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Quince anos de 
información: 
Guerra dirñitiu 
no 83 e Bazan 

. puido construir 
naves 
espacia is 
"Vexo moi perto o intre da miña 
retirada''., declaraba Alfonso 
Guerra _nunha entrevista que re
collia a revista Tiempo o 12 de 
Decembro de 1983. Nos últimos 
tres lustros, periodo trascurrido 
desde o ínicio do pluralismo in
formativo, froito do cámbio políti
co, até hoxe, moitas son as 
xoias e curiosidades. · 
· (Páxina 12-13) 

O ar1úncio 
da candidatura 
de Fraga 
baldou a CNG 
A constitución da CNG como 
partido de centro galeguista que
da definitivamente aparcada. A 
disintonia reinante obsérvase 
mesmo nas declaracións dos 
seus ~íderes, tanto no referente 
ao prazo da sua constitución co
mo á hora de analisar o seu futu
ro político. O anúncio feíto por 
Manuel Fraga de que vai repetir 
como candidato ás autonómicas 
botou ainda máis para atrás a un 
xa escéptico Vitorino Núñez. 

(Páxina 7) 

-Mariano Abalo: 
No BNG deben 
de caber todos 
os sectores 
nacionalistas 
O portavoz da Frente Popular 
Galega, Mariano Abalo, define 
nesta entrevista as principais li-

, ñas políticas da; FPG e pronún
ciase sobre a unidade naciona
lista. Para Mariano Abalo o BNG 
debe abandonar a sua política 
exclusivista e acoller a todo o 
nacionalismo. A FPG podía ser o 
"contrapeso pola esquerda". 

(Páxina 6) . 

Fraga cria 
un governo 
paralelo 
ás Consellarias 
b Presidente da Xunta, Manuel 
:=raga, para evitar a sensación 
externa de crise e parar a remo
delación dun Governo que cada 
día se monstra 'máis ineficaz, re
corre a montar unha estrutura 

. paralela ás Consellarias con per
soas de contrastada fidelidade 
persoal, temeroso dos próprios 
rnembros do gabinete. 

(Páxina 5) 

Todos os governos occidentai.s, agás o de González, asumen con pragmatismo a 
· independéncia de Eslovénia e Croácia · 

Esl~venos, por que non? 
't 

l 

"/ 
O respeito á vontade democrática impónse ao fundamentalismo 

do Estado-nación. O governo 
español vese abrigado a 
rectificar a sua defensa a 

ultranza do unitarismo 
iugoslavo, á vista da 

flexibilidadé e pragmatismo 
internacional. 
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Abrir as 1>9rt&s á auto-deteFminación. C~ivas de Bósnia. ANTÓNIO MASC'.ATO 

. Duas novas nacións poñen a proba 
o fundamentalismo da institución estatal 

. A auto 
determinación de 

Eslovénia e.Croácia 
non vale unha guerra 

G~ LUCA DE TENA - XAN CARBALLA 

O mapa sagrado do Estado-nación, 
desacralizase. A independéncia de Eslovenia e 

Croacia renova a aplicación do princípio de auto
determinación contemplado na carta da ONU. 

Ningún pais do mundo está disposto a enmendar 
pala forza a vontade de independéncia das duas 

repúblicas de lugoslávia. 

As declaracións de independén
cia das repúblicas de Eslovénia 
e Croácia, o 25 de Xuño, poñen 
a proba a coeréncia democrática 
dos asinantes dos Tratado de 
Roma e a Carta das Nacións 
Unidfis. Entre pronunciamentos 

fi. XULGAR POLA 
BELIXERANCIA .. 
DE GONZALEZ, 
PODERIA PENSARSE 
QUE ESLOVÉNIA 
E CROACIA 
SON PROVÍNCIAS 
DUN ESTADO 
UNITÁRIO 
E NON REPUBLICAS . 
INDEPENDENTES 

abertamente represivos, como o 
de Felipe González, ou pragmáti
cos, como o de Kohl, outros 
dous pavos europeus poñen en 
discusión o mapa sagrado dos 
Estados-nación. 

O fundamentalismo unitarista de 
González na sesión do Congreso 
dos Deputados do 1 de Xullo, dei
xa só ao govemo de Madrid fren
te as opinións matizadas do resto 
dos estados europeos. Se non ta
la de intervención armada, o pre
sidente español aposta por bran
dir perante as repúblicas secesio
nistas o garrote da presión con
xunta, o embargo, o estado de sí
tio. A xulgar pala belixeráncia de 
González, poderia pensarse que 
Eslovénia e Croácia son provín
cias dun Estado unitário e non re
públicas independentes. (O texto 
definitivo das enmendas a Consti
tución iugoslava de 1971 consa
gra cada república como Estado 
soberano e establece unha presi
déncia colexiada na Cámara das 
Nacionalidades). 

O CID. VALSEADOR NA DECADÉNCIA DO ESTADO NACIÓN 
A forza do vals quedou na crónica da 
época como risco preminente e 
característico do Congreso de Viena 
(1815), convocado polos vencedores de 
Napoleón para repintar o map.a de 
Eiuropa. P~ro o que parecia frivolidade 
circunstancial dos polígrafos a soldo de 
Metternich (o Congreso non anda, baila) 
quedou para a história como diagnóstico · 
exacto. A reunión foi unha perfeita 
vaidade do poder que pasou o cartabón 

· con desleigo por sobre nacións, culturas 
e identidades·comúns con viabilidade 
política, por favorecer só aos soberanos 
gañádores. O estalido das nacionalidades 
en 1848 volverianos o alcancé tráxico das 
inxustizas cometidas con tanta lixeireza 
naquela ocasión. 

O interese dos Estados dominantes 
encetaria ainda o continente e as 
colonias en Sévres, Trianon e Versalles. 
De a pouco tocounos vivir unha guerra 
qu~ se pode remitir a brutalidade non tan 
remota das compensacións que sobre o 
mapa do Pérsico fixeran para si os 
gañadores de Versailles. 

Os acontecementos que nos trae o 
remate da Guerra ~ria, serven por fin de 
revisión crítica para aqueloutra 
recomposición de Europa que se fixera en 
Yalta, (1945) sobre as cinsas do Reich e 
por riba dos remer:tdos xeográficos dos 
tratados precedentes. Tanto ten que os 
aHados presentasen na foto do balneário 
ucraniano un continente algo non tan 
proclive ao vals, porque tamén 

-protagonizaban a prepoténcia sucesiva 
duns estados sobre outros e daqueles 
sobre as nacionalidades. 

lugoslávia é un bon exémplo desta ' 
espiral de repartos e asignacións na que . 
non tivo virtualidade tal cousa como unha 
nación eslovena ou croata. A 
unanimidade espectacular das posicións 
independentistas, sobre todo dentro de 
Eslovénia, deixa no ridículo máis sonoro 
o nivel de información dos paises da 
CEE sobre a situación interna dun dos 
estados con má_is problemas nacionais 
dentro da Europa do Leste. Só o governo 
de Felipe González (tan afeito a 
descalificar aos adversários políticos por 

falla de información) se resiste a admitir 
que a sua embaixada en Zagreb non 
merecía o soldo que gañaba e fai por 
soster o erro a forza de deseñar un plan 
Corcuera contra os independentistas. 
Remedando calquera dos bailóns de 
Viena, Gonzalez desfai logo seus pasos 
enérxicos cando o mestre de ceremónias 
levanta desde Washington a batuta do 
pragmatismo. 

Arredor do direito a existir como nación 
reclamado por Eslovénia e Croácia, o 
.m'undo acaba de manifestar que a 
identidade dun povo non se pode negar 
cunha guerra. Non ten menos nen máis 
dereito a existir colectivamente no mundo 
calquera das duas repúblicas iugoslavas 
ca Lienchstein, Bélxica, Holanda ou 
Mónaco. O fin da Guerra Fria abre 
camiño á constitución espontánea de 
milicias como a que acaba de formarse 
en Eslovénia sobre a nómina dun 
exército que tiña como función defender 
o Estado.- Que os paises occidentais 
consideren antes o direito a a\,lto- · 
determinación (agachado no faiado da 

ONU como unha enormidade 
vergonzante para un mundo dividido en 
bloques) e prefira o pragmatismo da 
negociación ao unitarismo como castigo, 
pode ser un síntoma benigno de que o 
Estado-Nación deixa de ser o espácio 
sagrado que pretendia Viena. A 
consisténcia dos fenómenos nacionais en 
toda Europa indica dunha parte a nula 
eficácia das operación dedicadas a 
encobrar identidades colectivas, que 
poden somorgullar no espírito individual 
ou na organización clandestina durante 
duas xeracións par!i ao remate rexurdir 
con nova sávia. Doutra, a dificuldade en 
ascenso dos nostálxicos de Viena para 
construiren teorías negativas do direito 
democrático fundamental á auto
determinación. O que é bon para Lituania 
ou Kuwait non se pode qemonizar en .. 

· Eslovénia ou Croacia, salvo risco de abrir 
de máis·o paso e rematar debruzado na 
caixa dunha viola de gamba como acaba 
de facer González. 

ABOSA '1'IBiA 
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Este paternalismo unitarista con
virte a opinión de Madrid nunha 
anomalía entre as dos estados 
eur·:>peos, que pola contra ·falan 
de prazos, condicións e negocía
cións. A Unión Soviética, Romé
nia e Turquia defenden a integrí
dade territorial iugoslava pero re
coñecen e respeitan o proceso 
de auto-determinación iniciado 
por Tito. A expresión das primei
ras eleicións libres da federa
ción, nas que trunfa a defensa · 
da soberania e apostan por un
ha solución de tipo confedera!, 
están consideradas por este gru
po de paises que configµran a 
opinión máis conservadora do 
continente, agás o aíllado radica
lismo de Felipe González. 

0GOVERNO 
DE MADRID 
DECLARA A SUA 
PREOCUPACION 
POLOAPOIO 
EXPLÍCITO DAS 
NACIONALIDADES 
DO ESTADOAO 
INDEPENDENTISMO 
ESLOVENO 
E CROATA 

Francia avanza un paso máís es
ta postura, no senso de invocar 
a vontade dem<?crática, pero non 
é tan abertamente defensora da 
auto-determinación como Fínlán
dia, Suiza e Alemaña. Os Esta
dos U nidos van desde a conde
na dos secesionistas a un prag
mati~mo aberto que aposta pala 
solución menos víolénta, despois 
que Eslovénia comeza a facer 
uso das armas. Dentro da CEE 
cargan sobre Alemaña a inten
ción de reconstruir xunto con 
Austria (manifestamente defen
sora da independéncía eslovena) 
o bloque do império Austro-Hún
garo que teria de abranguer 
Hungría, Eslovénia, Croácía e 
Eslováquia. 

A preocupación central de Was
hington é o montante da débeda 
externa que en 1987 era de doce 
mil millóns de dólares en Decem
bro de 1987 pero supera os-vin
tedous mil a remate de 1989. No 
de hoxe, o servício da débeda 
sobre as exportacíóns supón 
máis do 30 por cento das expor
tacíóns, cun volume de máis de 
catro mil millóns de dólares ano. 
No Fondo Monetárío Internacio
nal (FMI) alcuman a lugoslávia e 
Polónía as alumnas aplicadas. 
Ambos dous estados aplican por 
consello do FMI plans despiada
dos de estabilización, realizados 
ao précio dunha recesión espec
tacular. 

Dez anos de apuros 

Esta crise económica sucede 
despois de dez anos de dificul-
d ade s económicas crecentes 
nos que os eslavos do Sul expe
rimentan por primeira vez desde 
a 11 Guerra Mundial unha forte 
caida do nível de vida. A produ
ción baixou máis dun dez por 
cento en 19.90, sobre todo na 
área de bens de equipo. A re
conversión afecta a 1.200 em
presas que dan emprego a 
500.000 trabalJadores . Nos pri
meiros anos 70, a auto-xestión 
considerábase un modelo no 
que coincidían a propriedade pú- . · 
blica, a disciplina consentida pa-
la clase obreira. e a acumulación 

Xúlio ·Rios 
'A situación actual, respeito ao problema nacional, 
aseméllase á do 89 e.os países do ~este, tqdo pode pasar' 

Xulio Rios Páredes, 
membro da Fundación 
Galiza de Estudos 
lntemacionais, ven de 
visitar Lituánia en 
representación da INTG, 
e analisa as perspectivas 
do nacionalismo e a.t 
autodeterminación no 
novo contexto europeu 
que está nacendo. Xulio 
Rios publicou 
recentemente en Edicións 
do Cumio o libro "A 
reconversión de Polonia" 
e prepara para a próxima 
primavera un volume 
sobre a Unión Soviética. 

O actual proceso de reivindi
cación nacionalista en Euro
pa, que nova construcción 
polftlca debuxa para o conti
nente? 

Os lituanos teñen conciéncia 
clara de formar da Europa xeo~ 
gráfica e política e interésalles 
integrarse nas institucións pa
ne u ropeas sen perder a _sua 
identidade. A única posibi!idade 
real de que Europa, como enti
dade política, teña futuro debe 
ter en canta a diversidade políti
ca que ten o continente e que 
durante moitos anos estivo aco
chada e solapada pela tensión 
de blocas despois da 11 Guerra 
Mundial. 

Todos os movimentos que se 
dan hoxe apostan pala idea 
dunha Europa dos Povos e pa
ra iso ten que abrirse a posibíli
dade de modificar as actuais 
fronteiras. Rematou unha etapa 
da hístória e líai que construir 
de novo Europa. lso implica re
coñecer a diversidade nacional 
independentemente dos mode
los de integración económica, 
con distintas solucións dado os 
diferentes estados de desenvol
ví mento. Os nacionalistas dos 
paises do Báltico e os íugosla
vos coinciden en que a cons
trucción europea pasa pola so
beranía dos pavos. 

As posicións das poténcias 
da CEE e dos Estados Unidos 
teñen sido mol cambiantes. 

En Lítuánía coméntase moito a 
doble moral destes paises que 
nunca recoñeceron a incorpora
ción dos países bálticos á Unión 
Soviética, en virtude do pacto 
Ribbentropp-Molotov, e a atitu
de actual de non recoñecimento 
da soberanía, mesmo despois 
dos referendos da independén
cia, que demostran a vontade 
destes paises de ser estados 
soberanos. Até hoxe só lslándia 
efectou ese recoñecimento. 

Todo o- que está sucedendo 
agora lembra moito os aconteci
mentos do 1989. Daqúela, en 
Setembro, ninguén era capaz 
de prever que dous meses des
pois cairía o Mur'O de Berlin e 
encadenaríanse os sucesos 
nos demais paises do área. 
Quízais agora estemos ante un
ha situar; ión similar frente á 
e.volución do probi~ma nacional 
en Europa. A situación actual . 
non se pode manter ante a von
tade democrática 'desJes pavos 

que queren vivir con plena so
beranía, e hoxe non se pode re
correrás armas para sofocalos. 
O único camiño que queda é re
coñecer esa vontade e ser c~n
secuentes con iso. 

Un último factor sobre o que re
flexionar son as diferéncias en
tre a atitude de EEUU e Alemá
nia e outros países da CEE .. 
Coido que hai en xogo intere
ses económicos, e quízais os 
EEUU tenten utilizar a inestabi
lidade da zona para incremen
tar a sua preséncia política e 
económica que, por problemas 
de tipo xeográfico, estaba cha
mada a quedar máis aminorada 
frente ao protagonismo óbvio 
da CEE. Polónia nese senso é 
unha verdadeira cabeza de 
ponte americana para influen
ciar en toda a zona. 

En Lituánia hai neste mo
mento duas posicións dife
rentes sobre como seguir 
adiante no proceso de lograr 
a soberania. 

Nos outros paises bálticos hai 
xa negociacíóns, más 0u menos 
claras, para solventar os proble
mas, sobretodo económicos, 
que provoca a declaración de 
independéncia. No caso de Lí
tuánía houbo un meirande radi
calismo, promovido polo actual 
governo, que foi o que deu lu
gar á ruptura en Sajudis, coa di
misión de K. Prunskiene, do pri
mei ro ministro Algirdas Bra
zauskas e doutros altos cargos · 
pertencentes á esquerda demo
crática e independentista, que 
consideran fundamental que 
para facer viábel esa indepen
déncia e construir o seu próprio 
espácio económico, mánter ne
gociacións con Moscu. A eco-

ANOSATERRA 

nomia da URSS, pola própria 
planificación- económica socia
lista,' é moi interdependente, e é 
difícil soster que da noite para a 
mañán se poda cortar polo sano 
sen reemprazar eses vínculos. 
As . negociacións en nengun ca
so poñen en cuestión a declara
ción da independéncia. 

Hoxe hai dous grupos, unifica
dos na independéncia pero di
verxentes no modelo económi
co a desenvolver e na atitude 
con Moscu: Sajudis, representa
do polo actual presidente litua
no, Vytautas Landsberguis e 
por outra o Forum polo Futuro 
de Lituánia, onde participan 
Prunskiene, Brazauskas e unha 
série de colectivos, individuali
dades e unha gran parte dos in
telectuais que apoiaban a Saju-

Tooosos 
MOVIMENTOS 
QUE SE DAN HOXE 
APOSTAN 
POLAIDEA 
DUNHA EUROPA 
Dos Povos· 
E PARA ISO TENl 
QUE ABRIRS~·---- 
A POSIBILIDADE 
DE MODIFICAR 
ASACTUAIS 
FRONTE IRAS 

dis. No modefo económico o 
Forum plantea unha transición á 
economía de mercado manten
do toda unha série de garantías 
sociaís, cunha evolución pró
pría, segundo as actuaís condi
cións de Lituánía, e non seguin:
do unha cópia mimética dun 
modelo occidental. 

A impresión que eu levei do que 
ali acontece é que é un proceso 
irreversíbel Eles teñen grandes 
esperanzas no movimento de-

. mocrátíco que impulsan Yakov
lev e Shevardnadze, e son sec
to_res cos que tañen contacto 
desde haí tempo e con que te
ñen discutido as posibilidades 
da independéncia. Saben que o 
PCUS está -en retroceso e que 
todo está ao seu favor para· a 
conse'Cüción da soberanía. 

O carácter mixto das povoa
cións bálticas, con cualifica
das minorias non autóctonas, 
como están resolvéndoo? 

No caso lituaáo é onde hai máis 
· homoxeneidade, pois máis do 

8Q% da povoación é lituana. As 
duas minorías, polaca e rusa, 
nun primeiro momento foron re-

. ticentes no momento da decla
ración do lituano como língua 
oficial con carácter exclusivo, 
pero hoxe pódese dicer que esa 
situación está basicamente 
resalta e no referendo de Mar
zo, pavos onde a preséncia po
laca é importante dix.eron sima
sivamente á independéncia. Hai 
moi poucos problemas hoxe 
con estas minorías que se están 
incorporando ao proceso con 
maior ou menor atividade. No 
caso ruso é menor a integración · 
e son rusos -a meirande parte 
dos membros do PCL integrado 
no PCUS. 

' É máis complicado en Estónía e 
Letónia, onde as porcentaxes 
das minorias son máis iguala
das, e por isa mantiveron a via 
do diálogo con Moscu en todo 
momento. 

· Estase utilizando a pantasma 
da Guerra Mundial frente a 
este rexurdir nacionalista. 

.Non ten sentido. Eles enténden 
que hai que respeitar os direitos 
humanos, os díreitos dos pavos 
e isto expresouse democratica
mente. O mundo ten que asumi
lo, a máis ou menos tempo. 

A reactivación do princípio da 
autodeterminación contido na 
carta da ONU apresenta un 
novo panorama histórico. -

Estamos nun momento crucial e 
talafldo con esta xente dámo
nos canta que podemos estar 
ás porta de g~andes cámbios no 
continente. E lamentábel que 
Galicia quede un pouco fora, e 
é triste que os sectores nacio
nalistas galegas sigan contem
plando estes procesos desde o 
valo. En Lituánia sorprendímo
nos de que xa estiveran repre
sentacións bascas, representa
l.1ons instiwcionais catalanas, e 
nengun galégo até agora se 
acercara a explicar que no Est- , 
do español tamén existe un pro
blema nacional e tamén na Ga
líza hai xente que plantea esas 
reivindicacións. • 



Concentración simbólica en Barcelona de representantes de nacións sen estado, reunidos con motivo da Asembles Fundacio
nal da CONSEO. Decembro de 1986. XAN CARBALLA 

CoMo E POSIBEL 
QUE OS MESMOS 
ESTADOS out= 
DEFENDEN 
EXPLICITAMENTE 
A INDEPENDÉNCIA .. 
DE LITUANIA PIDAN 
A INTERVENCION 
DUN .. EXERCITO 
EUROPEU PARA 
IMPEDIR A 
INDEPENDENCIA 
DE ESLOVÉNIA? 

de fondos de investimento en ca
da empresa. 

Despois da marte de Tito, Esta
dos Unidos observa que o proce
so de liberalización dunha eco
nomia plenamente estatalizada, 
pon en perigo o pago da débeda 
e mal que lle pese ten que . 

· apoiar as reformas promovidas 
pala Liga dos Comunistas de 
Slobodan Milosevic como mal 

. menor. O fracaso do governo 
Serbio, anunciado desde a re
presión de Kósovo, defronta aos 
norteamericanos cunha nova si
tuación cautiva: cobrar a débeda 
por separado aos estados escin
didos ou distanciar ainda máis a 
.posibilidade de executala sobre 
un país en guerra. 

Ao cámbio de opinión dos Esta
dos Unidos, sucede un travesti
mento espectacular da posición 
de Madrid. O que despois do 25 
de Xuño fara belixeráncia radical 
a pral do Estado naeional iugos
lavo devén nunha.postura oficial 
que favorece "o alto o fogo, a re
tirada de tropas e a solución pa
cífica do problema, que po!da 
concertar o dereito a auto-deter
minación co respeito a integrida- · 
de territorial". A preocupación 
manifesta polo destino da unida
de iugoslava, transfórmase en 
recomendacións morais e conse
llos de prudéncia dirixidos ás na
cionalidades do Estado. 

Porque as formas diverxentes ou 
ooostas . de considere.r un na ex
presión libre e demoerática de 

soberania acaen ás posicións in
ternas de cada Estado. A prima
cía da vontade popular libremen
te expresada e o principio de au
to-determinación reciben inter
pretacións diferentes, contradic
tórias ou expresamente represi
vas, segundo se retiran á Alema
ña do Leste, Ucránia, Xeorxia, 
Ai:erbaijan, Palestina, Kuwait, 
Kurdistán, os Paises Bálticos ou 
as repúblicas da Federación lu
goslava as que declaran a sua 
vontade de vivir por si próprias. 

Asinaturas pendentes 

turo. José Antonio Ardanza cha~ 
ma a lugoslávia "unha case ente-

. léquia de Estado no que se fixe
ron particións froito de intereses 
europeos, sen considerar nunca 
a vontade dos seus integrantes". 
No entanto, o mesmo Felipe 
González que hai meses mani
fes~aba a sua simpatia polos in
dependentistas lituanos pedia "a 
utilización de todos os mecanis
mos de presión necesários" para 
evitar a -consumación da inde
pendéncia de Eslovénia e Croá
cia. ·o governo de Madrid declara 
a sua preocupación polo apoio 
explícito das nacionalidades ao 

Os discursos dos presidentes es- Estado aos independentismos 
loveno e croata aos seus parla- Esloveno e Croata.. "En Europa, 
mentas, pronunciados cun inter- parece que a fronteira do prag-
valo de meia hora, producen 0 matismo está no medo ao que 
efeito dunha mecha rápida que poda pasar dentro de cada casa 
reaviva as asinaturas nacionais -comenta o membro da CRIDA 
pendentes. Estados Unidos e a Joan Manuel Tresserras- . Cha-
CEE ameazan a Lubliana con man a atención os disting<;>s que 
embargos, sancións e bloqueos se utilizan ·arredor do conceito 
contra as medidas uni-laterais de unilateral, por exemplo, para in-
eslovenos e croatas. Pero os re- - tentar desacreditar o principio de 
presentantes dos dous paises es-· auto-determinación dos pavos. 
cindidos resp·ostan cunha pre- Tentouse cuestionar a oportuni-
gu nta clásica: acaso · Estados dade da declaración de indepen-
Unidos pedira permiso á coroa déncia na coxuntura europea. 
británica. para proclamar a inde- Aes estados europeos atragánta-
pendéncia?. E contra 0 argumen- selle a experiéncia iugoslava 
to de que as circunstáncias histó- porque non poden pensar o que 
ricas e xeográficas non son as sucedería aqui en circunstáncias 
mesmas, outro interrogante máis: · parecidas. Están sorprnndidos 
como é posibel que os mesmos pala aparente facilidade coa que 
estados que defenden explícita- · . se ten conseguido unha opinión 
mente a independéncia de Litua- maioritária en Eslovénia H Croá- · 
nia pidan a intervención dun cia a prol da independéncia." • 
exército europeo . para impedir a 
independéncia de Eslovénia? 

A vont~de de Felipe González 
por se convertir. en punta de lan
za europea contra ás declara
cións de auto-determinación dos 
parlamentos de Croácia e Eslo
vénia provoca ~e seguida unha 
declaración de Miquel Roca, se
c¡etário de CIU que advirte con~ 
tra a agravación dos problemas 
do estado das autonomias se o 
executivo de González toma par
tido tan radicalmente polo unita
rismo. Para Roca, o presidente 
dun Estado que se chama das 
autonomías teria que estar entre 
os adalides da política rexional · 
europea, e non ao contrário. Na 
Galiza, o PSG-EG e a INTG
CIG, entre outr9s, publican co
municados en apoio dos dereitos 
nacionais de Eslovénia e Croá
cia. Jordi Pujol, lñaki Anasagasti 
(PNV) e Joseba Azkárraga (EA) 
piden ao Congreso '10 Deputa
dos que insten ao 3ovE:rno a·de
fender a liberdade de croatas e 
eslovenos para decidir o seu fu-

DENiRO DA CEE 
CARGÁN SOBRE 
ALEMAÑAA 
INTENCION DE 
RECONSTRUIR 
XUNTOCON 
AUSTRIA O BLOQUE 
DO IMPERIO 
AUSTRO-HUNGARO 
QUE TERIA DE 
ABRANXER 
HUNGRIA, 
ESLOVENIA, 
CROACIA E 
ESLOVAQUIA 

r~-----~--------~--~---~-, 

P.V.P.: 1300 Pesetas 
Número de páxinas: 288 

Tamaño: 16,5 x 24 cm 

Unha síntese 
desde a prehistória 

ahoxe 

Manifesta o proceso de formación dun país, 
desde unha óptica própria e obxetiva. 

Ao corrente das últimas investigacións e a nível 
de divulgación. 
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GAL·IZA E M N DO 
• O PSOE galega quer enfrentarse a Fraga (Páx. 6) _ -• Sobre a unidade no Dia da Pátria (Páx. 7) 

· • Conflito s_anitário en Monterrei (Páx. 8) • Na pizarra, a taiga máis grande (Páx. 9) 
• Greenpeace e os viciños contra Celulosas (Páx. 11) 

---------------1-f-------- - --- ------

.CRISE NO GOVERNO 

Estabelece unha estrutura paralela ás Consellarias • ·Visita de Mário Soares. o 
Presidente da República Portu
guesa, o socialista Mário Soares 
está a visitar estes dias Galiza. 
Unha visita semi-oficiale semi
privada, ainda que leva este últi
mo calificativo, que demonstra 
as caréncias da autonomía, nes
te caso en competéncias interna
cionais. Cos lazos de todo tipo 
que unen a Galiza e Portugal, 
coa necesidade de defender os 
intereses comuns, a política ga
lega pasa necesariamente por 
Madrid. Mari_o Soares tivo que 
agardar o placet do Pazo de 
Santa Cruz madrileño para poder 
visitar Galiza. Máis tiveron que 
agardar os distintos presidentes 
autonómicos galegas a que os 
recibise. 

Fraga aprazaa remodelación . 
recortándolle os poderes a Portomeñe 
•A. EIRÉ 

O Presidente da Xunta, 
Manuel Fraga, para evitar 
a sensación externa de 
crise e parar a 
remodelación dun Governo 
que cada día se monstra 
máis ineficaz, recorre a 
montar unha estrutura 
paralela ás Consellaíias 
con persoas de 
contrastada fidelidade 
persoal, temeroso dos 
próprios membros do 
gabinete. O recorte de 
poderes a Vázquez 
Portomeñe tenta mitigar as 
liartas internas ao tempo 
que quer atallar que saian 
afora as fortes disensións. 

Cando Manuel Fraga recebeu a 
notícia en Bruxelas através da 
Axéncia Efe de que circulaba po
los xornais da Galiza un plano 
agrário que, supostamente, era o 
que el lle ia apresentar ás autori
dades comunitárias, tivo un dos 
seus característicos ataques de 
xénio. Atribuiu a indiscreción ás 
liortas que viñan protagonizando 
os membros do seu gabinete e, 
resolto como está a alongar a 
crise que padece o Governo au
tonómico, a primeira decisión 
que tomou foi a de anunciar a 
sua apresentación como candi
dato aos próximos com ícios au
tonómicos. Tenta asi acabar co
as trifulcas pola sua sucesión, 
poñendo de manifesto, máis un
ha vez, que o golfiño de Fraga 
só pode ser Fraga. 

Esta filtración reafirmouno no 
seu convencimento da necesida
de de centralizar toda a informa
ción que xera o Governo auto
nómico e poñela baixo a sua 
atenta aliada. Por decreto, sen 
prévio aviso, nen sequer o mo
torista de tempos idos, sacoulle 
a Vázquez Portomeñe as com
peténcias e presupostos . dos 
meios de comunicación, tanto 
públicos como privados, e a co
ordenación informativa da Xun
ta, deixando á Consellaria do 
Portavoz do Governo e Rela
cións lnstitucionais praticamente 
sen competéncias, ao pasar o 
proxecto de telecomunicacións á 
Consellaria de lndústria. 

O Ministério de • 
Información e Turismo 

Fraga afirma.ria-na rolda de pren
sa posterior· ~o Consello da Xun- -
ta que pretende aportar "o seu 
modesto entender". Precisamen-· 
te trata de reproducir na Xunta o 
organigrama informativo do Mi
nistério de Información e Turis-

• mo na qu& o papel. de Fernández _ , 
Sordo ocuparao Pérez Varela, 
Xefe de Prensa de Fraga até o 

1 

A actual visita, alén do coñeci
mento da nosa realidaéle que po
da conquerir o Presidente portu
gués, ou cecais, por iso mesmo, 
pode ser un primeiro_paso para o 
milloramento ds relacións e para 
que desaparezan desconfianzas 
baseadas case sempre en inte
reses mezquiños. • 

• Tres bombas do Exército 
Guerrilleiro. Na mañanciña do 
mércores dia dez de Xuño fixe
ron explosión tres artefactos co
locados polo Exército Guerrilleiro 
do Povi Galega Ceive nas inme
diacións da capital pontevedre
sa. 

Fraga desconfla dos Conselleiros e Cuiña. na foto, ten ciumes de calquer que lle poda facer sombra. ANOSA TERRA 
Un deles foi colocado nunha to
rreta eléctrica, derrubándoa e 
propiciando a caída dunha das 
contíguas. Os outros dous explo
sionaron _nas instalacións de 
dt.Jas empresas relacionadas do 
forestal Tafisa e Celulosa. Esta 
última empresa xa tora obxecto 
doutras accións da mesma orga
nización. 

seu nomeamento como Director 
Xeral, que tamén se criou xorna
listicamente na "Prensa do Movi
mento" antes de aceder á direc
ción do Imparcial, voceiro da xe
nuína direita española. 

O Presidente Fraga xa quixo, 
desde o primeiro momento, cen
tral izar toda a información da 
Xunta. Pérez Varela e o anterior 
Director do Gabinete de Comuni
cación, Sánchez de Dios, manti
veron durante case un ano un 
pulso sobre a sua primacía infor
mativa. Ao final, Portomeñe, que 
entrara no Governo a cámbio de 
que asumise o pasto de portavoz 
parlamentário, conseguiría ter as 
competéncias sobre un gabinete 
de comunicación que. foi dotando 
pouco a pouco. 

A directriz de Fraga de _que ·se 
centralizaría toda a información 
neste gabinete de prensa non se 

Vitor M. Vázquez Portomeñe. A.N.T. 

cumpriu e tan só o conselleiro da 
Presidéncia, Dositeo Rodríguez, 
non dispuña do seu próprio gabi
nete de prensa. O Director Xeral 
de Meios de Comunicación, ago
ra cesado e nomeado asesor, 
Rafael Valcarce, era relegado 
das relacións cos meios de co
municación que asumía persoal
mente Vázquez Portomeñe, ocu
pándose tan só da telefonía ru
ral, mentres as batallas pala inci
déncia e o control dos meios pú
blicos era cada vez máis encar
nizada, con presións das distin
tas Consellarias e ciumes polo 
reparto de minutadó. 

O Conselleiro 
do Ano Santo 

Desprovisto de todas as suas 
anteriores retribucións e· orza~ 
mento conseguinte, cun cargo de 
Portavoz que nunca lle deixou 

-utilizar Fraga, a Vázquez Porto
meñe só lle quedarJ competén
cias no '93 e no 92, quer dicer 
nos anos trinques. 

non estaba enfrentado cos ensi
nantes nen coas universidades 
que até louvaban a sua etapa 
nesta carteira; hon tiña o lastre 
da incapacidade para pór en 
marcha unha Administración efi
caz; que se saiba declaraba to
dos os anos a Facenda; non foi 

• denunciado por acoso sexual; 
non tiña nada a ver coa falta de 
reorganización do sector maris
queiro ou coa nefasta xestión sa
nitária. Por non ter nen sequer 
ten agora feudo para tratar de 
que todas as estradas pasen por 
perto da sua casa: só se estaba 
criando unha boa imaxe desde 
unha Consellaria que sernellaba 
unha nadería. 

Aprazar a crise 

Portomeñe queda de Consellei
ro, pero sen carteira, aprazando 
asi a resolución dunha crise gu
vernamental que se veu xestán-_ 
do desde os poucos-meses de 
tomar posesión o Governo de . 
Fraga, e que pretende parchea

O EGPGC volta asi a dar mostras 
de actividade, restrinxida despois 
das martes na discoteca Clangor 
santiaguesa. Desde aqueta as 
suas accións foron contadas e só 
a torretas eléctricas. • 

• Constitución do Governo 
-Municipal de Narón. o alcal
de de Narón, Xoán Gato (PSG
EG), despois de non chegar a 
nengun acordo co PSOE e BNG 
para éonstituir un Governo muni
cipal maioritário acordou darlle 
entrada nel a outros grupos polí
ticos. Ofereceulle asi e.sta posibi
lidad e a PP e PSOE. O BNG 
quedaría fóra .po'r "non dar a pro
porcionalidade ao ter só dous 
concelleiros".. • 

la, ainda que quen sabe se se · • _ Esquerda Unida a prol do 
Foi precisamente esa proxección _ · acelerará,_co encontro a celebrar cámb1.o de alcalde no Fe
cara tora das novas competén-_ i o próximo fin de semana en Sa- rrot Esquer.da l)nida ac_brdou . 
cias atopadas por:Vázquez Por...:: mas Pechala sobre.todo de cara .comezar as conversas co PSOE 
tomeñe as que o levaron .a per--. afora, aiada que iRtemameote'se · cara'. apresentarlle unha 'moción 
der as anteriores. Tan pronto co- pudra cada dia máis e máis, até de <;:ensura ao popular Mário Vi-
mo comezou a sair asiduamente o ponto de que o Presidente ca- llamil, recén elexido alcalde ao 
nos me\os ~-e' cqmunicació_n, ~o- , ~ª,di.a se ,tia m.e.nQs ~dos seus , nqn_ p9rse de acprd_o s~c;ialistas 
mezaron -os c1umes. En -pnme1ro p~apnos ! Conselle1ros :e trata ~e _ -e comunist~s. ,Consideran que 
lugar. do próprJ'? F,raga.:q:~e n~rr-' i .crc1anmh~ estrutura paralela as ' _ Eixpe'dientados ps . córtcellairos 
permite que nengun Conselle1ro- ·· ·•~on~ell~:u:1as, ten.do. ~a, c?mpe- _ socialista_s de Mugardos_J xa pa-
lle faga sombra. Lego os dos de- tenc1a directa sobre cinco 1mpor- den com.ezar as conversas. 
mais Conselleiros, comezando tantes áreas, nas que ten colo- - · 
por Cuiña e os 8emais aspiran- cado a persoas de clara fidelida- Por outra banda no concello do 
tes_ ~ -~o_lfi~o:s q~e ?. ~Y~o,como un de . p~rs?al. 1 ~r~ga séntes~ im-- :: -FEW?I; 'ª '. ~-rºP."<?~t~ ._do ~B~NQ, es-
pos1bel c9r¡n~t1d9r; / • . ;):-, rpr:e_scind_1b.el 1• un~c~. e~ s~~ ·tdeal .- .V Jar e a !eálitar'c,onver~ás ·para 

.1 ·1 
• ~ • ' • h · - t •d.Q GovernQ sena ar.;ertaCJQrt durV ' a celebración ~br parte'- deste 

Portomeñe non tiña os proble- Gabinete de Fragas clónicos. concello do Dia da Pátria Gale-
rnas do agro, nen dos incéndios; Perg o país agarda algo máis. • ga. • 
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UNIDADE NACIONALISTA 

Mariano Abalo 
'Ü BNG debe recuperar a todas as_ forz~s e sectores nacionalistas' 
•A.E. · 

O portavoz da Frente 
Popular Galega, Mariano 
Abalo, define nesta 
entrevista as principais 
liñas políticas da FPG e 
pronúnciase sobre a 
unidade nacionalista e 
sobre a celebración do 
próximb 25 de Xullo. Para 
Mariano Abalo o BNG 
debe abandonar a sua 
política exdusivista e 
acoller a todo o 
nacionalismo. A FPG 
podia ser o "contrapeso 
pala esquerda'1• 

Corno explicaria, a grandes 
rasgos, a actual liña política 
da FPG? 

Non se diferéncia da que ·deu 
orixe ao seu nascimento: a loita 
pola liberación Aacional e social 
de Galiza. 

Terá, ademais, outros pontos 
definitórios, pois ese enuncia
do é comun a outras organiza
cións nacionalistas? -

Neste momentos a Frente Popu
lar Galega o que está reclaman
do é unha unidade de acción 
ampla de todas as clases popu
lares en favor de que poda haber 
unha contestación frontal ao sis
tema, tanto desde o ponto de 
vista da opresión nacional como 
desde o ponto de vista da nece
sidade de acadar un novo marco 
social para acabar coa opresión 
brutal das clases traballadoras 
galegas. 

Esta liña política é idéntica a 
do BNG, non si? · 

Nós. non ternos especial interese 
en desmarcarnos da política do 

CRISE NO PSOE 

BNG · nen de marcar dife
réncias. Nós fumos expul
sados do BNG pero sem- -
pre reclamamos a unida
de de acción nacionalista 
para poder enfrentar a 
grave situación pota que 
atravesa Galiza. 

Na Asemblea do Carba
lliño, cando ainda per
manecian no BNG, ví
ronse unhas claras di
feréncias por exemplo 
en canto ás actuacións 
nas iilstitucións. Afir
maban que o BNG se 
direitizara pero agora 
HB, un dos seus princi
pais referentes, segue 
a mesma liña que o. 
Bl?que neste senso. 

Nós seguimos pensando 
o- mesmo que naqueles 
momentos: que na direc
ción do BNG estábase 
impoñendo unha liña de 
intransixéncia e direitiza
ción. É necesário rema
tar con. esa política pois 
-na frente deben coller to
dos os sectores e no 
BNG é imprescindíbel un 
contrapeso pola esquer
da. 

Cales son · lago os pro
blemas que existen ho
xe para que a FPG vol
tase a entrar no BNG? 

--Pasaría por sentar unhas bases 
de reflexión e de debate que per
mitisen qué todas as forzas ac
tuantes na Galiza que teñen co
mo eixo principal a autodétermi- · 
nación e a liberación social ac
tuasen conxuntamente. Pero no 
BNG semella que hai unha pos-

-tura exclusivista que debe aban
donar para recuperar a todas as 
forzas e sectores nacionalistas, a 

~todos aqueles que estamos pola 
independéncia. 

Non hai lago diferéncias estra
téxicas entre a FPG. e o BNG? 

Teóricamente non. O que acorre 
· é que a nivel táctico hai posicións 
diferentes. Pero ainda asi pode 
haber un debate para conseguir a 
unidade orgánica. lso é o que 
propoñemos neste momento. 

Unha das diferéncias que se
pararon á FPG do BNG foi a: 

· distinta· conceición respec-

Francisco Vázquez poderia ·ser o contrincante 

to ás formas de loita a 
empregar. Cal é a posi
ción nestes momen
tos? 

A FPG non vai renunciar 
baixo nengun conceito ·a 
alianzas de carácter in
ternacionalista con for
zas para nós irmás e que 
defenden os mesmos ob-

. xectivos e menos denun- · 
·ciar métodos de.taita que 
teñen como fin a libera
ción do naso povo. Eses 
princípios non os irnos 
modificar. 

Cales son logo as dife
réncias que ten a FPG 
con APU? 

Por parte desta forza po
lítica houbo un desmar
que evidente. Non están 
por unha tarefa unitária. 
Pretenden pór os estar
zas só a pral dun mero 
interese partidista-. Por 
esa razón cada quen de
be seguir o seu camiño. 

Un dos princípios bási
cos da FPG é o antim
pe ria lis mo e a loita 
contra o Mercado Co
mun. Asi, non se en
tende moi ben esa uni
d ad e de acción con 
duas formación que 
non comparten eses 
princípios básicos. 

lso non q·uer dicer nada. Tamén 
o BNG mantén con estas forzas 
diferéncias similares e máis ce
lebraron _conxuntarnente o pasa
do 17 de Agosto. Houbo mesas 
de partidos tamén para ir con
xuntamente ás eleicións. Non é 
nengunha contradición en si 
mesmo. Nesa convocatória o ob
xectivo e o lema é a unidade po- · 
la autodeterminación. Aí pode-

mos coincidir coas forzas que loi
ten sinceiramente por este prin
cípio. 

Supoño que se poderla cues
tionar a sinceridade dalguns, 
como por .exemplo o señor 
Mondelo? 

lndubidabelmente pode facerse. 
Neste momento non hai dema
siada de<::éncia nen demasiada 
coeréncia, pero tamén se pode 
dicer ó mesmo do PNG. Pero en
tendemos que non é o momento 
de descalificacións políticas, se
nón de tentar unificar a todas as 
forzas nacionalistas a prol do ob
xectivo de autodeterminación. 

Na apresentación da manifes
tación do Dia da Pátria negou
se a criticar ao BNG, por que? 

Entendemos que neste momento 
hai un interese enorme en enfren
tar a manifestación que nós 
apoiamos coa qo BNG. Seria un 
tremendo erro. E facerlle un gran
de favor ao verdadeiro inimigo: ao 
binómio PP-PSOE. Eles son os 
verdadeiros inimigos. Aí é donde 
está a contradición principal. As 
diferéncias que nós ternos co 
BNG non poden pasar nunca ao 
primeiro plano. Nós non podemos 
caer nesa trampa. Se o BNG pre
tende pechar filas na sua militán
cia indo só, non podemos caer na 
trampa de enfrentarnos entre as 
forzas nacionalistas. 

Outra das causas que hai 
quen non entende moi ben da 
FPG é que teña aos seus diri
xentes divididos en duas cen
trais sindicais ... 

Estamos pola unidade sindical e 
se se é coerente hai que abogar 
por ela con todas as consecuén
cias e que, dunha vez por todas, 
sexan a INTG e CXTG unha só 
central. + 

Os guerristas galegos deciden plantarlle cara a Fraga 
•B. LAXE 

A visita de Alfonso Guerra 
á Coruña e o encentro 

.. entre Fr~ncisco Vázquez e 
Carlos Príncipe para 
irmanar A Coruña e Vigo 
son algo máis que xestos, 
formando parte dunha 
estratéxia socialista de 
confrontación con· Fraga a
quen, máis tarde ou máis · 
cedo, se lle opoñeria como 
contrincante político o 
aléalde coruñés. 

Todo indica que Felipe González 
ten a ben que Manuel Fraga or
den e no virreinato galega", 
r.umpla e faga cumprir as direc
trices emanadas das razóns de 
estadq, entre elas "o desmantela
m ento agrário. Como monstra 
están aí as deferéricias do Presi
dente do Goverrio español ca ex 
ministro franquista, algo que non 
tivo co seu compañeiro Gonzá
lez Laxe: as suas audiéncias, a 
liña directa, as visitas de minis-

tras -a Compostela, o consenso 
nos temas básicos ... 

Entre as diferéncias de critérios 
existentes no PSOE esta é unha 
máis, pero aféctalles de cheo 

. aos pesoístas da Galiza e marca 
as suas posíQeis estratéxias e· o 
xeito e maneira_ de facer política. 

Cando a moción de ·censura a 
Fernández Albor había xa unha 
liña socialista, capitaneada por 
Felipe González, que desaproba
ba o desaloxo do PP de Raxoi e 
a constitución do conseguinte 
governo ·tripartito. Finalmente 
González Laxe pudo aceder á 
presidéncia co apoio de Alfonso , 
Guerra. 

Agora, cando se recrudecen os 
enfrentamentos flo PSOE e os 
grandes banqueiros deron des
gallado a espiña de Guerra do 
Governo, pretendendo agora se
parala tamén do partido, para 
poderen apreixar mellor a rosa 
(teñen med0 a que Felipe deixe 
o timón e quen o colla sexa Gue
rra, antes como vi~epresidente, 

agora como segundo no partido 
pois significaria ·a desautoriza- -
ción da actual política económica 
n:iarcada polos golfiños da gran
de banca), Francisco Vázquez 
convida ao ex vice-presidente á 
Coruña e fai definir ao partido na 
Gal iza. · 

Pero este apoio dado a Alfonso 
Guerra no convívio coruñés, ao 
que só faltou entre os significa
dos militantes o alcalde compós
telán, Xerardo Estévez, cun An
tolin S. Presedo que se fixo o pa
chorrento até última hora, signifi
ca tamén o trazo dunha liña polí
tica diferente á propugnada por 
Felipe González para con Fraga. 

O PSOE galega, _bastante com
pracente con Fraga neste ano de 
governo, despois de anunciar o 
Presidente que se apresentará a 
reeleición decidiu que era nece
sário desgastato políticamente e 
facer unha política de confronta
ción pasando da mera crítica a 
tentar tomar a iniciativa política. 
O grande problema vai ser como 
compaxinar .esta posición cos 

acordos f;elipe-Fraga, alguns 
dos cales nen sequer son ·infor
mac;jos pontu~lmente os militan
tes galegos, como ocorreu coas 
liñas básicas do Plan Agrícola . 

A detisión tomada, pésie á pos
tura que poda manter Felipe 
González, foi a dé tentar des
bancar a Fraga. Para isto hai 
quen propugna no partido q1.:.1e o 
candidato ten que ser outro que 
Antolin S. Presedo. Moitos pen
san que o único candidato do 
PSOE, capaz de facerlle frente 
con garantía, é Francisco Váz
quez. 

De momento, ainda que o apara
to partidário apresentou o pasa
do congreso socialista como o 
da proclamación de Antolin S. 
Presedo, .dias atrás diversos diri
xentes afirmaron que o candida
to ainda non estaba decidido nun 
momento no que ninguén pare
ci a cuestionar a Antolin como 
candidato in pectare. 

O alcalde coruñés, Francisco 
Vázquez, pola sua banda, des-

pois de conseguir a maioria es
magadora nos últimos comícios 
locais e a Deputación corufiesa, 
séntese con forza para asumir 
máis protagonismo na política, 
alén do seu bastión coruñés. 

O convite a Alfonso Guerra non 
deixa de ser unha baza que se 
pode calificar de audaz. Pero 
Francisco Vázquez ao mesmo 
tempo comezou unfla operación 
de cámbio de imaxe tendente a 
desprenderse do antígaleguís
mo-ultracoruñesísmo e a ofertar 
.eficácia. O primeiro paso é a re
conciliación con Vigo, através do 
encentro co alcalde olívico, Car
los Príncipe, que, ao tempo re
presenta tamén o achegamento 
entre dous políticos que nos últi
mos tempos mantiñan atitudes 

. discrepantes. 

Francisco Vázquez, despois da 
sonada sua vitória eleitoral, non 
quer perpetuarse de alcalde. O 
salto á polític~ autonómica vai 
depender, sobretodp, das pOsibi
lidades que vexa de. sair airoso 
do trance. + 



RECOMPOSICIÓN NO CENTRO-DIREITA 

O anúncio da candidatura de ·Fraga baldou definitivamente o proxecto 

A constitución de Converxéncia 
~acionalista Galega queda aparcada -
•A.E. da preví ncia de Ourense os vo

tos recibidos debense máis ao 
gancho <;tos candidatos. que á 
própria formación política o que 
lle fixo cavilar sobre o futuro polí-

. tico da nova formación. 

A constitución de 
Converxéncia Nacionalista 
Galega como partido de 
centro galeguista queda 
definitivamente aparcada. 
~ disintonia reinante 
obsérvase mesmo nas 
declaracións dos seus 
líderes, tanto no referente 
ao prazo da sua 
constitución como á hora 
de analisar o seu futuro 
político. O anúncio feito 
por Manuel Fraga de que 
vai repetir como candidato 
ás autonómicas botou 
ainda máis para atrás a un 
xa escéptico Vitorino 
Núñez, por máis que 
alguns coagas e Vitar 
Moro tenten seguir a 
andaina. 

Algúns dlrlxentes de CG opófl.ense de cheo aos plans de VHorino Núñez e critican 
aos seus compat\elros de partido. 

Pactada con Fraga a Deputación 
ourensá e o reparto de alcaldías, 
o acorde en Vilagarcia entre CG 
co PSOE e BNG arrebatándolle 
a· alcaldía ao popular Rivera Ma
llo, monstrou as diferéncias exis
tentes entre os dous sócios na 
CNG. A "ruptura dos acordes" foi 
aproveitada por Vitorino para 
cuestionar a viabilidade dunha 
nova formaciqn, presionado, en 
parte, por alguns dos seus alcal
des máis carismáticos, como o 
de Xinzo, que propugna a inte
gración imediata no PP. 

Vitorino Núñez e Xosé. Guiña an
da ron a navegar xuntos dias 
atrás polo mar de Arousa. O Se
cretário Xeral do PP na Galiza 
aproveita lego as suas compare
céncias ante a prensa para falar 
da "próxima integración de cen
tristas no Partido Popular". Vitori
no Núñez non desminte estas 
declaracións. Cala, non se sabe 
se mirando ao lonxe ou tentando 
alviscar o futuro próximo. Todo o 
máis afirma, parodiando a A. 
Reixa, que "hai que reflexionar". 

Pensa que o verán é bon tempo 
para cavilacións e, chegado Se
tembro, decidirá cal será o futuro 
da Converxéncia Nacionalista Ga
lega. Vitorino Núñez afirma que a 
sua constitución non está descar
tada definitivamente, senón só 
aparcada, mentres continua as 
conversas co PP ourensán. 

Pela sua banda, o dirixente coa
ga Sánchez Castiñeiras semella 

DIADA PÁTRIA 

ver a situación con outros ollas e 
tala de que a formación da CNG 
"segue o seu curso normal" e 
que el e Vitorino están na "mes
ma liña", como querando tranqui
lizar a moitos dos seus militantes 
que monstran, máis ou menos 
abertamente, as discordáncias 
existentes con CdG. Pero, ao 
tempo, preparan unha ofensiva 
en toda a regla para evitar deser
cións , convocando aos cargos 
eleitos a unha concentración en 
Lugo na que tamén estará V1tor 
Moro. 

Integración no. BNG 

Unha boa parte dos militantes 
históricos de CG, que xa viñan 
criticando os roteiros que lle im
primían Aniceto Núñez e Casti
ñeiras ao partido coaga despois 
do seu último congreso, afirman 
que a CNG "como partido nacio
nalista e, polo tanto, autónomo 
está xa morta antes de nacer". 

Alguns destes militantes, éntre 
os que se encentran persoas 
que ocuparon cargos no partido 
con anterioridade, están en con
versas informais con militantes 

do BNG cara a sua posíbel inclu
sión a nível individual na frente 
nacionalista, tendo anunciado al
guns xa a participación nos actos 
do BNG o Dia da Pátria. 

Algunhas destas persoas decla
ráronlle a A NOSA TERRA que 

· "de Vitorino non nos podemos 
fiar máis. A nós dinos unha cau
sa e lego pacta outra con Fraga: 
O que pretende é arrebañar o 
maior número de xente para me
tela no PP e desfacer, dunha vez 
por todas, a posibilidade dun 
partido de centro e nacionalista. 
Despois da inclusión do PNG se 
cadr~ o noso sítio está no Blo
que, pero sen abandonar a idea 
dun nacionalismo de centro, ca
pital que dilapidaron os actuais 
dirixentes de CQ". 

Os resultados 
das municipais 

Os resultados das eleicións mu: 
nicipais colleitados pola CNG 
fora da província de Ourense re
traeron a Vitorino de seguir 
adiante coa constitución da nova 
formación política. Segundo as 
análises por el realizadas, fara 

Pero o que baldou definitivamen
te o proxecto foi o anúncio reali
zado por Manuel Fraga de que ia 
ser o candidato do PP as próxi
mas eleicións autonómicas. Vito
ri no, tena dita en máis dunha 
ocasión, non quer enfrentarse a 
Fraga, sobretodo por medo a fra
casar. O pacto para as autonó
micas parece servido polo que a 
CNG non teria razóns de ser. 

Agora o Presidente dó Parla
mento devana os miolos na pro
cura dunha fórmula que lle per
mita seguir tendo o mesmo pro
tagonismo que até de agora. A 
entrada no PP significaríalle pa
sar a ser un barón máis na loita 
palas farangullas de Fraga, polo 
que ten duas solucións: ou en
trar .cun status especial ou, se 
consegue convencer a alguns 
dos seus alcaldes, repetir a xo
gada realizada nas últimas 
eleicións autonómicas pero coa 
promesa de integración. Neste 
senso é no que, cada dia, pre
siona máis e máis o PP, ainda 
que lle deixa corda para tratar de 
integrar no redil popular ao maior 
número de coagas posíbel. • 

OS PROFETAS DA DESUNIÓN 

A polémica prévia á celebración do 25 de 
Xu!la é tan habitual que semella formar parte 
dos prolegómenos da xornada. De certo a 
movilización do Dia da Pátria asentouse a 
partir de 1978, data marcada pola competén
cia entre duas movilizacións, unha unitária, 
encabezada por António Rosón, presidente 
preautonómico, e outra, a nacionalista, da
quela convocada polo BN-PG, que deveu 
cos anos en acto tradicional. 

,. 
Ese frunfo da reivindicación sobre o protoco
lo, no 25 de Xullo, é un síntoma preciso do 

· carácter do nacionalismo galega e do seu 
momento histórico de transición, no que a . 
chamada a un novo estádio de soberania 
mantívose viva e ascendente. 

O menos saludabel é que as polémicas su
cesivas ·se. produzan dentro do próprio abano 
nacionalista. Para este ano, ademais dos ac
tos convocados polo BNG, anúncianse ou_. 
tros, catalogados de unitários, onde concurri
rán o PSG-EG, a FPG e o PG e mesmo, uns 
terceiros, que protagonizarán os.independen-
tistas da APU. · 

MANUEL VEIGA 

A unidade valórasé cada vez máis en todas 
partes, ánima aos escépticos e, sobre todo, 
oferece un síntoma de racionalidade ao redor 
dun proxecto. · 

Para as corporacións no poder, habitual
mente propensas aos tonos positivos, estas 
son datas, en cámbio, nas cales a unidade 
se ignora e a división se engrandece. Abori-

Os 1N1M1Gos OESTE PAís 
PREFERIRIAN A 
CONVULSIÓN 

PERMANENTE-NA 
ESQUERDA NACIONALISTA 

da con ler alguns títulos: Tres convocatórias 
o 25 de Xúllo, Os naciof1a/istas .desunidos, 
de igoal modo que se salienta a división no 
1 de Maio ou no 8 de Marzo. Nestes casos 
os conservadores de turno convértense nos 
máis activos profetas da desunión. . · 

Resulta moi necesário, lago, o fiar fino por 
parte das organizacións nacionalistas. Os 
enemigos deste pais preferirian a convulsión 
permanente na esquerda nacionalista, como 
xa ocurre na dereita galeguista, no canto da 
existéncia dun referente fiabel. 

É, por iso, grande a responsabilidade dos 
que fan unha breve pausa nas ·descalifica
cións para chamar á unidade, mal ocultando 
a sua perentoriedade e a sua incoeréncia . . 
Mais, tamén se confunde quen coloque o ins
trumento, ·a sua própria organización, por 
riba dos fins, o pais. 

O nacionalismo será plural e integrador ou 
non·será, pero isa non pode servir de coarta
da á desestabilización do custosamente ad
quirido. • 

• Chamamentos á unidade 
nacionalista. O Consello Con
federa! da CXTG f)rominciouse 
sobre a celebración do Diada 
Pátria Ga.lega, chamando a 
"xuntar. esforzos a prol dos na
sos . intereses nacionais e do di
reito de autodeterminación que 
como .pavo nos asiste". 

A CXTG valora positivamente o 
kltento dalgunhas forzas políti
cas cara á celebración unitária 
da data patriótica, laiándose de 
que os esforzos realizados non 
froitificasen nunha única convo
catóri.a. Ante esa situación cha
ma aos afiliados e afiliadas a 
participar nos actos que. se orga
nicen en Compostela "en defen
sa da Autodeterminación e pela 
construcción dunha sociedade 
máis xusta, sen expltadores nen 
explotad~s". 

Na mesma liña de chamar á uni
dade nacionalista, duascentas 
vinte persoas asumiron un escri
to público, que foi dirixido a to
das as forzas políticas, no que 
asumen, basicamente, o escrito 
de X.L. 'Méndez Ferrin, Unha 
certa unidade, publicado na 
prensa o día 25 de Febreiro pa
sado. Os asinantes chaman ás · 
forzas políticas a tomar medidas 
no camiño da unidade. Entre as 
persoas que asumen este escrito 
están os escritores Manuél For
cadela, Victor Freixanes, Alfonso 
Álvarez Cáccamo, os compoñen
tes do grupo Milladoiro,. Antón 
Reixa ou a cantante Uxia. • 

• Constitución do Conse
llo Comarcal da Mocidade 
de Orcellón. Segundo infor
ma o noso correspondente no 
Carballiño, Xosé Ramón Cas
tro, cohstituiuse o pasado dia 5 
de Xullo o Consello da Mocida
de da comarca. Os mozos do 
Orcellón apoiaron un modelo 
estatutário con eleición dos 
cargos a meio e listas abertas , 
con propostas concretas para 
cada área. 

A dirección do organismo terá 
carácter colexiado, rotando o 
po~to de voceiro entre os dez 
membros que o compoñen . O 
mandato du.rará dous anos, pre
véndose a formación de comi
sións de sector. 

O primeiro' paso, tras converter
se en órgano soberano, será es
·tabelecer contacto formal cos 
concellos da bisbarra para inten
tar formalizar convénios de reci- . 

. procidade e recabar apoio eco
. nómico, e tarase a apresenta

ción pública da entidade diante 
das autoridades autonómicas. • 

• Endebedamento do Car
balliño. O Concello do Carba
lliño poderia ter un notábel nível 
de endebedamento, que leva
ron aes concelleiros do BNG a 
solicitar unha auditoria contá
bel. Sábese. que a institución lo
cal adebeda perta de 20 millóns 
a Unión-Fenosa, pela falla ·de 
pagamento dos últimos r~cibos 
existindo moitas facturas pen
dentes de cobro na 1 nterven
ción. 

Os feitos encadeáronse ao coñe
cers_e que vários postes de televi
sión, instalados a proposta do 
BNG, non podiar:i entrar en 
funcionamento por mor da nega
tiva a facilitarlle suministro da 
empresa hidroeléctrica. Os cen- · 
tristas do governo municipal 
manteñen siléncio, e os popula
res pronuncianse por adiar a pro
posta dunha auditoria. • 



PLANIFICACIÓN SANITÁRIA 

A casa consistorial foi ocupada durante dou_s dias 

A ubicación dun centro de saúde 
enfrenta a viciños de Monterrei c·o ··alcalde 
•B.S.NERIN 

De "batalla campal" de 
consecuéncias 
imprevisíbeis podemos 
calificar o sucedido o 
pasado día 2 no c~msistório 
de Monterrei, a causa das 
decididas pretensións do 
alcalde Xosé Luís Suárez 
Conde de construir un 

. centro de saúde concedido 
pala · Xunta na localidade . 
de Vilaza, o seu lugar . 
natal. Esta pretensión 
xurdida e aprobada pala 
anterior corporación 
municipal hai xa máis de 
dous anos, contou sempre 
coa radical oposición de 
Albarellos, capitalidade do 
município nas últimas 
décadas, e Medeiros, 
localidade situada na 
montaña do municípro, 
zona esta·que foi e segue 
a ser a gran discriminada 
sanitariamente en 
Monterrei. 

Esta oposición foi desde un prin
cípio capitaneada polo PSOE, 
único partido con representación 
na actual oposición municipal, 
que viu -moi especialmente na 
defensa dos intereses de Albare
llos frente a Vilaza, desde sem
pre prin~ipal sustento do alcalde 
actual, un xeito de rentabilidade 
política. Choca deste xeito que 
este partido se opoña radical
mente á construción dun centro 

de saúde en Vilaza argumentan
do a inutilidade de facer unha · 
obra de 50 millóns e a sete Km. 
do futuro hospital comarcal (ac
tualmente en construcción) pola 
contra no concello de Castrelo 
do Val, a tan só tres Km. dese 
mesmo hospital, manteña a pos
tura contrária. Ocorre que en 
Castrelo o PSOE ten alcalde por 
maioria absoluta, e as razóns 
eleitoralistas aconsellan apoiar o · 
centro de saúde actualmente en 
construción na capitalidade do 
municipio mentres as terras de 
Campos permanecen sanitaria
mente discriminadas. 

Todas estas loitas e enfrenta
mentos entre aldeas viciñas non 
son máis que o froito dunha total 
falta de planificación sanitária 
por parte das Admini~tracións 
Central e Autonómica. E o egoís
mo persoal duns políticos de se
gunda que antes que o interese 
do conxunto do munidpio, ollan 
o interese da sua parróquia na
tal, ou daquel onde sacaron o 
maior número de votos. 

Manifestación 
O caldo de cultivo que encendeu 
a chispoa o pasado dia 2 parte 
pois de moito atrás, a publica
ción no DOG -o 24 de Mai~ 
da convocatória de subasta de 
obras, foi só o detonante final do 
acontecido tras unha manifesta
ción de un milleiro de persoas 
convocadas e autorizadas a ma
nifestarse pacificamente, pero 
cuxo final moitos previan que 
quizá non o fose tanto, unha ho
ra antes de celebrarse un pleno 
extraordinário convocado urxen-

temente polo grupo de governo 
{CC-CDS) de maioría absoluta, 
ante as reiteradas esixéncias do 
PSOE único grupo da oposición 
con represent~ción na actual 
corporación municipal de Monte-

. rrei. Os manifestantes ian prece
didos de pancartas que deixaban 
clara a sua oposición nestes mo
_mentos a calquer centro de saú
de, independentemente de onde 
se ubicase, pedian no seu lugar 
catre consultórios, un na monta
ña, outro en Vilaza, mellorar o de 
Albarellos e por último un tercei
ro no que xa se coñece como "o 
val de alá" (A pausa, Mixós, Es
tevesiños e Vences); pero non 
sempre foi asi, inda non hai moi
to que os portavoces do PSOE 
no municipio reclamaban o cen-. 
tro de ~aúde para Albarellos, ar
gumentando que -segun eles
tiña que ser construído na Gapi-

talidade do município. Como pro
ba de todo isto, só un dado, a 
"Xunta Viciñal" de Albarellos en 
data 6 de Maio de 1988 deu en
trada no rexisto do Concello un 
escrito asinado polo seu presi
dente, solicitando que através 
dun pleno extraordnário se acor
dase .a ubicación dun centro de 
saúde na localidade de Albare
llos. As causas cambiaron por 
razóns de estratéxia, e agora os 
socialistas de Albarellos conci
den cos da montaña en rechazar 
o centro de saúde que Su~rez 
Conde non está disposto a per-

. der, como moito a negociar a 
sua ubicación. 

Erro do PSOE 

Chegado o pleno, dous concé
lleiros dos cinco que apoiaban 
ao alcalde non se presentaron 
-segundo declaran- por rece
bar fortes ameazas contra a sua 
persoa. O alcalde en minoría 
frente o PSOE que si contaba 
cos seus cinco concelleiros, viu 
a sua grande oportunidade e non 
llo permitiu. A surpresa dos ma
nifestantes veu cando compro
baron que un erro á hora de vo
tar a proposta presentada polo 
alcalae defendendo a ubicación 
e construción en Vilaza do centro 
d~ saúde ia impedir que esta fo
se derrotada, senda aprobada 
por 4 votos a favor e cinco abs
tencións; para colmo, posterior
mente un defecto de forma na 
redacción da orde do dia fíxo 
que os proxectos do PSOE non 
saísen adiante e non se pudese 
votar como pretendían a non 
construción en nengures do cen-

tro de saúde e si os catre consul
·tórios. O defecto consistia en 
que na orde do dia o ponto pro
posto polo PSOE figura a pala
bra "ubicación" e non "oposición" 
ao centro de saúde. 

Rematado o pleno sobre as 8,30 
do serán, como se dunha contra
seña se tratase, un cento de mu-

. lleres invadian a casa consisto
rial pedihdo a dimisión do alcalde 
e aporreando a puñetazos a por
ta do despacho do alcalde, lugar 
.onde este se refuxiara en com
paña dos seus concelleiros; a 
porta tremeu primeiro e lego 
abriuse, a ira das mulleres, na 
sua meirande parte de Medeiros, 
foi superior a sua resisténcia. 

O que logo sucedeu é indescrip-
• tíbel. A saída do alcalde do Con
cello case unha hora despois de 
rematado o pleno, protexido por 
uns cuarenta membros da garda 
civil e forzas antidistúrbios, que 
se limitaron máis a conter que a 
repeler a muJtitude, que vian ao 
alcalde e concelleiros do seu 
grupo coas camiss destrozadas, 
froito dun zarandeo e humillación 
exercico contra as suas persoas 
-segundo alguns- por non 
querer sair ao balcón o alcalde a 
explicarlle aos manifestantes os 
acordes dun pleno cheo de pre
sión, e carente de nengunha ar
de e normalidade. O alcalde pos
teriormente chegaria a declarar, 
que do comportamento da xente 
chegou a deducir que o querian 
tirar polo .balcón. A visión dunha 
multitude histérica frente ao Con
cello e toda a documentación 
existente nos arquivos do despa
cho do alcalde voando polo ceo 
de Albarellos a medida que era 
guinda polos balcóns da casa 
consistorial, é algo que permane
cera moito tempo na lembranza 

· das xentes do lugar. 

Ocupada a casa consistorial, es
ta tardou dous dias en ser desa
loxada. Só a visita do Governa
dor Civil de Ourense a Albare
llos, sobre as 0'30 da madruga
da do Xoves .dia 4, conseguiría 
que estes abandonasen de xeito 
pacífico o seu peche sobre as 5 
desa mesma madrugada, unha 
vez que este lle prometeu aos 
pechados que se comprometia a 
xestionar con case un éxito 
anunciado ante as autoridades 
da Conselleria de Sanidade e 
Deputación, as suas aspiracións 
sanitárias. Para isto o Governa
dor pediu un prazo razoábel, até 
o Mércores dia 1 O, dia no que 
ás 8 do será volverá visitar a lo
calidad e de Albarellos para 
transmitir o froito da sua xestión. 
Para esa hora, os viciños de Al
barellos anunciaron xa através 
do seu pedaneo Benito Gonzá
lez, que acudirán de novo multi.: 
t1,1dinariamente, e que "xunto con 
outros viciños do resto da monta
ña e os de Albarellos, se a nova 
prop9sta que nos. traia o Gover
nador rion é satisfactória, volve
remos pechamos para non sair 
até conquerirmos ante~ a dimi
sión do alcalde e a sua equipa 
de governo" ... Mentres tanto, 
tantos membros do PSOE como 
do partido do alcalde CC-CDS 
están recebando telefonicamente 
todo tipo de ameazas. Polo que 
nestes intres calquer ' pronóstico 
sobre o final do .conflito non é 
máis que · un atrevimento. • 



.NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Os traballadores da pizarra deciden seguir coas protestas 

A folga máis longa 
• GUSTAVO DOCAMPONALD~ORRAS 

A folga da pizarra nas 
comarcas de Valdeorras e 
Quiroga cumpliu xa 
corenta dias. A totalidade 
dos 4.500 traballadores do 
sectqr seguen o paro . 
convocado palas centrais 
CC.00., UGT e CIG en 
demanda dun convénio 
xusto. As asambleas, que 
semanalmente se celebran 
na Casa da Cultura de O 
Barco, son o verdadeiro 
termómetro para medir o 
estado de ánimo dos · 
traballadores, e foi na 
última das celebradas na 
que se acordou convocar 
unha semana máis de 
paro, o que sumaría xa 45 
xornadas perdidas desde o 
comezo da folga. A 
votación, a man alzada, 
dos 400 asistentes á 
asamblea non deixaba 
lugar á dúbida: 
unanimidade. 

As espadas seguen en alto fren
te a unha patronal que pensou 
ter arranxado o asunto coa sina
t u r a dun convénio coa USG 
(Unión Sindical Galega), xenuina 
expresión do amarelismo que 
encabeza un siniestro personaxe 
lugués chamado Anxel Rodri
guez , que foi catapultado pola 
cúpula patronal da pizarra nas 
pasadas eleicións sindicaiis co
mo a representación que máis lle 
conviña. 

A sinatura ·unilateral coa USG foi 
o que desencadeou todo o con
flito, ao entender os demáis sin
dicatos que a situación era pro
p í cia para negociar un mellar 
convénio, tanto no que se retire 
ás mellaras salariais como a 
condicións de traballo, ILT e 
transporte. 

O pasado 2 de Xullo tiña lugar 
unha carga policial contra dous
centos obreiros que ocupaban a 
via do tren na estación de O Bar
co. Cinco feridos por pelotas de 
goma e catro detidos foi o balan
ce dun suceso que conmocionou 
á povoación barquense. A bruta
lidade con que se empregaron 
os antidistúrbios foi un dos facto
res decisivos para posicionar á 
opinión pública a favor dos tra-
balladores e aillar a irresponsabi
lidade patronal neste conflito . 
Dous dias despois un grupo de 
mulleres inícia un peche na igre
xa de San Mauro de O Barco co 
fin de gañar a batalla da opinión 
pública e sacar o conflito fóra da 
comarca, o peche mantense na 
actualidade e ten recollido nume
rosas mostras de simpatía. Por 
outra parte, os médios de comu
nicación empezaron a facerse 
eco desta situación ante a gravi
dade dos feitos, e mesmo a TVG 
deixou de lado a censura que vi
ña aplicando polos ·fortes vence
llos da patronal pizárreira co PP. 

A folga máis longa 

A importáncia da que xa é a folga 
máis longa da negociación colec
tiva neste ano na Galiza, ven ea
da sobreté:>do polo enfrontamento 
contra o amarelismo sindical que 
os empresários pizarristas tratan 

de implantar. O modelo USG, de 
funcionar, pode exportarse a ou
tros sectores nos que o sindicalis
mo de clase estexa débilmente 
implantado, por isa a batalla de 
Valdeorras e Quiroga ten unha di
mensión sindical que supera ás 
propias comarcas. 

O venres día 15 tiña lugar no Tri- -
bunal Superior de Xustiza en A 
Coruña o xuizo para estabelecer 
se o convénio asinq.do pola USG 
e a patronal ten eficácia limitada, 
é nulo ou de abrigado cumpri
mento. A USG asegura estar en 
posesión de máis do 60% da re
presentación do sector, os sinpi
catos que forman a Plataforma 
Sindical e que teñen -actuado en 
todo momento unidos {CC.00., 
CIG e UGT) están convecidos de 
que o Tribunal fallará en contra 
a USG por estar sobradamente 
demostrado o carácter fraudu
lento dun proceso eleitoral mon
tado coa patronal e ás costas 
dos obreiros. Co gallo deste xui
zo despraz.áronse A Coruña 
douscentos traballadores men
trest en Valdeorras as mulleres 
convocaban aos comerciantes a 
asinar un escrito pedindo a aper
tura dunha mesa negodadora. A 
resposta a este chamamento es
tá senda masivo nun sector, o 
comércio, que acusa un baixón 
nas ventas entre o 40 e o 60% 
segundo dados da Asociación de 
Empresários de Valdeorras. Un
ha reunión dun centro de comer
ciantes de O Barco acordaba na 
tarde-noite do 9 de xullo apoiar 
aos traballadores nunha próxima 
folga xeral, sería a segunda, que 
será convocada de imediato de 
continuar as 'causas no ponto _ 
morto no que agora están. 

Mediación dos alc.aldes 

Tamén os alcaldes das com·ar
cas teñen en carteira unha inicia
tiva para ver de achegar as par
tes, até o momento non se coñe
ce o contido-desta proposta que 
poderia presionar á patronal pa
ra que abandone a súa cerrazón 
e acceda a negociar o convénio 
cos verdadeiros representantes 
dos traballadores, tal e como a 
folga ven poñendo de manifesto. 
Precisamente para demostrar 
que o seguimento da folga está 
senda masivo e non existen co
acciÓns, os sindicatos retiraron 
os piquetes do cruce de Sobra
delo os pasados días 3 e 4 e o 
paro matívose igualmente ao 

cen por cen. A Xunta de Galiza, 
atraves da Consellaría de Traba
llo está preparando, no momento 

. de redactar esta crónica, un se
gundo intento negociador, · tras · 
fracasar o primeiro ao ser consi
derado pala asamblea unha bur
la, supoñía un incremento salaria 
médio de 600 ptas/mes. 

O sector da pizarra canta con 80 
empresas, ubicadas nas comar
cas de Valdeorras e Quiroga, que 
teñen unha produción anual esti
mad a en 300.000 toneladas e 
20.000 millóns de pesetas de fac
turación, dos que 16.000 millóns 
corresponden á exportación, que 
se realiza principalmente a Fran
cia, ltália e Alemánia, pero tamén 
a outros paises da comunidade 
~uropea e mesmo a Xapón, 
EE.UU. e Canadá. A Asociación 
de Pizarristas , que engloba as · 
principais empresas do sector, 
estima en 4.000 millóns as par
das ocasionadas polo prolongado 
conflito que se está vivindo. A 
Plataforma Sindical, sen cuestio
nar esta estimación da patronal, 
asegura que serían tan só 200 os 
millóns necesários para satisfacer 
as súas esixencias. 

A ampla repercusión desta taiga 
e a resistáncia dos traballadores, 
está sorprendendo aos próprios 
convocantes. O malestar laboral 
leva anos instalado e saiu neste 
momento con toda a sua forza. O 
que cobran a maioria dos operari
so, na categoria de peón-espe
cialista, apenas alcanza o salário 
mínimo interprofisional. Será atra
vés de numerosas horas extras, · 
de traballar as vacacións e do fa
moso "sobre" que non figura en 
nómina, co que alguns traballado
res incrementan o seu salário e 
os empresários teñen un sistema 
de prémio-castigo que situa as re
lacións laborais nun nível de atra
so difícil de soportar. 

As condicións de traballo 

Outro dos grandes cabalas de 
batalla desta loita, e que ten con
tribuido de xeito decisivo á toma 
de conciéncia do colectivo son as 
condición de traballo. Ao alto índi
ce de accidentes laborais, mes
mo mortais, únese a falta de con~ 
dfoións hixiénico-sanítárias na 
maioria das empresas. Para o 
servício de Hixiene e Seguridade 
no Traballo, a maioria dos centros 
de traballo superan os 90 decibé-· 
lios de ruido, que é o tope inter-

nacionalmente considerado como 
soportábel. O Instituto Nacional 
de Silicose ten detectado un caso 
claro desta enfermedade, a con
centración de pó de sílice é exce
siva na maioria dos casos. 

As condicións de trabaUo nas 
· canteiras son máis próprias da 
mineria que da construción, orde
nanza labo.ral na que se atopa 
eneadrado. Que a pizarra sexa 
considerado un sector mineiro e 
unha vella aspiración sindical que 
poderia permitir un maior control 
sobre as condicións de segurida
de e hixi~ne nas explotacións, e 
mesmo sobre as incidéncias das 
enfermidades profisioanis. Curio
samente, os empresários utilizan 
a lexislación mineira ·para xestio
nar as novas concesións, men
tras seguen negando aos t~aba
lladores un plus de perigosidade 
e o recoñecemento de enferme
dades profisionais e revisións mé
dicas periódicas. 

O comportamento empresarial 
está sehdo duramente cuestiona
do pala opinión pública, numero
sas cartas na rádio ·e prensa lo
cal veñen expresando o malestar 
viciñal por un comportamento 
pouco responsábel e insolidário 
coa comarca. A economia de 
Valdeorras está baseada na piza
rra, e en menor medida na pro
dución de viñas de calidade, a 
folga está mostrando ben clara
mente esta situación. Os grandes 
benefí~ios xerados por esta acti
vidade teñen moi pouco repercu
sión noutros sectores produtivos 
da zona. Os empresários piza
.rristas prefiren invertir fóra de 
Valdeorras e de Galiza, e cando 
a fan aqui é en solares e edifi~ 
cios. Oeste xeito o .futuro econó
mico da comarca está pendente 
da sorte que corra a exportación 
pizarrejra, o que está facendo 
pensar a moita xente sobre -os 
riscos deste modelo económico. 
As explotacións pizarreiras ta
mén están estragando de xeito 
alarmante os montes e os rios 
Valdeorreses sen qüe a patronal 
pareza minimamente preocupada 
por iniciar plans de reciclaxe de 
escombros, de control de verqui
dos e transformación de escom- · 
breiras, xa que ten a seu favor 
unha administracion, a da ~unta, 
que fai a vista gorda tanto 110 que 
se retire a cuestións de impacto 
ambiental como as relativas á se
g u ri dade e mellara nas cond.i 
cións de traballo. • 

Q MELLOR DOS MUNDOS. 

Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeís 

Felipe González 

Mário Soares e Carlos Prínci
pe entraron na libraria Ber
trand con ansia de cultura. O 
primeiro colleu dun estante o 
libro de Melchor Miralles so
bre a corrupción socialista e 
Príncipe seica dixo: "non o le
ves que é moi crítico". Dixoo 
asi, coma se critico fose sinó
nimo de falto ·de calidade. 

Os vendedores da feira do li
bro agasallan con equipas de 
música, igoal que os viaxan
tes de enciclopédias tan -o ga
lano dunha mesiña para o te
levisor. Decláranse a guerra 
a si mesmos! 

Houbo coléxios relixiosos que 
chegaron a conseguir até o 
100% de aprobados na se
lectividade. O que non din é 
~ue selecionan aos alumnos, 
non xa para entrar no coléxio, 
senón mesmo para se apre
sentar ao exame. Asi, men
tres que nun instituto público 
tenden a non deix~r a un 
alumno pendente por unha 

' soia asinatura para que se 
poida presentar á selectivida
de, nos de pago adoitan a se
guer o método contrário: cate
arlle algunha, se non o ven 
seguro. 

O reflexivo, prestixioso e gas
setiano diário El País, perde 
ós estribos e a paciéncia cani. 
do lle tocan o tema nacional. 
A PG9Séncia de Pujol en Eslo
vén1a alporizounos coma nun
ca. Alá se foi a compostura 
destes demócratas paticortos 
e sen imaxinación. E isa que 
se trataba de Pujol, político r 

·moderado e negociador, onde 
os haxa. 

O paro no Reino Unido _incre
mentouse do 5,7% ao 8%. O 
Produto Interior Bruto descen
deu case un 4% no último 
ano. A economía polaca afon
da na crise baixo o governo 
Walesa. Que dirá Manuel Fra
ga que estivo un ano enchen-· 
do a boca co fracaso do so= 
cialismo e o trunfo da econo
mía liberal? 

Un ramo de frores, non me 
olvides, habia que lles rega
lar aos acusados de perten
cer ao Gal, grupo causande 
de 26 martes. Os probas non 
se acordaban de nada! i=oi un 
xuício de xordos, mudos, des
pistados e pasaba por aquí. • 
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. Este verán, 
temperaturas de 4ºC en toda Galicia. 

A eficacia do tanque de refrigeración é .fundamental para 

conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite, sobre todo 

agora no verán. ·siga estes sinxelos consellos e verá como obtén un 

leite de alta calidade que lle ha dar grandes. beneficios. 

ELECCIÓN: 

1.- Elixa un .tanque· que teña unha potencia e unha capacidade 

axeitadas á súa explotación. 

2.- Instáleo correctamente nun local ben acondicionado. 

3.- É moi importante contar cunha instalación eléctrica boa e 

segura. 

UTILIZACIÓN: 

1. - Antes de polo a funcionar a primeira vez, espere a que se encha · 

de leite ata un 10% da súa capacidade. 

1 ' ' ~ t r , , t r r 1 

2.- O leite débese manter automaticamente a 4ºC. Non apague 

nunca o tanque entre muxidura~. 

3.- Debe pór en marcha o sistema de ¡emexer, como mínimo, 2 

minutos antes de toma-las mostras. 

MAN1EMENTO: 

1.- Limpe ben cada 2 meses o borrallo e o lixo do condensador. 

2.- Vele ben que o leite non tarde. máis de 3 horas, desde que se 

empeza a muxir, en chegar ós 4ºC. 

3.- Cómpre que un \écnico especializado lle faga unha vez ó ano 

unha revisión completa. 

Se ten algunha dúbida ou quere ampliar esta información, chame 

ou diríxase a Axencia de Extensión Agraria da súa comarca. 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 
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CONTAMINACIÓN DAS RIAS 

A policia, cargou contra os viciños que apoiaban aos ecoloxistas 

Activistas de Greenpeace devolven 
á Celulosa os resíduos velenosos · 
Tripulantes do buque MV Green
peace, que se atopa atracado en 
Vigo, levaron a cabo unha pro
testa dentro da factoria da Em
presa Nacional de Celulosas 
(ENCE) na ria de Pontevedra. 
Catro voluntários da organiza
ción introducírnse na lagoa na 
que ENCE acumula os residuos 
e desde ali bombeáronos dentro 
da factoria. Ao tempo que se re
alizaba a ac9ión, diante da entra-

ELEICIÓNS UNIVERSITÁRIAS 

da principal manifestábase o 
resto da tripulación e viciños de 
Lourizán cortaron a estrada co
marcal, por espácio de tres ho
ras, até as seis da tarde, até que 
foron desaloxados nunha violen
ta carga pola policia nacional, 
que ameazou a un informador 
gráfico apontándolle a queima
rrooupa co seu fusil. 

Os níveis de contaminación de 

organoclorados tóxicos superan 
o volume de 6.000 toneladas 
anuais, e os níveis da ria son 
superiores entre 2 e 38 veces 
aos dunha zona non contamina
da. Segundo os análises da 
Universidade de Londres "a ce
lulosa de Pontevedra debe ser 
considerada como un risco po
tencial pafa a saude da povoa
ci ó n local, asi como para o 
ecosistema receptor". -• 

ANXO IGLESIAS ANXO IGLESIAS 

Tres xornadas para elexir a Mesa do Claustro 

As discrepáncias poden beneficiar a Meilán Gil 
• MICKY BERTOJO I A CORUÑA 

Meilán Gil, mália empatar 
a votos coa oposición 
acadou maioria na mesa 
do claustro, pero o actual 
reitor só sairá reelexido se 
se continuasen as 
discrepancias na 
oposición. 

Até tres xornadas foron precisas 
para a eleción definitiva da mesa 
do claustro da Universidade de A 
Coruña. Facendo omisión do fu
turo rector e do secretário xeral 
da universidade que actuará co
mo secretário da devandita me
sa, os seus 1 o novos integrantes 
distribuense sectorialmente do 
seguinte xeito e cunha adscrip
cíón ou afinidade concretas: ca
tro representantes dos profeso
res numerários, tres deles "ofi
cialistas" e un integrante do Co- . 
lectivo Orvallo, no que confluen 
sectores progresistas e naciona
listas; dous prof~sores non nu
merários, axudantes e bolseiros, 
cada un deles representante das 

O mundo desde outra 

perspectiva 

1 
1 .. 
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correntes mencionadas; un re
presentante do persoal adminis
trativo e de servizos pola Candi
datura Aberta afin a Orvallo e, 
por último tres representantes 
dos estudantes: dous pala Dele
gación de Estudantes, presunta
mente afín ao oficialismo do rec
tor Meilán Gil e un polos Comités 
Abertos. 

Estes resultados contrastan coa 
forte contestación ás distintas 
propostas iniciais do actual rector, 
polo que a sua reeleción non pa
rece en absoluto garantida. Tam
pouco está moi clara a postura do 
sector póximo a FETE-UGT, ten
do en canta que a pesares do 
consenso que acadaria co Colec
tivo Orvallo, canto só términos da 
composición da mesa, non votou 
a candidatura apresentada por 
esta converxéncia. 

Discrepáncias 

Segundo os membrbs do Colec
tivo Orvallo, a orixe desta falla 
de acordes iniciase das longas 
discusións no punto de ratifica-

ción -xa na arde do día dopa
sado mércores 3- dunha pro
posta da xunta de govemo, ten
tando instaurar un sistema de lis
tas pechadas e de carácter mao
ritário para a eleición da mesa 
do claustro; de tal xeito que a lis
ta máis votada dentro de cada 
un dos sectores: profesores nu
merários e non numerários, axu
dantes e bolseiros, alumnos e 
persoat administrativo e de servi
zos, coparian os postas de re
prensentatividade adxudicados a 
cada un dos sectores na mesa. 
A devandita proposta vivía pre
cedida por unha falla de unani
midade xa no seo da própria 
Xunta de Governo. 

Tras solicitar a sua modificación 
mediante as sinaturas dun bó 
número de claustrais, a presi
déncia -integrada nese mo- . 
mento ~ó polo reitor- non acce
de. Unha votación posterior re
xistra os seguintes requisitos-
120 claustrais se decantan pola 
non modificación da arde do dia 
mentres que 236 diran si ao 
cámbio. A ratificación da propos-

ta inicial da Xunta de Governo 
sobre a composición e eleición 
da mesa do claustro, convírtese 
nun debate e captación das pro
postas sobre a composición e 
eleición da mesa do claustro, ex
tremo defendio polo integrantes 
de Orvallo. Outro ponto contutivo 
nesa mesma sesión será a cons-

. titución de feito da mesa de ida
de, non contemplada inicialmen
te pela Xunta de Governo e con
testada polo mesmo rector . . 

O luns, día 8, continuarían as se
sións, calificada por moitos 
-claustrais de marathonianas: ·a 
horas, coa presentación de catre 
propostas para a composición e 
leición da mesa. Tras unha série 
de acordes entre as distintas op
cións, quedarian definitivamente 
configuradas dúas alternativas 
~presentadas polo colectivo De
legación de Estudantes, cunha 
representación de úns 70 dos 
112 alumnos integrantes do 
claustro, e apoiada pola Lista 
Aberta en detrimento da sua pró
pria e consensuada enti:e o Co
lectivo Orvallo e o colectivo afín 

a FETE-UGT -pésie a se mani
festar os seus membros como 
independentes-. 

lste pacto suporía a cesión do 
Colectivo Orvallo nun dos seus 
pontos programáticos fundamen-

. tais: a representatividade dos 
distintos sectores do profesora
do, aceitando a sua representa
ción en numerários por unha 
banda e non numerários, axu
dantes e bólseiros pola outra. 
Outra das consecuéncias diste 
acorde foron as 37 papeletas en 
brancó computadas, corresón
dentes a outros tantos claustrais 
deste colectivo disconformes po
i o xeito de consensuar cos 
claustrais próximos ao sindicato 
socialista. 151 votos respaldaron 
a proposta da Delegación de Es
tudantes frente aos 115 do Co
lectivo Orvallo~ 

Os membros de Orvallo manifes
taron que tras a proposta inicial 
do rector, podíase intuir un deter
minado xeito de selección deste 
mesmo carrego, ainda que, ob
viamente, non explicitado. • 

VIAXES PARA O VERÁN 

. • ··· I 

'~f 

Veleiro Bergantin por Holanda 
Duas semanas de viaxe. Unha semana a bordo 
dos nasos antigos veleiros. Catro noites de ho
tel en Amsterdam .. Duas noites na Franz.a. AU: 
tobus de luxo. 
Saídas: en Xullo, Agosto e Setembro. 
Prezo: Pta. 79.000 

Veleiro Bergantin por Dinamarca 
19· dias de viaxe, unha semana no veleiro, 12 
dias de circtúto por. Dinamarca, aloxamento en 
albergues. 

Saídas: en Agosto .. 
Prezo: Pta. 99.000 

Veleiro por Inglaterra e País de Gales 
20 dias de viaxe, unha semana en bergantín, 
unha semana de circlÚto por Gales, 3 noites 
en Londres. 
Saída: 5 de Agosto 
Prezo: Pta. 109.000 

Navegación polas Dlas Xónicas 
Nun motoveleiro de luxo, desde o-Pireo deica 

Corfu. Ademais, 6 noites de hotel, l.005. 

Saídas: Xullo e Agosto 
Prezo: Pta. 154.000 

... E ademais: Viaxes por Istándia, Cabo Nor
te, Marrocos, nitas cido!uristas, Síria-Xordánia, 
9 Magreb, Áfri~ Ocidental, Quénia, Tanl.ánia, 
India e o Nepal, lndonésia, Austrália , 
trekkings, Cmadá, USA, México e Guatemala, 
Peru e Bolivia, Ecuador e Colómbia, lilas Galá· 

_ pagos, Bula de Caracas a Manaus . 
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MEIOS. DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE 

Mirada retrospectiva, após de quince anós oe .pluralismo informativo 
A.lfoíiso Guerra anunciou a sua retirada-en 1983 
e un enxeñeiro da Nasa 
prometeU construir naves es·paciáis no asteleiro de Bazá-n 
• MANUEL VEIGA 

"Vexo moi perto o intre da 
miña retirada", declaraba 
Alfonso Guerra nunha 
entrevista que recollia a 
revista Tiempo o 12 de 
Decembro de 1983. Nos 
últimos tres lustros, periodo 
trascurrido desde o ínicio 
do pluralismo informativo, 
troito do cámbio político, 
até hoxe, moitas son as 
xoias e curiosidades que a 
perspectiva do tempo 
oferece. 

Naquela mesma entrevista, o novo 
vicepresidente do governo socialis
ta, recordaba que "eu a Fraga co
ñecino no NO-DO", Informativo ci
nematográfico que durante o fran
q uismo precedia á proxeción de 
cada película. · 

Alfonso Guerra cando o PSOE só era unha promesa. Foto Tiempo. 

Aquel ·mesmo ano, no mes de Xu
ño, Fernando Ledesma, tamén mi
nistro entrante, neste caso de Xus
tícia, daba a unha opinión tallante: 

"Irnos a eliminar a corrupción". 

Con todo, uns anos antes, en 
1979, os socialistas foran ainda 

. . 

Abel Caballero e o Atlántico Express 
"Unha constitución para todos se
ria unha constitución confedera!'', 
sinalaba o lendekari basca, Carlos 
Garaicoetxea, en Outubro de 
1978, na revista Opinión. A estru
turación do Estado seria tema-rei
terado nos médios de comunica
ción, moitas veces a contracorren
te. "A surpresa chamouse Herri 
Batasuna", sinalaba Triunfo, unha 
vez celebrados os primeiros comí
cios locais, en Marzo de :1979. 
Ademais de calificar de "extraña" 
á esta. formación nacionalista, a 
publicación afirmaba textualmen
te: "Ou ben en Euskadi hai centos 
de milleiros de persoas perigosa·s, 
ou ben hai unha série de reivindi
cacións amplamente sentidas". 

A revista Nueva Empresá titulaba 
asi ·o seu editorial en Outubro de 
1981 , ao pe do -referendo· autonó
mico a celebrar en Galiza: "Con
fiada, estabel, segura, Galiza". 
Optimismo, dentro do dramatis
mo, destilaba tamén esta infor
mación sobre Euskadi, publicada 
en Tiempo, en Outubro de 1983: 
"A guerra suxa, ofensiva final 
contra ETA". 

A nota curiosa poñeria Fernández 
Albor nunha. famosa entrevista, 
publicada tamén por Tiempo ~n 
Novembro de 1985: "Os caciques 
son boa xente e fixeron moito por 
Galiza", afirmaba. 
Por último, o galega, Abel Caba-

motivo de notícia máis destacada. 
Triunfo retrata a un Felipe Gonzá
lez co puño firmemente alzado du
rante o XXVIII Congreso do 
PSOE. Trünfaran as teses marxis
tas, contra a opinión de González, 
pero este resultou, paradoxica
mente, o máis votado polos 
delegados. A revista titulaba con 
inxénio Marx gaña, Felipe vence. 
O congreso ext~aordinário qué ia 
.seguir, após da simbólica dimisión 
de Felipe, abriria xa o camiño aos 
pasos posteriorQs. Asi, en Agosto 
de 1982 , Tiempo titulaba: "A gran 
banca ríndase ao PSOE'', precedi
do dun antetítulo no que se indica
ba que o obxetivo da mesma era 
"non enfadar ao futuro governo". 
Este enfoque, xeralizabel a moitos 
médios de comunicación naquela 
época, dá idea do camiño prepara
tório da gran vitória socialista que 
sucedería alguns meses despois. 
Todo estaba arranxado, empezan
do, como se ve pola banca, que 
non deixaria nunca de estar pre
sente, ao caron dos socialistas. En 

. Novembro daquel mesmo ano, re
cén chegado o PSOE á Moncloa, 
os norteamericanos dan o seu 
pracet e Tiempo titula: "A Casa 
Branca considera moderado a Fe
lipe González". Todo foi sobre ro
das neste sentido, asl, en Maio de 
1987, a mesma revista sinala: 
"lgrexa, banca e Exército destacan 
a firmeza e coeréncia do vicepre
sidente". 

Quen non puido prever esta tra
xectória, obsesionado pota "unida
de da esquerda" e o "governo de 
concentración" foi Santiago Carri
llo. O lider do PCE afirmaba en In-

terviu, apenas un mes antes da vi
tória socialista, que "O PSOE pode 
durar un ano no governo". Cando 
redactamos estas liñas Felipe 
González encóntrase en Moscú, 
oferecendo unha xeira de confe
réncias sobre a transición españo
la. Da sua equipa forma parte pre-
9isamente Santiago Carrillo. 

Para outros, o caso foi ao revés: 
"Camacho e Sartorius desmárcan
se do PCE", titulaba Tiempo en 
Xaneiro de 1983, sinalando ade
mais que "Camacho encóntrase 
demasiado perta do PSOE" e que 
Sartorius poderia "ter oferecido a 

TIEMPO TITULABA: 
'A GRAN BANCA 
RÍNDESE AO PSOE'. 
ESTE ENFOQUE DÁ 
IDEA DO_ CAMIÑO 
PREPARATÓRIO 
DA GRAN VITORIA 
SOCIALISTA QUE 
SUCEDERIA ALGUNS 
MESES DESPOIS. 
TODO ESTABA 
ARRANXADO 

Teima, o primeiro froito da liberdade 
En 1976, concretamente no 
mes de Decembro, e coincidin
do coa liberdade informativa re
cen estreada, saia á luz o pri
meiro número de Teima, subti
tulada revista galega de infor
mación xeral. 

A sua redación estaba formada 
por persoas hoxe tan coñeci
das, e daquelas tan novas, co
mo Anxel Vence (director), Luis 
Alvarez Pousa, Vitor Freixanes, 
Xosé M. Palmeiro, Xavier Na
vaza, Mat;1uel Rivas, Perfecto 
Conde, etc. Permaneceu na rua 
até Agosto de 1977, cando 
cumplía o seu número 35. Foi 
testigo, polo tanto, das primei
ras eleicións democráticas e 
constituiu a primeira experién
cia de xornalismo en galega na 
posguerra. 

-fiero, na sua etapa de Ministro de 
Transportes, non deixaba de apor
tar a sua particular visión através 
de Tiempo, en Abril de 1987. "En 
1992, afirmaba, os trenes da liña 
Madrid-Sevilla circularán a 200 
quilómetros por hora nun tramo e 
a 250 neutro'~ Un pouco máis· 
adiante· respostaba á pergunta de 
se lle gastaba viaxar en tren. 
"Gostame, pero como onde eu 
vou e a Galiza non podo faceto, 

Coma se non pasara o tempo, 
no seu primeiro número fálase 
xa da crise das empresas Ba
rreras e Alvarez de Vigo. No 
número 5 sinálase o mal estado 
das estradas galegas e recorda
se que facer o traxecto entre a 
Coruña e Vigo podo custar até 
8 horas. Tamén se poden ler 
nas suas páxinas informes so
bre as celulosas e sobre o inte
rés do Estado "nas espécies de 
crecimento rápido (eucaliptos, 
piñeiros) que enchan a fame 
das papeleiras". 

"Construción naval: Gal iza vai a 
menos'', dise no número 14, nun 
certeiro anticipo do que viria des
pojs. Xa en Abril, publicase un
ha entrevista con Bibiano: "a mú
sica desde a clase obreira", un 
título, este si, imposibel hoxe. • 

porque pardo todo odia". 

Con tales líderes non é de extra
ñar que o PSOE confésase contar 
en 1980 con só 4 mil militantes en 
Galiza, dun total de 100 mil en 
todo o Estado, segundo publicaba 

. a revista La Calle no mes de Xu
ño, quer dicer pouco máis da me
tade dos que lle correspondería 
proporcionalmente segundo o vo
lume de pdvoación. • -
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DE MANUEL FRAGA 
DECIA TRIUNFO 
EN 1980''TEN UNHAS _ 
VIRTUDES POLITICAS 
QUE O LEVARON 
A SOBREVIVIR 
POR RIBA DE TODAS 
AS CATASTROFES'. 
A REVISTA 
LEMBRABA TAMEN 
A IMPOPULARIDADE 
DE FRAGA 'COMO 
MINISTRO 
DE ORDE PÚBLICA, 
NOGOVERNO 
DE ÁRIAS NAVARRO' 

sua colaboración ao PSOE". Am
bos continuan, sen embargo, no 
partido. 

O amigo americano 

Un dos incumplimentos de progra
ma máis notórios, por parte dos 
socialistas, foi a promesa de criar 
800 mil pastos de traballo, realiza
da en 1982. A revista La Calle si
nalaba, en Agosto de 1979, que "o 
8,69% da povoación activa está en 
paro", escandalizándose porque "é 
unha das taxas máis altas de Eu
ropa". Anos despois, no ecuador 
do governo do PSOE, a porcenta
xe aproximariase ao 20% e actual
mente é do 16,5%. 

Pero, o tema que provocou maio
res desmentidos socialistas foi , 
sen dúbida, o da entrada na 
OTAN. José Miguel Bueno, depu
tado do PSOE e portavoz deste 
partido na Conferéncia pota Paz, 
celebrada en Madrid en Xuño de 
1980, acusaba a UCD de "ter deci
dido unilateralmente o ingreso na 
OTAN", o que só serviría, segundo 
recolle a revista Triunfo, "para rom
per o xa de por si precário equili
brio de forzas existente no conti
nente". Por último abogou, como 
representante do seu partido "pala 
retir'ada de elementos ofensivos 
nucleares do Mediterráneo". 

Con todo, recen chegados ao po
der os socialistas, en Novembro de 
1982, o governo de Washington 
avisaba de que "as bases USA son 
intocábeis", tal e como recollia 
Tiempo. Os Estados Unidos ama
saban a sua preocupación, sinalá
base na mesma información, pota 
"intención de González de celebrar 
un referendum". 

Un inquérito realizado por Cambio 
·16, tres anos despois, en Maio de 
1983, oferecia os seguintes resul
tados: votarían a pral da OTAN 
13%; votarían en contra 49%; abs
tencións 86/o e non r-esposfan 30%. 

Aquel ano, no mes de Marzo, Fer
nando Morán, Ministro de Asuntos 
Exteriores, afirmaba, na revista 
.Mayo, en referéncia a este tema: 
"Resistiremos a presión USA", ao 
tempo que se pronunciaba porque 
"España teña iniciativas próprias 
en política exterior". 

Finalmente gañaria o , após do 
cámbio de postura socialista, parti
do que, sen embargo, se pronun-

Fraga e os sete magnfficosde ÁP, todos ex-ministros de Franco. Foto Triunfo. (1978). 

ce anos foi tamén o 
ocupado por Manuel 

· Fraga lribarne, quen 
non en balde tora, co 
anterior réxime, Mi
nistro de Información 
e autor dunha famo
sa Lei de Prensa: De 
Manuer Fraga_ decia 
Triunfo, en Maio de 
1980, ''ten unhas vir
tudes políticas que o 
levaron a sobrevivir ~ 
a representar unha 
certa forza nacional 
por riba de todas as 
catástrofes". A revis
ta lembraba tamén a 
impopularidade de 
Fraga "como Ministro 
de Orde Público, no 
governo de Arias Na
varro". "E unha res-

- ponsabilidade maior 
ante a história de Es
paña, engadiase no 
mesmo artigo: ter tra
tad o de impedir a 
transición, a demo
cratización do páis". 

En Novembro de 
1978, Triunfo xa in
formara das divisións 
no seo do grupo de- , 
nominado os sete 
magníficos, pleiade 
de ex-ministros de 
Franco que encabe

Felipe González no XXVIII Congreso do PSOE celebrado zaban a di·reci'o' n de 
no ano 1979. Foto Triunfo. 

ciaba por non formar parte da es
trutura militar. En Outubro de 1986 
lnterviu daba a coñecer o Memo
randum secreto da OTAN, de onde 
se deducia a integración de Espa
ña na mencionada estrutura. 
Tales cámbios de posición non im
pediron que os socialistas seguiran 
reclamando o seu pasado mítico. 
"Os socialistas tivemos perturba
cións ideolóxicas por ter pasado 
moito tempo na clandestinidade", 
afirmaba Enrique Mujica en Tiem
po, no outono de 1985. 

Fraga lribarne, 
un demócrata 

Un lugar sobranceiro nos médios 
de c.omunicaciórt nos últimos quin-

( 

Alianza .Popular. Alí 
estaban, ao caron de Fraga, Licí
nio de la Fuente, López Rodó, Fer
nández de la Mora, Silva Muñoz, 
Martínez Esteruelas e Th.omas de 
Carranza. O pretexto utilizado nos 
enfrentamentos, segundo esta in
formación, foi "a aprobación -do 
texto constitucional" ; ainda que a 
división viña xa do 11 Congreso de 
AP, onde se ''fixera patente a fenda 
entre os nostálxicos do vello réxi
m e e o grupo persoal de Manuel 
Fraga". 

En Decembro de 1986 Tiempo da 
canta da "batalla final pola presi
déncia de Alianza Popular". O títu
lo, "Navalladas en AP pola suce
sión de Fraga"., semella prembnitó
rio do que cinco anos despois su-

Que veñen os ru·sos ! 

NAVALLADAS EN AP 
POLA SUCESION DE 
FRAGA, SEMELLA 
PREMONITOR-10 
DO QUE CINCO ANOS 
DESPOIS SUCEDERA 
NA GALIZA 

cederá en Galiza. 
O continuador será, por fin, Her
nández Mancha. "Os qµe comen
tan que Mancha non vale son os · 
mesmos que, curiosamente, decían 
que Fraga tampouco valia", sinala 
o novo líder do PP a Tiempo, en 
Marzo de 1988. Mancha afirma ta
mén que "son máis importantes as 
liortas que ten o PSOE en Andalu
cia que os problemas de Alianza 
Popular" e que non o obsesiona 
"ser presidente do Governo", sina
lando que "cando chegue intentarei 
vivir na miña casa non na Mon
cloa". Mancha, sen embargo, non 
tivo serte e desde esas declara
cións non se aproximou nen un 
chisco á presidénda, sendo releva-

. do da direción _do partido algun 
tempo despois. 

Verdades e-mentiras 

"CEE: a agricultura paga os platos 
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rotos", titula a revista Dinero en 
Marzo de 1984. Baixo o epígrafe 
de "Satisfación francesa", esta pu
blicación sinala: "O ministro fran -
cés para as relacións coa Comuni
dade, Roland Dumas, comentou, -
mentres se libraba a pugna intra
comunitária para elaborar o texto 
definitivo do documento -agrícola 
presentado a España, que Francia 
está obtendo satisfación sobre to-
dos os pontos de debate. En efei-

-

-to, continua a revista, non somente 
estaba a tirar satisfación, senón- ..-. 
que estaba logrando impoñer no~ 
vas condicións que fan que o do
cumento sexa ainda pior do que se 
tiña previsto". 

Pero non todos escreben con tanto 
realismo. A revista Tiempo en Xu
ño de 1986 publica unha reportaxe 
que leva por título: "Asteleiros es
pañois pariticiparán na carreira_ es
pacial". A información sinala que 
"se prQspera o proxecto de Robert 
Truax, un dos enxeñeiros fundado
res da NASA, os foguetes espa
ciais estadounidenses levarán pe-
zas fabricadas en España. Robert 
Truax, afirma a revista, quere que 
as suas naves espaciais se fabri
quen nos asteleiros da Empresa 
Nacional Bazán". 

No capítulo . de informacións curio
sas hai que incluir tamén a trans
mitida con ocasión da morte do 
Papa, Xoan Paulo l. "O Papa sabia 
que era home morto, pero non o 
avisou até trinta e seis horas antes 
de falescer, cando xa era demasia
do tarde", podiase ler na xa desa
parecida revista Que, correspon
dente ao mes de Outubro de 1978. 
"Odia 26, dise tamén, véspera da 
sua morte, Xoan Paulo 1 explicou a 
un grupó de enfermos que sofrira 
catro operacións de corazón". "Por 
medo, por cobardía, ou polos de
sígnios de Deus, ninguen se preo
cupara no Conclave", afirma a re
vista. O cardeal, Paulo Evaristo 
Arns, explicou a Que "como nin
guén tivo coraxe para lle pedir ao 
futuro Papa que se sometera a un 
éxame médico". Esta curiosa ver
sión contrasta coas informacións 
obtidcys anos despois, bastante 

As que sen.dúbida sairon pior pa
radas polos acontecementos pos
teriores foron as páxinas adicadas 
á esfera internacional. En 1983 
Reagan anunciaba a "repre,sália 
atómica" ou "guerra das galáxias". 
"Moscu faria des-aparecer Euro
pa", titulaba a revista Tiempo en 
Xaneiro, citando como fonte o últi
mo memorandum do secretario 
xeral da OTAN, Joseph Luns, 
quen afirmaba ademais que "os -
dirixentes soviéticos traballan pola 
exp~.nsión do-comunismo, asi de
me5tran unha int~nción nada pa
cífica". , 

exchanceler federal alemán afir
maba, na mesma revista, que 
"Reagan e Gorbachov non pode
rian chegar a un acorde". Bernard Rogers, Xefe do Estado Maior do Exército do EE.UU. até 1979 e comandante 

en xefe da OTAN en 1986. Foto Tiempo. 

O pesimismo, neste eido, exten
deuse até 1986. Helmut Schimidt, 

No mesmo ano, Bernard Rogers, xas especiais, no interior dunha 
comandante en xefe da OTAN, mina de Oberried, a 500 metros 
sinalaba que "a Alianza Atlántica · de profundidade, ca gallo de sai
nan dispon de médi.os conven- var a sua memória para a humani
cionais ahondo para respostar a dade sobrevivinte dunha posibel 
un ataque convencional da guerra termonuclear". Era Setem
URSS". bro de 1982 e a revista Actual in

Un clima que tardou en desapare
cer e que se caracterizou por tex
tos coma este: "Alemaña Federal 
es~á a realizar millóns de fotogra
fias de toda a história da sua cul
tura, que serán gardadas en cai-

formaba ademais de que os rusos 
estaban a estrear "un ballet inspi
rado no Gernika de Picasso", o 
que quizá foi interpretado como 
un xesto belicoso. 

ao mes de Novembro de 1983, 
recollemos o parrafo que segue: 
"Do impenetrábel mundo do 
Kremlin surxen indícios cada vez 
máis claros de que algo impor
tante pode ocurrir en breve na 
URSS. Algo non necesariamente 
espectacular pero si de fondas 
repercusións. A psicose de gue
rra que se , vive na Llnión Soviéti
ca, o medo a unha hipotética 
agresión norteamericana é o mo
tor .dese novo clima que se per
cebe". • 
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-"Unha interpretación 
que conleva a causalidade 
e as consecuéncias para Galiza 
do fenómeno emigratório." 
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A VENDA NA SUA LIBRARIA 

RECOMPOSICIÓN NO NACIONALISMO BASCO 

O sector Auñamendi poderia fundar 
un novo· partid.o con Eusko Alkartasuna 

Euskadiko _Ezkerra 
ao borde da ruptura 
• JOSEBA MACIAS 

EE segue sumida na crise 
interna máis importante 
dos últimos anos. Todo 

· parece indicar que esta 
formación política se atopa 
xa ao borde da ruptura. 
Non só son as resacas 
consecuéncia do-tempo 
post-eleitoral. Detrás das 
interniinábeis tensións 
albíscase o fracaso dunha 
opción política que, pésie 
ás benzóns realizadas 
desde o poder, non atopau 
o seu espácio no mapa 
político basca. 

Seguen aparecendo informa
cións relativas a unha división 
en Euskadiko Ezkerra que xa 
parece inevitábel. Mentres por 
unha banda continua o goteo de 
determinados históricos, que 
pasaron a engrosar as fileiras 
do PSE-PSOE, a actual direción 
do partido atópase dividida tras 
a última asamblea xeral gañada . 
por un aparato encabezado por 
Jon Larrinaga en detrimento de 
Kepa Aulestia e un importante 
número de militaotes, guipuzco
anos fundamentalmente, que 
pasaban a constituirse en colec
tivo interno baixo a denomina
ción de "Auñamendi". A anteúlti-

- ma mostra da división viña plas
mada precisamente en Gipuz
koa, onde a eleición do deputa
do xeral daba pé a unha nova 
mostra das duas visións máis 
importantes no seo desta .forma
ción. Dunha banda o sector Au
ñamend i era partidário de dar 
os seus catro votos a Imano! 
Murua, candidato de EA, men
tres o aparato de dirección, re
presentado basicamente na co
rrente maioritária "Renovación 
Democrática", defendia dar o 
seu apoio a Eli Galdós, o candi
dato do PNV que contaba ade
mais cos votos do PSE-PSOE. 
Finalmente Galdós era elexido 
novo Deputado Xeneral mentres 
os xunteiros de EE, desobede
cendo a voz da direción, deci
dian dar os seus votos a lmanol 
Murua. 

Os maos resultados eleitorais de 
EE nos últimos comícios, as con
tradicións xeradas pala participa
ción do partido no Governo tripar
tito, mentres paralelam~nte o 
PNV volvia a apostar polos socia
listas nun claro rexeitamento aos 
seus aliaaos en Lakua á hora de 
configurar as distintas administra
cións locais, a falla dunha delimi
tación do própri<? espácio político 
nunha socie.c:.tade basca marcada 
pala polarización e, fundarr,tental- · 
mente, a aspiración ás pequ~nas 
migallas de poder, levaron ao 
partido de Bandrés a unha calexa 
sen saida .. 

.. ;; t 

Ben .é certo que xa.·· nÓs 'úÍtihios·. 
anos EE .caracterizárase por ~ser 
un · partido de· cadros con pouco 
contacto coa realidade da rua e· 
sen incidéncia nos axentes so-

¡ ci~i~ ., D.es,~,~i-.fd ~~' ~sur~~:u , ~.-'? , 
19.p., a ca~re1rP,.. O~~t~. fOrí!J,~G}OI.1 ; 
estivo marcada por cont inuos 
velaivais ideolóxicos,: se a sua 

matriz era o partido EIA, nun 
primeiro momento defensor de 
conceicións marxistas e revolu
cionárias para o cámbio social 
nun binómio completado pola 
actividade de ETA (PM), plante
ando a articulación da· loita ar
mada e a actividade institucio
nal cunha alianza táctica con 
forzas como o EMK (Movimento 
Comunista de Euzkadi), poucos 
meses despois a desparición to
tal dos políticos militares tras 
distintos acordes segredos entre 
Rosón e Bandrés daria paso a 
unha clara liña eurocomunista 
convertida despois en socialde
mócrata e defin ida agora en 
centro-esquerda. 

Novo partido 
socialdemócrata 

O sábado 7 de Xullo tiña lugar 
en Donostia a asamblea da frac
ción Auñamendi, na que os inte
grantes da mesma encabezados 
polo exsecretário xeral , Kepa Au
lestia, expresaban a sua vontade 
de se converter en corrente inter
na de opinión como primeiro pa
so cara á configuración de posí
beis novas alianzas con outras 
forzas políticas, en clara alusión 
a EA. O tema sen dúbida vai ma
ís alá: a posíbel criación dun no
vo partido político, con novas si
glas, que se reclamaria socialde
mócrata e buscaría unha deno
minación capaz de superar o 
trauma da heréncia directa de 
duas formacións practicamente 
insignificantes no actual mapa 
político basca. Mentres tanto, 
Juan Mari Bandrés, o símbolo 
histórico dunha formación mar
cada polos xiros contínuos , 
anunciou xa a sua intención de 
abandonar as tareas de direc
ción a partir do próximo ano, limi
tándose a desempeñar o seu tra
ballo "como militante en relación 
directa co Parlamento Europeu". 
Os representantes da actual di 
rección, "Renovación Democráti
ca", non parecen estar máis que 
preocupados pala sua situación 
persoal imediata. Auñamendi pa
la sua parte tende a abandonará 
o partido. Paralelmente desde 
EA e desde o PSE-PSOE prodí
ganse os acenos prévios ao xan
tar final. Pouco menu para tan
tos comensais. 

EE pode desaparecer da area 
política basca nos próximos me
ses. Con iso fracasan moitas 
causas, pero sen dúbida unha 
das máis importantes é a aposta 
política que determinados secto
res da administraéión central re
alizaran en Euskadi como xeito 
de contrarrestar o peso específi
co na sociedade basca da es
quer<;ia abertz~le. 

Un último dado para a reflexión: 
o pasado martes dia 9 represen
tantes da corrente Auñamendi 
convocaban tinha rolda de pren
sa ·en 'Gastei:Z par.a explicar á. 
opiniónr públicáJ:l su¿{ actu;il posi- • 
ción. A convocatoria tivo que ser 
trasladada a outro lugar e hora 
polos impedimentos que toparon . 
para aceder á sede do partido na 
ca'PjJalf ál#ve_s~!.· fl~ " .. ii: dir~cr(m 1,~ ~ 
aos'"postuladmPde "Renóvación ;-.. 
Democrática". • 
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~ACIONALISMO CATALÁN 

Parte de Catalunya· Lliure e un .histórico de Terra Lliure 
integraran$e en ERC 

Selada a -escisión no movimento 
independentista catalán 
1 PACO SOTO/BARCELONA 

~ escisión acorrida 
·ecentemente na . 
)íganización 
ndependentista Catalunya 
Jiure, que se concretou 
~oa saida de militantes 
iistóricos que aspiran, 
<unto co exdirixente de 
rerra Lliure, Pere 
3ascompte, a formar parte 
je Esquerra Republicana 
fo Cataluña (ERG), 
xovocou unha séria crise 
10 seo do 
ndependentismo catalán, 
1 e meirande repercusión 
fospois do fraccionamnto 
:fo Moviment de Defensa 
je la Terra no 1986. 

:;oa saida de Josep Aixalá, Da
tid Ricard, Jordi Vera, Xavier 
Jendrell e outros dirixentes, Ca
al u nya Lliure corre o risco de 
)erder boa parte da sua militán
;i a que ten nas bisbarras do 
=>rincipat e en Barcelona, men
res que o groso da organiza
;ión, que se opón ao ingreso en 
=Re e ao rexeitamento da loita 
:umada, ficaria concentrado en 
3reas do País Valenciano e as 
lles Balears·. Neste sector atópa
>e o coñecido dirixénte do Partit 
3ocialista d'Alliberament Nacio-
1al (PSAN}, Josep Guia, quen 
;riticou duramente a a actuación 
je ERG e do seu secretário xe
·al, Angel Colom, aoque acusa 
je querer dividir e desnaturalizar 
) movimento independentista. 

a.o tempo, a solicitude de ingre
:;o no partido republicano feita 
Jor Pere Bascompte, actualmen
:e exiliado en Catalunya Norte, 
jemostra que a crise e división 
~ue padece o movimento inde
Jendentista tamén afecta á orga-
1ización armada. 

Jirixentes de ERG, encabezados 
Jor Colom, e do sector "integra
:::io ni sta" de Catalunya Lliure, 
·eunfronse na localidade rosello-
1esa de Pasillá de la Ribera, pa
·a falar do camiño a seguir cara 
~ incorporación de militantes in
jependentistas na histórica for-
11ación nacionalista. Todo pare
:::e indicar que pronto as augas 
voltarán ao seu rego e que en 
::;ataluña consolidarase a meio 
Jrazo e ao calor dos cámbios re
•<istados na Europa, unha opción 
ndependentista partidária da vía 
Jacífica e democrática. Asi o va
ticinan os analistas políticos e 
:>oa parte de quen coñecen de 
:>erto a traxectória do movimento 
independentista catalán. 

Faltan cartas por xogar 

Os partidários de· ingresar ·en 
ERG consideran que este partido 
tense convertido a casa comun 
do independentismo e afirman 
que, nas condicións actuais de 
Cataluña, a loita armada é un 
método de acción absolutamente 
inviábel. Todo parecera indicar 
que os defensores destas teses 
son maioria e q.ue, unha vez 
alonxada a pantasma da violén-

cia política, o futuro será xenero
so cos independentista? sensa
tos. Porén, faltan cartas por xo
gar, como sinalaban outros ob
servadores. Presos e significa
dos políticos independentistas, 
rexeitaron abertamente o anú n
cio afectado polo sector que en
cabezan Bascompte e Aixalá so
bre o cese da actividade armada 
e a integración en ERG. Falan de 
"entreguisnío" e de "traición" e 
estiman que Bascompte, en tan
to que exdirixente de Terra Lliu
re, non pode arrogarse o direito 
a talar no seu nome. 

Ante esta situación un tanto con
fusa, un grupo de militantes inde
pendentistas decidiu tras a reu
nión da Coordenadora Nacional 
de Catalunya Lliure, celebrada 
na povoación valenciana de Vi
naroz, colocar un artefacto ante 
a sede en Barcelona da conce
si onária de autopistas ACESA. 
Simbolicamente era un xeito de 
demostrar que moitos militantes 
non compartian as posturas de 
Bascompte e Aixalá. Como era 
de supor, a actuación da policía 
non se fixo esperar. Seis perso
as, acusadas de pertencer a Te
rra Uiure e de ter colocado o ar
tefacto, foron detidas en diversas 
povoacións de Cataluña. Estas 
detencións, segundo fontes inde
pendentistas consultadas por es
te semanário, son "a proba de 
que nada sério vai cambiar. Os 
que non aceiten a rendición pura 
e simples e os presos que rexei
ten as medidas de reinser9ión 
propostas pala Administración 
central e autonómico coa colabo
ración dalguns políticos suposta
mente independentistas seguirán 
senda machacados". 

En declaracións ao~ meios de 
comunicación, Bascompte e ou
tros dirixentes políticos, asegura
ron que queren ingresar en ERG 
"para realizar un proxecto nacio
nal comun e traballar conxunta
mente". Asimesmo, ERG, por bo
ca de Colom, mostrouse satisfei
ta por todo o proceso emprendi
do, ainda que deixando claro que 
non aceitará militantes nas suas 
fileras que npn teñan renunciado 
antes explicitamente á loita ar
mada. 

Críticas contundentes 

No campo aposto encádranse 
organizacións independentistas, 
como a pr6pria Catalunya Lliure 
que se-opón a hipotecar a sua 
independéncia política, aceitan
do as teses de ERG e dalguns 
dos seus ex-dirixentes, ou o Mo
viment de Defensa de la Terra 
(MDT) encabezado por Caries 
Castellanos. Esta organización 
valorou a situación como un in
tento •. por parte de Angel Colom, 
de "desestabilizar o independen~ 
tismo .combativo" que canta ca 

- "apoio incondicional dos partidos 
institucionais, tanto por parte de 
CiU como do PSOE. 

En termos semellantes expresá
ronse os Comités de So idaridat 
amb els Patriotas Cataláns 
(CSPC), qúe denunciaron "os in-

, tantos de liquidación do indepen
dentismo combativo por parte de 

Angel Golom" e esixen a "libertade 
de todos·os patriotas cataláns". 

A reacción de boa parte dos inte
grantes do colectivode presos in
dependentistas foi case imediata· 
e manifestouse a meio de decla
racións aos meios de comunica
ción, comunicados e cartas, ariti
cando en termos moi duros todo 
o que estaba pasand9. Asi de 
clara deixaba a sua posición o 
detido político, Jaum.e Palou i 
Guijaro, nunha carta escrita des
de a prisión de Alcalá-Meco, 
cando sinalaba, referíndose a 
Bascompte, que "se ten a inten
ción de renunciar á estratéxia mi
litar de liberación nacional, mar
cada pala nasa vangarda" que o 
faga, pero, engadia, "que non in-
tente confundir aos presos e ás Josep Guia, pertencente ao sector de Catalunya Lliure que non aceita os acordos 
suas famílias". • con ERC. -

A XENTE CON IDFAS--
MERECEANOSA AXUDA 

Galicia subvenciona , 
os tipos de interese.dos créditos 

ós proxectos de inve~timento das peque-
nas e medianas empresas (PEMES), e ós do Sector 

Productivo Agrario. 

Agora, o seu . prox~<:._to pode recibi-la mellor axuda financeira. 

1i:4dia,nte co seu proxecto!! 
Infórmese na Conselkria de Economía e Fa.cmda, 
nas súas delegació11s, ou nas entidades 
fina11ceiras colaboradoras: B. CENTRAL, 
B. CREDITO AGRICOLA, B. CREDITO INDUSTRIAL, 
B. BILBAO - VIZCAYA. B. ESPAÑOL DE CREDITO, B. EXTERIOR DE 
ESPAÑA, B. DE GAUCIA, B. GALLEGO, B. HISPANO AMERICANO, 
B. PASTOR, 8. POPULAR, B. SANTANDER, 8. SIMEON, 
C. ORENSE, C. PONTEVEDRA, C. VIGO, C. GALICIA, C. RURAL WGO, 
SODIGA, SOC. COOP. DE MEIRAS, AFIGAL, S.G.R., SOGARPO, S.G.R . • 

CONSELLERIA DE ECOHOlllA 
EFACENDA -

-
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CARTAS ; ,,.:. 

OBXECION.E INSUM.ISION 

. Son un mozo dé 1-7, en-vias de 
ser "chamado a filas" , coma cal- I 
quer outro. Só que eu teño deci/ 
dido hai algun tempo facer-me 
insubmiso negando-me a pre~ar 
calquer servizo a un est9dó es
pañql construído a partir da in
xustiza, mantido polac)presió.n
nacional e social dos Povos e 
dunha história e cultura "co
muns" impostas pola forza. 

Mais por todo isto, non considero 
que a miña atitude frente á mili 
sexa mellor que a do.s outros 
mozos que si a fagan, ou daque
les que prefiren obxectar facen
do a PSS. Pois, hoxe por hoxe, a 
mocidade ten moi claro ·o que é 
a mili e o que significan os exér
citos e asi o demonstrou durante 
a Guerra do Golfo. 

Pode ser que estexa máis "con
cienc·iado", coma todos os que 

-..2Ptan pola lnsubmisión, pero 
non podemos considerar algo in
solidário (como xa afirman novos 
profetas) o facer a mili cando 
non se ten alternativa nengunha, 
pois a insubmisión, por moitos 
motivos, non pode s_er solución 
para a.J)1eirande parte dos mo
zos, xa que decidir facer a mili ' 
ou _non é unha decisión na que 
cada quen xoga co seu futuro 
durante un ano (ou máis ... ), ·a 
sua estabilidade familiar, econó-
mica, etc. e delas vai depender 
esa decisión. 

Á hora de falar do Movimento de 
. Obxección de Conciéncia hai 
:~ quen pensa na insubmisión co

mo o único xeito de loita anti-mi
lita~ista e lle parecen "insolidá
rios" aqueles que fan a mili ou a 
PSS, porq~e non tiveron a opor-.. 
tunidade de informar-se sobre a 
Obxección ou lnsubmisión ou 
simplesmente porque _a sua si
tuación__non 110· permitia (?) 

..... . 

Queremos acaso desde o Movi
mento Anti-militarista converter o 
que debe ser a resposta de toda 
a Sociedade a unha institución 
manifestámente anti-democráti
ca como é o exército, na respos
ta duns poucos por moi "radi
cais" e "coerentes" que sexan? 
Transcenderia este Movimento 
dun enfrentamento constante de 
insubmisos coa Policía en mani
festacións cada vez menos nu
merosas? 

. Como se pode explicar que isto 
aconteza se non hai interese por 
parte de alguén, de que exista 
este enfrontamento e que cada 
vez máis lle está costando aos 
insubmisos unha imaxe de va
gos e delincuentes? 

Son todas estas reflexións que fa
go ao ler unha carta publicada en 
A.N.T. por Rubén, da Asembleia 
de Obxección da Coruña e na cal 
lle parece incoerente a atitude de 
Concellos do B.N.G. no referente 
á obxección, dada a opinión que 
ten Galiza Nova-Organización da 
Mocidade do B .. N.G. sobre o Ser
vizo Militar, os exércitos e o seu 
rechazo total a LOC. 

Así, quero explicar que a postura 
de Galiza Nova e o B.N.G. sobm 
a obxecdón de cdnciéncia é a 
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XOSÉ LOIS 

de promove-la en todas as suas 
cores: tanto Obxección como ln
submisión. 

Pretendemos, asi, abrir o Movi
mento de Obxección de Con
ciéncia ·Galega, o máis posíbel, 
facilitando a ·centos de mozos o 
facer-se obxectores a un exérci
to que nega a mesma exi~téncia 
da ·Nación Galega. 

Ainda que non 'estexamos (nen 
moito menos!) de acordo coa ac
tual LOC, e nen o estaremos con 
calquer outra; non podemos de
saproveitar a .oportunidade ~ 
promover a Obxección, mesmo 
dentro da Leí. 

Déntro do Mov. de Obxección 
Galega está-se a dar unha pro
funda reflexión, que eu coido po
sitiv~. que é a de pensar que 
non só a insubmisión lle planta 
cara ao S.M., senon que é fun
damerital que crezca o número 
de obxecfores e o seu apoio so
cial. Gal iza Nova participa desta . 
reflexión, e dentro dela hai distin
tas opinións, pero o conxunto da 
organización participa e concor
·da do dito: -Oue é preciso abrir 
o Movimento Anti-Militarista a to
da a Sociedade -de que a ln
submisiór:i é unha ponta de lanza 
do movimento pero que non é 
nada ·sen o necesário apoio so
cial ; -de qu~ todo o B.N.G. e 
''tamén os Concellos" que gover
na, promoven e apoiari a Obxec-

ción, dando alterntivas para a 
maioria da mocidade. 

Lamento, por último, desafortu
nadas cartas e atitudes sectárias 
verbo do B.N.G: Saúdos lnsub
misos, que tamén o_bxectas ! 

MIGUEL EDREIRA CASTRO 
(Membro da D.N. e permanente de 

Galiza Nova, e da Asemblea de Pbx. de 
A Corul'la) 

LICENCIADOS 
E DIPLOMADOS EN PARO 

Como membro do Colectivo de 
Licenciados e Diplomados en 
Paro, reivindicamos: 

1. O mesmo soldo que o profesio
nal que esta traballando máis a 
multa social por privársenos dos 
direitos constitucionais básicos. 

Desta maneira quizá se esca~ 
menzaria a cumprir un dos pon
tos da P.S.P. como é o de repar
to de traballo, e que os sindica
tos .son os primeiros en esque
cer: dentro da sua própria orga
nización burocráticás e como rei
vindicación social. 

2:-- - Un Salario Mínimo, mais 
unha porcentaxe pala categoría 
profisional na que está parado, 
que neste caso seria de "luxo". 

3.- Prorrogación da bolsa que 
se disfrutou na carreira mentres 

non atopa un posta de traballo. 
Derrogación da imposibilidade 
para cursar unha nova titulación 
mentres se teña a tarxeta de de
semprego. 

Neutra arde desexamos: 

-Que o mercado laboral vaia 
deixando o círculo de inxustiza: 
experiéncia-emprego. 

-Oue a Constitución contemple 
.a posibilidade de "Sindicatos de 
Parados" ao igual que o de tra
balladores. Xa que hoxe a piar 
profesión, o piar traballo é bus
car emprego. 

-Reforma das leis de eleicións 
sindicais para un sufráxio univer
sal. Tamén os dos traballadores 
en "poténcia" que están apont
dos no "censo do INEM, pode
rian exercer o seu direito a voto 
e o seu peso eleitoral é de tres 
millóns, mais ben para máis que 
para menos. 

-Que as Universidades deixen 
como imaxe eleitoralista a políti
ca prioritária en investimentos, 
criación de novas titulacións dei
xando quedar obsoletas as titula
cións tradicionais, sen revisar os 
currículos os reciclalos para o 
servizo da sociedade, criando 
parados de "luxo" que están 
abandonados á máis . absoluta 
indixéncia. 

-Nestes intres gostaríarios con
cursar os parados que non te
rnos o priviléxio de sermos interi
nos en igualdade de condicións 
o que antes eran posicións, non 
concurso oposición como agora 
e no que os interinos teñen un 
enchufe moi grande por decreto 
lei. O critério esencial das oposi· 
cións; a igualdade perdeuse. 
Con isto non quera separar o 
qye xa mal se di dous colectivos, 
senón que quede claro que to
dos somos "parados", uns de 
longa e outros de curta duración. 
Polo tanto solidaricémonos en 

, contra do sistema memorístico 
das oposicións e pidamos como 
critério mais racional e polo tanto 
o mellar e máis xusto dos posí
beis o aceso ao traballo através 
das listas de substitución, mais é 
necesário discutir os critérios 
desta lista co Constitución, Es
tatutos de Galiza, .leis educativas 
e P.S.P. presentes. 

-
Son tamén representantes da 
Secretaria de Xuventude Comar
cal de Santiago de Compostela 
deCC.00. 

BERNARDINO FERNANDEZ 
(Santiago) 

CELA E A CONTRIBUCIÓN A 
CULTURAS ALLEAS 

Hai pouco tempo aparecia no 
diario "El Sol" un artigo no que 
se puña como conducta exem
plar o caso dun escritor milanés 
que inda talaba o dialecto da sua 
zona só escribía en italiano, lín
gua á que fixo unha grande 
aportación literária. 

E:u perguntábame se ese dialec-· 
to milanés seria hoxe en dia un 

-dialecto dado o caso de que ese 
escritgor e outros coma el o utili-

' ', 1. • •• ',", ·'11 1 

zasen para escreber a sua obra. 

Desde lago ese ponto de vista 
non é compartido por moita xen:
te e non · cabe dúbida de que 
chocaria e de feito criaríase un
. ha situación incómoda se püxé
semos ao naso eminente gallego 
xa elevado ao limbo dos deuses, 
Camilo José Cela, no asunto. 
Coido que é indiscutíbel o enxe
ño de don Camilo, o seu estilo 
inigualábel e a sua caracteristica 
má educación. Orabén, cabe 
perguntarse se en toda a vida 
deste venerábel escritor é posí
bel que non houber un instante 
de reflexión, un recordo cara a 
1íngua do seu país natal, lfngua 
por outra parte profusamente uti
lizada en inauguracións, desco
brimentos, pregóns e demais ac
tos de prosápio. 

Está aínda demasiado arraigada 
na xente a idea de que hai que 
apoiar e engrandecer o estabe
lecido e témase o próprio e máis 
cercano como mostra do indese
xábel. Non son de estrañar deste 
xeito as fervorosas acollidas a 
personaxes do tipo de don Cami
lo, esgrimindo en tales casos un 
ridículo e sibilante catellano que 
mostra a verdadeira tace da ig
noráncia e falta de autoestima. 

Ainda que dá a impresión de es
tar superada esta caste de com
plexo de inferioridade endémico, 
é preciso receber estímulos pe
riódicos que nos monstren a rea
lidade, como o ensalzamento de 
que foi obxecto CJC en Padrón, 
chocantemente onde tamén na
ceu Rosalia. Incluso dá que pen
ser se o gallego universal consi
derará apropriada a perigosa 
cercanía da casa-museu de Ro
salia, ligada á defensa do noso 
típico e castizo dialecto, ao seu 
próprio monumento. 

De todos os xeitos, por pensar 
podemos pensar tamén que se 
colman os anceios dalguns de
salmados desexantes de abarcar 
a prática totalidade do panorama 
literário, por un lado do enxebre 
rexionalismo, e por outro o uni
versal e grandioso españolismo, 
der'nonstrando o afán galega de 
adaptación e a maleabilidade 
das nasas línguas segundo o 
contexto. 

E a'demais sexamos honestos, 
onde irnos nós a un ano vista da 
astronómtca montaxe para cele
brar o redondeo da cifra (seica 
uns 300 millóns) de seres huma
nos aos que se lles suprimiü a 
identidade e impuxo o castella
no, hoxe español, como idioma 
indiscutíbel, coa ridícula preten~ 
sión de que os galegas escreban 
en galega? 

Incluso poderiamos suxerir que 
unha vez rematado o tinglado do 
noventaedous se escrebese no 
idioma omnimundial, o inglés, xa 
que o mellar é votar aos que te
ñen os cartos, e xa pastos irnos 
facer un best-seller de "Merlín 
and family" (Deus me libre de se
mellente sacriléxio) porque aqui 
vese que o que realmente impor
ta é .contribuir ao engrandeci
mento das culturas alleas. 

MOISÉS RODRÍGUEZ BARCIA 
(Moal'la) 
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Edicións A Nosa Terra publica unha síntese completa_ do proceso histórico galego 

Francisco Carballo e Bieito Alonso 
'Esta Historia de Galfcia quer ser unha fotografía 
da vida do país, con¡todos os seus conflitos' · · 

• XAN CARBALLA 

Edicións A Nosa Terra 
ven de poñer en 
circulación un manual de 
Historia de Galicia do que 
son autores Anselmo L. 
Carreira, Felipe Senén, 
Luis Obelleiro, Bieito 
Alonso e Francisco 
Carballo, baixo a 
coordenación xeral <leste 
último. O proxecto, unha 
síntese completa e 
independente por si 
mesma, inícia unha 
colección de manuais que 
irán debullando aspectos 
históricos parciais nos 
próximos anos. Dous dos 
autores, Bieito Alonso e 
Francisco Carballo, 
explican os obxectivos e o 
alcance <leste manual que 
agora sae á venda en 
quiosques e librarias. 

Na própria apresentación deste vo
lume faise unha relación da sua ori
xe coa editada pola Frente Cultural 
da AN-PG, e que esgotara duas edi
cións, "alguns autores somos os 
mesmos -di Francisco Carballo-, 
pero incorpóranse novas firmas. 
Nese senso dáselle continuidade a 
aquel proxecto de referéncia, pero 
incorporando moitas cousas novas 
qe se teñen investigado nestes doce 
anos que van transcorridos. Este 
volume inicial é unha síntese com
pleta da história de Galicia, que 
percorre todas as etapas, mesmo 
chegando ao nosos días, o que é 
novidade a re peito do que se fixe
ra no 79. Polo tanto o volume inau
gura unha colección pero ten unha 
independéncia própria. Despois han 
vir unha érie de monografías que 
irán entrando en diferentes aspec
tos, até un total de vinte, pero un
has independentes das outras", 

Hai unha visión específica da 
história do pais vista desde si 
mesmo. 

Francisco Carballo. O traballo 
enf ócase desde a procura da auto
comprensión da nosa história des
de o momento presente. Os paises 
non se explican a si mesmos igual 
na idade média que hoxe, e nese 
senso este é un importante ponto 
de partida. 

Bieito Alonso. O precedente do 79 
non é só do ponto de vista edito
rial, senón tarnén en ver a histórÍa 
desde o próprio país. Faise con to
do rigor,. acópio de dados e puntua· 
lizacións que se poden facer, e a 
interpretación de'sde esa perspecti
va, véndonos · a nós mesmos como 
proceso histórico, non merma ob
xectividade. Dicer que é unha his
tória nacionalista non é negativo, 
porque ese é un fio conductor moi 
importante ao tongo dos traballos. 
A consideración de Galfaa como 
nación, cunha expresión política 
desde fins do XIX e primeiros do 

i 

XX. e adxectivar esta história co
mo nacionalista, non é negativo, 
pero deixando claro que iso non ti
ra rigor nengun á obra. 

Que metodoloxia segue a obra? 

F.C.: É a que serve para dar unha 
interpretación do país. Como sínte
se que é intenta dar unha globaliza
ción e subliñar os pontos que fagan 
máis intelixíbel o proceso histórico 
<leste povo. Unha metodoloxia que 
vertebre, organice e teña semellan
za entre os autores para non con
fundir ao leitor. Por iso non é a 
mesma a usada no manual que a 
que van seguir as monografias. 
Nestas procúrase evidenciar, con 
documentos, debates históricos que 
están aí. Nunha síntese o importan
te é que o leitor vexa as razóns que 
levan a esa interpretación, que non 
se lle . oculten as outras pero que 
confluan para darlle luz á história. 
Unha história interpretativa é unha 
decoración do edificio, que se 

monta coa documentación. 

O manual faise para moitos pú
blicos segundo se ve no tipo de 
edición realizado. 

B.A.: O obxectivo é ese, porque 
se quer chegar aos maiores secto
res posíbeis. Trátase de achegar o 
ruáis significativo de cada época 
intentando ensinar a história como 
algo vivo, como un proceso no 
que actua a xente, e non como un 
resume estadístico. Non se forzan 
os dados para encaixalos nun es
quema ideolóxico prévio. Mestú
ranse e interrelaiónanse diferentes 
aspectos que conforman e expli
can o país: o económico, o social 
e o cultural. 

F.C.: O manual terá unha utilidade 
es·pecial nos últimos cursos de 
EXB e en todo o ensino médio. 
Consideramos que debe ser un li
bro para estar na mesa de todo es
tudante galego desde 7º de EXB. 

Ten un deseño que per
mite moitas leituras e en 
cada idade pode haber un 
achegarriento distinto: 
cronoloxias, cadros, tex
tos resumidos, documen
tación .... e despois ten un
ha análise interpretativa 
que pode servir a alum
nos de universidade e en
sino médio. 

Non apresentamos unha 
história de tipo narrativo, 
como unha lenda, como 
se facia nos séculos XIX. 
e primeiros do XX, como 
un poema. N ós facemos 
unha síntese con dados e 
tratamos que sexan con
verxen tes e formando 
parte dun todo. Que se 
vexa· a dialéctica dese 
proceso, con conflitos in
ternos e externos cons
tantes. Pretendemos có 
libro fotografiar a vida. 

ANOSATERRA 

Debates abertos 

Hai consenso sobre as grandes 
pautas da nosa história ou se·-· 
guen abertas ao debate determi
nadas cousas, como ·por exemplo· 
o celtismo? 

B.A.: Ainda bai debates abertos na 
nosa historiografía, e hainos en to
das as épocas. As interpretacións 
sobre o celtismo hai que saber 
emarcalas no seu momento. Cando 
Murguia e Vicetto o fixeron non 
pensaban que fose exactamente asi 
corno sucedeu, senón que era unha 
espécie de chamada e alento á con
c iéncia. Debemos situar ben ·as 
cousas e entender o contexto no 
que se daban. Hai cuestións en de
bate, por exemplo a crise baixo
medieval, que segue sendo un pon
to de fricción entre historiadores. 

F.C.: Na história de Galicia coido 
que hai máis consenso en certos 
acontecementos. A investigación 
avanzou e en canto aos dadgs hai 
ruáis luz, pero a interpretación se~ · 
gue aberta e hai tendéncias diferen
tes. Celtismo? Todo o mundo acei
ta a €Xisténcia de relacións con po
vos europeos e a preséucia aquí de 
celtas, pero o valor cultural do cel
tismo a posteriori, frente á influén
cia do castrismo (dos castrexos), 

.como elemento indíxena, segue · 
senda obxecto de diferentes inter.
pretacións. Igual sucede co peso da 
romanización, ou. no baixo-medie
val, que é onde se xogan as rela
cións de Galiza na idade moderna, 
coas .monarquías... Na· idade con
temporánea quizais sexan ruáis cla
ras as diverxéncias. Hai un sector 
de historiadores defensor do carác
ter nacional de Galicia e outro que" 
non o entende asi. 

A construción dunha nación 
precisa de mitos. Como éonxu
gar este aspecto coa obxectivi-

dade histórica? 

F.C.: Nós damos a obxectividade 
dos dados, pero nesta síntese non 
podemos detemos en descreber os 
métodos educativos que utilizaron 
as distintas culturas no seu diálogo 
coa sociedade. Que os nacionalis
tas do XIX e parte do XX utiliza
ran mitos no diálogo social paréce
me bon, e eses mitos están aí como 
alimento da cultura galega. Pero 
hai mitos históricos e non hlstóri
cos. Quen vai rexeitar os mitos por 
non ser históricos se o próprio ca
r~cter de mito é a sua non relación 
coa história? Atacar a Murguia 
porque usou mitos é absurdo. Toda 
nación constrúese con mitos, como 
todo partido político, movimento 
cultural ... Todo povo ten uns mitos 
n;i cabeza e cando quer ser nación 
faino en función dos seus feítos 
históricos e deses mitos. 

B.A.: Mesmo quen critican a pre
séncia deses mitos esquecen que en 
todas as historiografías, a española 
ou a francesa ou de calquer parte 
do mundo están cheas de mitos. 
Esa conceición presuntamente 
máis obxectiva responde a posicio
namentos ideolóxicos. O problema 
non está en diferenciar o que é ou 
non mito, que é sinxelo. Murguia 
no seu momento daba o que se ne
cesitaba e ademais metodoloxica
mente non daba para máis a inves
tigación. Hoxe dase unha explica
ción do proceso histórico, cos da
dos máis depurados e actualizados 
posí!Jeis, sen negar unha determi
nada liña interpretativa e recollen
d" do traballo de Murguia e Vicet
to non tanto o detalle como ese es
forzo de facer unha história de Ga
liza para os galegos. 

O protagonismo desta "História 
de Galicia" é colectivo, fúxese do 
protagonismo individualizado? 

F.C.: Toda a montaxe do libro axu
da á comprensión da bistória como 
un proceso colectivo, porque esa é 
unha esixé~ia mínima de cientifi
cidade. Pero subliñamos unha série 
de imaXes de feítos colectivos, co
mo a emigración, pero tamén dun
has personaxes que representan ao 
povo, que non tiveron poder políti
co nen exerceron maxistério wti
versitário, pero que son unha espé
cie de espello onde o povo se ex
presou moito: Sarmiento, Rosalia 
de Castto e Castelao. 

A colección que ira saindo nos 
próximos anos complementa este 
volume inicial? · 

Unha síntese como a que agora se 
publica non o é todo no proceso de 
recuperar a memória histórica: ~e
císarise unha série de obras que to
casen pontos neurálxicos. A colec
ción servirá para rexistar fenóme
nos do noso proceso histórico que 
aqui só están esquematizados e que 
teñen un valor significativo. A idea 
nosa é darlle ao povo galego, nos 
próximos catro anos, unha bibliote
ca de vinte volumes que lera a gos
to, cun nível asequíbel e que tocase 
pontos fundamentais. Xa hai ac
tualmente nove deles en marcha.+ 

... . 

_ .. 
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Propósitos e despropósitos na política teatral 

Tendéncia á normalización Iio teatro gálego 
coa constitución· do Consello do IGAE.M .~ 

Dos dias 14 a 18 de Agosto celebraranse as Xomadas de Ribadávia 
A actividade teatral, pésie 
a unha certa paralización 
institucional por mor da 

· falta de nomeamento do 
novo director do Centro 
Dramático Galego, segue 
o seu curso desde a 
iniciativa de grupos e 
colectivos. Mentres o 
IGAEM se constitue en 
Ribadávia ultiman os 
preparativos para a ~ 
celebración do 14 ao 18 
de Agosto dunlia nova 
edición das tradicionais 
Xomadas de Teatro. 

Logo de vários anos en que as xor
nadas de teatro de Ribadávia foron 
organizándose con dificuldade e 
·disparidade de critérios sobre o 
senso que darlle á programación, 
neste ano, e cun orzamento próxi-

lmaxe de A Casa do~ Afogados, dirixida por Manuel Lourenzo 

mo aos sete millóns de pesetas, dos tres organizadores?'. 
chegouse a un ponto de encontro 
que permite anunciar xa con certe
za a sua celebración do 14 ao 18 de 
Agosto. "O ínterin das eleicións 
municipais provocou retraso e de 
feíto até que tomou posesión a no
va corporación nori se podia dar 
por seguro a celebración. Agora co 
apoio da Consellaria, do concelJo e 
da Deputación -informa Rubén, un 

A programación non está ultiinada, 
pero poderanse ollar algunhas das 
montaxes dos grupos galegos nesta 
tempada que· ven de rematar, e tra
eranse grupos doutras autonomías 
e de fóra do Estado, "hai xa en car
teira grupos baleares, extr~méños, 
de Madrid, Cataluña, Itália e Bur
kina-Fasso". 

O tradicional prnblema dunha 
estrutura específica óbviase en cer
ta maneira esta edición pola pre
séncia de vários grupos de teatro 
de rua, "pero contamos co Auditó
rio e no mellor dos casos estamos 
negociando a posibilidade de utili
zar a carpa do Mago Antón". 

Constituiuse o IGAEM 
Na pasada semana deuse un paso 
adiante para rematar coa longa 
provisoriedade, máis de seis me
ses, na que o teatro galega, do pon
to de vista· institucional, estaba su
mida. Logo do cese de Xosé Ma
nuel Blanco Xil conseguiuse pór 
fin ao programa previsto, coas mo
natxes dirixidas por Manuel Lou
renzo e Maximimo Keyzán. Hai 
unhas semanas adiantárase o nome 
do presidente do IGAEM, organis
mo encarregado de todo o relac..ip
nado coas artes cénicas e musicais, 
e daquela coa supervisión directa 
sobre o Centro Dramático Galego. 
Nestas mesmas páxinas Daniel Ba-

·rata anunciou o imediato nomea
mento do director do Centro Dra
mático Galega, feíto que ainda non 
·se produciu. 

Xunto ao presidente Juan Luis Sa
co Cid, o organigrama· do IGAEM 
complétase do seguinte xeito: Paz 
Lamela (vicepresidenta, como di
rector xeral de Cultura), Xabier Se
nin (vocal nato como subdirector 
de Cultura), Maximino Vicente 
Terceiro (designadó polo Conse
lleiro), ·maria Luisa Madriñán Cris-

. tóbal, Xosé Paz Rodríguez, Xosé 
Luis Losa Concheiro e Antón Lou
ro Goyanes (designados pola Co
misión de Educación e Cultura do 
Parlamento Galego) e Víctor Frei
xanes (designado polo Consello de 
Cultura). Na primeira reunión do 
Consello elexiuse como secretário 
a Xosé Paz Rodríguez e a proposta 
do presidente, propúxose o nomea
mento como xerente do organismo 
a Luis Cochón Touriño, catedrático 
da Universidade de Santiago. • 

VALLE INCLÁN, AS COMÉDIAS BÁRBARAS E O CONCELLO CORUÑÉS 

A notícia é dabondo coñecida. Os 
coruñeses non poderemos presen
ciar, polo menos na nosa própria 
cidade,_as Comédias Bárbaras, de 
Ramón del Valle-inclán. A razón, 
segundo a prensa local, é que "la 
concejalía de Cultura consideró 
"escandaloso" el presupuesto del 
CDN: 50 millones de pesetas por 
un mes de representaciones". . 

Ao parecer -son as palabras do 
Sr. Méndez, concellal de Cultura, 
"el pasado mes de marzo, los res-

' . / 

COERENCIA 
ponsables del CDN indicaron a la 
concejalia de -Cultura "que la repre
sentación durante todo el ines de 
julio de las tres obras ofertada,s, las 
"Comedias bárbaras", "Hamlet" y 
la "Orestiada", junto con otra serie 
de actos paralelos, costaría más de 
cincuenta millones de pesetas ... " 

Curiosamente, o mesmo dia no 
que se facilitaba esta -noticia, os 
rotativos informaban - con lar
gueza e xenerosidade- da imi
nente inauguración do novo "coso 

,•,. 

FRANCISCO PILLADO MAYOR 

taurino"'· corunés, situado, por cer
to, a moi pouca distáncia do Cas-
tro de Elviña. -

Algunhas voces discrepantes 
-poucas, pois na Coruña só se po
de discrepar publicamente desde a 
mais récia ort;odóxia- mostraron o 
seu asombro ou a sua moderada in
dignación <liante dun feíto que, en 
principio, poderia interpretar-se co
mo exemplo palmário da enorme 
vixéncia do mundo de Valle, encar
nado nesta ocasión por un bárbaro 
sen comédia, infelizmente resalto 
en vulgar concellal de cultura. 
As criticas, en xeral, abondabanin
variabelmente nos mesmos argu
mentos e sinalaban como chocante 
quese investisen cen millóns de pe
setas no recital dun famoso intér
prete de rock e, pola contra, se 
considera-se "escandaloso" pagar 
xusto a metade por trinta dias de 
represetnacións teatrais, nas que se 
induirian obras de William Sha
késpeare e Ramón del Valle-inclán, 
talvez os máis grandes dramatur
gos de todos os tempos. 

Na miña opinión, estas críticas 
-inxénuas unhas, cínicas outras
parten dunerro elemental: analisar 
con critérios supostamente estéti
cos, ao que xa tras.cende dos lin;iites 
daquela "matemática do esper
pento", formulada por Valle, abo
cado, por certo, dun tempo a esta· 
parte, con pertinaz insisténcia, a 
ser identificado con todas as né-
c ias botaratadas, que acontecen 
no "ruedo ibérico", protagoniza
das, no mellor dos casos, por vul
gares personaxes fuxidos do . "as
tracán", do señor Muñoz Seca. 

Agás, insisto, o caso dalgunha 
crítica absolutamente inxénua, 
creo que todas elas tiñan un úni
co obxecto: contribuir a consoli
dar a ·xestión municipal. 

Que sentido ten, senón, descon
textualizar un episódio determi-

nado da realidade na que ese episó
dio se inscrebe e analisa-lo de xei
to circunstancial e anedótico? 

Esa negativa a contratar os espec
táculos oferecidos polo CDN, ha
beria, loxicamente, que encuadrá
la dentro desa programada política 
de devastación cultural emprendi
da palas sucesivas equipas de 
Francisco V ázquez. En consecuén
cia, todas as análises que se fagan 
ao respeito, esquecendo esta ele
mental premisa, deben entenderse 
como produto dun interesado ci
nismo, baixo do que se agacha, en 
definitiva, o intento de vender esa 
su posta "transparéncia" caracterf s
tica do sistema. 

É absolutamente ridículo sentir-se 
decepcionado por esta actuación 
concreta do concello coruñés e 
contempJar, non obstante, con indi
feréncia, e mesmo con beneprácito, 
como se está aniquilando, de xeito 
programado e sistemático a cultura 
própria <leste país, oferecendo co
mo alternativa, vulgares e bochor
nosos espectáculos cos que os se
ñores Vázquez e Méndez tratan de 

· agachar a sua política etnocida e 
irresponsábel. 

As~cousas están moito máis claras 

-no QUE.SE TRATA 
FUNDAMENTALMENTE, 
E DE INSTALAR-SE NO 

PODER E BENEFICIAR-SE 
DAS SUAS MULTIPLES 

PREBENDAS. 
A ESTE RESPEITO, 

NEN VALLE 
NEN SHAKESPEARE 

LEVAN A NENGURES 

do que, a simples vista, parece. 
Aqui, en primeiro termo, e a nível 
moi primário, do que se trata fun
damentalmente, é de instalar-se 
no poder e beneficiar-se das suas 
múltiples prebendas. A este res
peito, nen Valle nen Shakespeare 
levan a nengures. 

En segundo termo, e de de a óptica 
do poder municipal , compre entre 
outras causas, acabar co asociacio
nismo cultural coruñés e esmagar 
.ou silenciar a todas as persoa que, 
comprometidas coa língua e coa 
cultura deste país, ainda manteñen 
a sua incómoda insubornabilidade. 
Precisamente, no modelo cultural e 
político que estas persoas encar
mm, está o grande inimigo dos in
tereses que os señores Vázquez e 
Méndez representan e veiculizan. 
A sua teima, polo tanto, nen é gra
tuíta nen casual. 

Seria, por exemplo, unha falácia 
afirmar que neste momento as rela
cións entre as asociacións culturais 
de base e a concellalia de cultura 
atravesan uns momentos particu
larmente tensos ou delicados xa 
que, na prática, esas relacións non 
existen. A oficina que na actualida
de preside o sr. Méndez funciona 
como unha simples axéncia de 
. contratación de espectáculos e 

"varietés" que, custeados con -
fundos públicos, teñen como 
principal obxecto perpetuar os 
priviléxios dalguns "personaji
llos" con síndrome de rei Ubu. 

Por iso ~u, nesta ocasión, aplau
do a bárbara coeréncia monstra
da, publicamente se sen rubor, 
polos responsábeis de cultura do 
concello coruñés. En definitiva, 
saben moi ben que, mentres se
xan obedientes e sumisos, poden 

. actuar na máis absoluta impuni
dade, ainda que, ás veces, para 
que todo resulte críbel, teñan 
que suportar a incomprensión 
d~lgun crítico controlado. • 



BROS 

Pondal, 
redivivo 

Do dandismo 
á loucura 

A segunda entrega de Edicións 
Laiovento é un volume de 303 pá
xinas (índice aparte): Pondal: do 
dandysmo á loucura, de Manuel 
Ferreiro. De Ferreiro son as 73 pri
meiras páxinas, xa que, como se 
avisa en subtítulo, vai de "Biogra
fía e correspondéncia". Correspo
déncia de e dirixida ao poeta gale
ga. 

Na páxinas, poucas ao noso pare
cer, sobretodo pola cantidade de 
información que ten Ferreiro, que 
lle adica a Pondal, o autor intenta 
demonstrar --con dados na man
a tese do seu título: dandysmo e 
loucura. Fai un percorrido, rápido 
mais profundo, pala vida do da 
Ponte-Ceso -non pala obra, e por 
iso esperamos que algun editor se 
anime a publicar a edición crítica 
da obra lírica do "bardo", que é a 
tese doutoral de Manuel Ferreiro. 
Monstra, en contra do que quixe
ron apagar alguns biógrafos (Ama
d o Ricón, páx. 56 endiante, 
Eduardo Pondal, Galaxia, 1981), a 
neurose de Pondal. Neurose --ou 
enfermidade de nervos da que eran 
conscientes tanto o poeta como os 
seus contemporáneos. O primeiro 
en velo foi Curros ao ' alviscar" o 
esgotamento ·poético do "vate", 
sen que, por outra parte, dé ou sai
ba as causas. 

Orabén, o que non nos decobre Fe
rreiro --que tantas cousas novas di 
sobre Pondal- é que clase de neu
ro e sofria o poeta: o que se deu en 
chamar neurasténia (fádiga física, 
segundo o seu "descobridor", Ge
orge Beard ou, como definiu 
Freud, incapacidade de re olver en 
forma axeitada a tensión libidi
nal)?, ne uro e actua1 (unha das 
pouca -outra vez Freud- que 
non hai que bu car a sua causas 
na nenez, senón no presente) ou 
neurose de abandono?, neurose 
narci ista ou neurose obsesiva? 
Neurose, ao cabo, que, parece ser, 
levou ao poeta á loucura, ben que 
Ferr~iro non poda documentalo, 
por falta de testemuños escritos. 
Panda!, xa que logo, era un neuró
tico, orabén, esta neurose, e isto é 
o que pode, ou non, interesar, foi 
criativa? Quer dicer, a neurose ser
viu para que Pondal criase os seus 
poemas, ou, simplesmente, cando 
esta daba máis forte era naqueles 
morpentos en que o poeta se retira
ba do "mundanal ruído", momen
tos documentados por Ferreiro, e 
se impuña o siléncio, público, can
do menos? 

A neurose, como toda enfermidade 
"'psíquica", é de difícil curación; 
nace, xeralmente, na infáncia e 
morre co seu portador. Dos deei
qúilíbrios nervosos do poeta, fala 
Ferreiro, e documéntase e dátaos. 
Datación que nos di que Pondal 
criaba con neurose --quizá, de aí, 
a sua misoxínia. Mais, tamén, cabe 
ir por outros camiños. Quer dicer, 
o poeta, consciente de si . mesmo 
-e niso radica a "modernidade" 
de Pondal- dase canta que vive 
nunha sociedade (nunha nación) 

E. Pondal no ano 1862 nunha fotografia de M. Bordoy. 

dividida, esgázada, que busca a sua se nos demostre o contrário, e aquí 
personalidade (as suas señas de Ferreiro non o demostra, que Poñ-
identidade colectivas). Teorica- dal non era un Dandy. Era, como 
mente el é un dos indivíduos que se di nesta curta e interesante -e 
axudan a buscar esas "señas", mais material para unha máis longa que 
--como moi ben di Ferreiro- as debería facer o próprio Ferreiro-
suas intervencións políticas (demo- biografia, un fillo de casa ben, que 
crátas liberais) en canto á naciona- pudo pasar. apuros, mais o Dandy é 
lidade, son dun españolismo no- tamén un "rebelle", senón contra a 
xento, caso da guerra da Cuba, car- sociedade, si contra os costumes 
ta a Vida Gallega sobre a bandeira do seu-tempo. Pondal n01(0 foi. 
galega (a pátrica chica, etc.) Pon- Quizá non podía selo, pero ese é 
dal, produto do Rexurdimento, non outro cantar. 
pode levar ás últimas consecuén
cias o seu mundo poético (neuróti
co, tamén?). Queda, xa que logo, 
dividido en dous: o poeta -que 
quer erguer unha nación- e o ho
me que inscrebe esa nación dentro 
doutra nación (haberia, entón que 
diagnosticar esquizofrénia?)(l). 

Mais o que interesa, hoxe e agora, 
son as poesias de Pondal, o seu 
mundo poético, que vai -como en 
todo bardo- do crepúsculo ao re
nacimento. E interesa tamén, a sua 
búsqueda da. "grande obra", que 
quería a incabada Os Eoas. Di Fe
rreiro, pax. 46: "Todos estes mate
riais, aos que vai haber constantes 
alusións, non deben ser máis 'que 
proxectos de futuros libros que 
non chegarian a callar como tais, o 
mesmo que acontec~u con Os Eo
as. A obsesión neurótica por alan
~ar a perfeizón a que sempre aspi
rou ... " Esa obsesión neurótica é, 
ao cabo, a obsesión de Mallarmé, 
de Pound ou de Pessoa (O livro do 
desassossego ), que, quizá mellar 
armados teórica e poeticamente 
que o da Ponte-Ceso, sempre bus
caron o grande livro. (Tamén aqui 
radica outro dos pontos da "moder
nidade" de Pondal.) 

Pondal era un neurótico (ou esqui
zofrénico?) e chegou á loucura. 
Mais, era un dandy? Ferreiro docu
me~ta os gastos de vestuário de 
Eduardo Poadal (e na correspon
déncia aparecen). Pero os dandies 
non o son só porque vistan ben. 
Seria un dandy porque viveu sen 
traballar? Pensamos, mentres non 

E despois desta biografía onde, por 
fin, se nos desvelan os "mistérios" 
pondalianos, ven a correspondén
cia e unha série de documentos en 
apéndice así como unha biografía 
axeitada ao asunto (quer dicer, á 
vida de Pondal, non á oqra). 

Pondal: do dandysmo á loucura é 
uhha interesante bio_grafia na que o 
autor soubo non pasar dese punto 
de inflexión a partir do cal toda bio
grafia se converte en haxiografia. 
Da importáncia da correspondéncia 
e do minucioso traballo de investi
gación feíto por Manuel Ferreiro só 
compre deixar constáncia. • 

XGG 
1) Matizando un pouco, a esquizofrénia se
ria, neste caso, colectiva ... e individual . . 

Unhavila 
Il<? espello 
da sua humilde 
equipa de fútbol 

Hai algun tempo o CoQcello ·de 
Zas publicou un libro sobre a His
tória do C.D. Baio e a Liga da 
CostaOl, da autoría do profesor e 
estudoso Xosé Maria Lema Suá-

rez, quen ten pu.blicado numerosos 
traballós sobre aspectos artísticos,' 
culturais, etnográficos e lingüísti
cos da sua bisbarra. O libro, mal 
distribuído pola entidade editora e 
posto á venda en tabernas e bares 
da Costa da Morte, tivo con todo 
unha boa acollida entre os afeizoa
dos da comarca, chegando case a 
esgotarse unha tirada duns dous · 
mil exemplares. Quizá ese tipo de 
estabelecimentos sexa ún bon sítio 
para a venda dun libro destas ca
racterísticas, mais o Concello de 
Zas debería procurar unha mellar 
_difusión para . as suas publicacións. 

Á par da relación das diferentes 
competicións ligueiras, cos seus 
resultados e clasificacións -sen 
dúbida a parte máis árida do libro 
para nós- o leitor atoparase cun
ha chea de anédotas protagoniza
das por todos aqueles sectores im
plicados nesta história, que nos 
aproximan ao mundiño interno, 
competitivo e apaixonante do fút
bol modesto e nos axudan a com
prendelo. Son esas cousiñas que 
nunca se contarán nas historias ofi
ciais dos grandes clubes ou entida
des deportivas. 

Complementan o libro -unhas notas 
histórias do desaparecido escritor 
de Baio Francisco Romero de Le
. ma, quen foi anotando dia a dia e 
ano tras ano os pequenos feítos do 
acontecer local, adubiado con inte
resantes fotografias non só deporti
vas, mais tamén doutros aspectos 
cotiáns e que hoxe, en cqnxunto, 
dannos unha visión panorámica so
bre a história recente desta vila. 

Entendemos que este traballo de 
Xosé Maria Lema, alén de histo
riar unha etapa contemporánea da 
vida baiense e da actividade futbo
lística da Costa da Marte, constitue 

· unha interesante ,.aportación dentro 
da singularidáde. De seguro que a -
obra de Lem.a•ha ser pioneira no 
terreo das histórias deportivas lo
cais e comarcais que xa comezan a 
agramar na Galiza. Unha parcela 
que tamén compre historiar; góste
nos ou non, pois un fenómeno so
cial como o espectáculo deportivo 
non debe ficar á marxe da análise 
dunha sociedade contemporánea. 
En todo caso, este libro ten o valor 
inegábel de contribuir á normaliza
ción lingüística do paíS. Resuf ta 
evidente que moitos dos leitores 
desta obra, pola sua própria. singu
laridade, serán persoas pouco da
das aos hábitos leitores e moito 
menos en galega. Através dela, 
moitos paisanos desta bisbarra re
enco traranse na escrita coa sua 
própria língua. 

A viliña de Baio, unha pauóquia 
do Concello de Zas, nen sequer 
ten categoría de cabeceira munici
pal, pésie a que o seu medre nos 
últimos anos faina máis importante 
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que a própria capital do Concello. 
A história do Baio, modesto como 
a própria vila, non é u,nha história 
de trunfos - ainda que tamén os 
haxa- e de épicas deportivas. 
Mais ben de derrotas e reveses. E 
Lema, quen tamén foi xogador do 
equipo, cóntanola con simpatia e 
grácia, mais tamén coa mesma se
riedade que se estivese a facer a 
história dunha grande equipa. 

O fiítbol en Baio é un fenómeno 
relativamente recente. Nen sequer 
foi dos pioneiros na sua bisbarra. 
Se o C.D. Baio a penas cliega aos 
30 anos de vida, a pre-historia 
deste deporte na vila non vai 
máis aló dos~ primeiros anos da 
postguerra - fora dalguns parti
dos esporádic;:os nas décadas an
teriores- e a sua introdución re
s u Ita certamente curiosa. Por 
1943, guerra mundial, o exército 
franquista dentro do xogo estraté
xico dos aliados e názis instalou 
en Bai.o un campamento militar 
como base operativa dos soldados 
encarregados de vixiar un posíbel 
desembarco dos aliados ·na cha
mada Costa da Marte. Os solda
dos do campamento dispuxeron 
un campo de fútbol para os seus 
ócios, disputando partidos entre 
eles ao longo do ano e médio que 

· durou a instalación militar. Moitos 
nenos da viliña e arredores ollaron 
aqui os primeiros partidos e foi 
oeste improvisado campo do 
Campamento onde comezou a sua 
afeizón ao fútbol. 

Por 1963 os af eizoados locais de
cidiron que a sua vila tamén tiña 
que ter a sua equipa federada por 
modesta que fose. Uns viciños 
emigrados envían unha nova indu
.mentária que co nome de "as ca
misetas do Brasil" ·marcará toda 
unha época. Coincide nese ano a 

· posta en marcha da Liga da Costa. 
Desde aquela a humilde equipa do 
Baio participou en todas as edi
cións da Liga, superando ás veces 
adversidades e dificuldades de to
do tipo. 

Durante anos o Baio levou con 
dignidade e bon humor o malfado 
de ser o "pechacancelas" ou "fa
roliño vermello" da sua liga. E até 
tal ponto asumiu esta peculiarida
de que adoitaba levar nos seus 
desprazamentos un faroliño ver
mello na traseira do autobus, para 
rematar integrándoo como ele
mento distintivo e simbólico no 
sen escudo, cousa que mantivo · 
- e mantén- unha vez que os 
trunfos deportivos o afastaron de
sa posición e incluso despois de 
gañar algún título. De maneira que 
un símbolo do fracaso deportivo 
máis humillante pasaou a ser para 
os de Baio o emblema da sua per
sonalidade deportiva. Coidamos 
que unha causa asi ·é ben insólita 
nun mundo tan competitivo como 

o deportivo, en xeral, e o fut
bolístico en particular. Neste 
senso, o Baiofoi un abandei
rado da deportividade, facen
do bon aquilo de que o im
portante é participar, ao tem
po que se gañaba a simpatia 
dos afeizoados rivais. 

So o inefábel poeta de Baio . 
Labarta Pose, vivise nos na
sos días, de seguro .teria dedi'
cado máis · dun dos seus poe
mas festivos a glosar as an
danzas da simpática equipa 
da sua vila natal. Quizá algo 
como esa paródia de bino 
trunfal que interpretan Les 
Luthiers "Perdimos, perdi
mos ... perdimos outra vez!". 
Ainda que agora xa estexan 
máis afeitas aos trunfos que 
ás derrotas. + 

SUSO T. REGUEIRO 

(1) Historia do é. D. Baio e da Liga 
da Costa. ConcelJo de z,.s. 1989. 
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O renacimento 
dunmito 

RobinHood 
en dobre it,naxe 

Os dados que ternos de Robín Ho
od son, ademais de esca·sos, tamén 
insuficientes e veñen tan mistura
dos de lenda e mito, que calquer 
calificación · sobre a sua "'real" 
existéncia histórica ten que facerse 
sempre con interrogacións. Os que 
traballaron o asunto, falan dun no
bre inglés desposuído dos seus do
mínios feudais pola arbitrariedade 
real e non se poñen sequer dacordo 
sobre un monarca concreto senón 
que méis ben falan da presenza de 
vários. Ricardo 1 Corazón de León 
(aventureiro, cruel, cruzado, ho
mosexual, analfabeto, inepto para 
a política) e Xan sen Terra (inteli
xente, culto e alma mater da "Car
ta Magna") ambos os dous fillos 
de Henrique II Plantagenet, apoda
do O León, son os máis coñecidos. 
Pero tamén ternos noticias doutros 
dous, Henrique III e ·Eduardo U. 
Todos eles teñen en comun o feito 
de seren reis de ascendéncia nor
manda, herdeiros todos daquel du
que Guillerme de Aquitáµia que en 
1066 derrotou aos nobres saxóns e 
ao rei Harald na histórica batalla 
de Hastings que deu paso á domi
nación normanda de Inglaterra. Se 
non hai concreción no mona,rca ex
poliador, tampouco hai certeza da 
própria individualización do heroi. 
En efeito, concluen os estudosos 
que se trata dun personaxe medie
val coñecido só grácias á tradición 
oral- que posibelmente é, ~a sua 
identificación posterior, a resultan
te da orquestrad,a mistura, mítica e 
lendária, dos feítos e accións xusti
ciei!as levadas a cabo por vários 
herois populares; non hai, pois, un 
Robin Hood, senón vários que esa 
mesma tradición oral foi indivi
dualizando nun per8onaxe concre- · 
to. Coñecemos, iso s'i, alusións á 
sua figura nalgunha obra do s. 
XIV, centúria clave da Baixa Idade, 
Média por nela ter lugar a grave 
crise económica, política . e social 
provocada pola "peste negra" de 
1348 e pola reacción señorial que 
os nobres feudais levaron a termo 
contra o campesiñado _co obxectivo 

de recuperar a veriixinosa caída 
das suas rendas señoriais. Foi este 
un século, que, na sua segunda me
tade, contemplou constantes revol
tas contra o poder feudal por.parte, 
sobretodo, do campesiñado e ta
mén da incipiente burguesía dos. 
núcleos urbanos. 

Neste contexto xurden estas alu
sións Jiterárias sobre o heroi inglés. 
Entre elas unha obra que datada en 
1378 e titulada "The vision_ of 
Piers the Plowman", menciona o 

. personaxe e as suas liortas· cos mo-_ 
. · narcas. Segu_ndo is to, non seria de

saconsellábel afirmar que ·nas -re
voltas labregas inglesas de 1381, 
estes coñecesen xa a existéncia do 
-mito, mito que, por outra banda, se 

- rea.firma un século máis tarde can-
do Wynkin de Worde volve ao· 
asunto en 1495 con "The Lytel 
Geste of Robin Hood". Dito isto, o 
que si parece seguro é que a exis
téncia histórica de R. H. é a resul
tante dunha queréncia ou desexo 
popular necesitada dun, símbolo 
heroico eficaz para enfrentarse á 
explotación feudal. En último ter
mo, tal foi a presenza do mito na 
conciéncia colectiva do povo in
glés que os estudosos atopan a sua 
pervivéncia nos movimentos lud- _ 
distas de comezos do século XIX 
(1811-1812), pervivéncia que a 
pluma de Walter Scott afortalará 
cando bus_que nel fonte de inspira
ción par-a dar vida a "Ivanboe". 

o Príncipe 
dos ladróns e o cine 

Un personaxe destas característi
cas, aventureiio, xusticieiro, diver
tido e loitador en defensa dos direi
tos dos oprimidos, ia ser pronto 
obxecto dun culto mitómano quea_ 
chegada do cine axiña converterá 
enreclamo do mundo do espectácu
lo. Desde 1909 até hoxe máis de 

· vinte versións atestíguan este ex
tremo. Destacaremos aqui tres: a 
que nos anos vinte dirixiu Allan 
Dwan con Douglas Fairbanks co-· 
mo protagonista, a que Michael 
Curtiz sinou a finais dos trinta con 
Errol Flynn no papel do heroi e a 
que nos anos setenta o -británico 
Richard Lester fixo sobre a decre
pitude- do mito cun Sean Connery 
maxistral. A elas haberá que enga
dir quilómetros e quilómetros de 
celuloide apestífero con directores 
de Serie A rexional e con ~ctores 
de catro cadelas. Agora a indústria 
do cine, amasando unha ve'z máis a 
esterilidade criativa polo que atin
xe á existéncia de guións orixinais 
e apostando de novo pola repesca 
de éxitos pasados de seguros resul
tados económicos, volve sobre o 
tema en duas versións ~e distinta 
magnitude. 

Por unha banda, Robin Hood: 

prince of the thieves, dirixida por 
Kevin Reynolds, unha superprodu
ción de 60 millóns de dólares 
(6.480 millóns de pesetas) de Mor
gan-Creek Productj.ons, con Kevin 
Costner como protagonista (os 
emolumentos do actor foron de 
810 millóns de pesetas); por outra 
The Adventures of Robin Hood, 
dirixida por John Irvin, producida 
por Century Fox co relativamente 
modesto orzamento de 15 millóns 
de.dólares (l.620 Iñillóns de pese
tas) e Patrick Bergin, un descoñe
cido actor irlandés ~mo protago
nista. A publicidade esforzouse en 
atribuir á versión de Irvin un maior 
contido histórico, calificativo que, 
polo dito máis arriba, non se axus
ta á verdade. O_ que si cumpre sina
lar ·dela é que recolle con máis · 
exactitude (excepto na variación de 

- certos nomes de personaxes) a re
lación argumental coas versións 
anteriores: ternos normandos e sa
xóns, ternos a Xan sen Terra desfi
gurado máis unha vez do seu au
téntíco sentido histó¡ico e ternos a 
continuidade de relato e aconteci
mentos que xa coñeciamos na ver
sión de Curtiz. Porén, o resto está 
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baixo mínimos. Sexa polo escaso 
presuposto, sexa pola falta de per
sonalidade de lrvin, ou sexa pola 
falta de eficácia do cadro de acto
res, o certo é que esta versión é a 
máis feble das duas que agora co
mentamos. Fáltalle ritmo, carece 
de atractivo e, sobre todo, é o re
sultado de certa preguiza criadora 
pois segue case ao pe da letra a 
construción que Curtiz fixera pa 
Errol Flynn. Certo que hai navida
des. Ademais da eliminación de 
Corazón de León e de certo carác
ter de "comic" que impregua todo 
o ·filme, o máis estimábel do traba
llo de Irvin é a leitura que fai das 
interioridades ideolóxicas e psico
ló xicas de Robin. Non estamos 
moi seguros de que o Señor de 
Sherwood actu<l;"e por conviccións 
moi altruístas. E un suxeito ambí
güo que non se resiste a perder o 
seu pedigree de nobre privilexiado 
e que mantén unha certa complici
dade co ocupante normando. De
fende ao muiñeiro sen demasiada 
convicción empurrado polo seu 
amigo Starlett (cousa que mais tar
de lamentará dabondo) e, sobreto
do, emprega a táctica de devolver 
o roubado aos campesiños, non pa
ra realizar un acto de xustiza senón 
como coartada para evitar as dela
cións ás autoridades normandas. 
Pero apesar destas variacións cer
tamente orixinais e desmitificado
ras, a fita de lrvin non pasa de re
presentar unha incursión mais na 
filmografía sobre o heroi medieval 
inglés, incursión que pola sua ano
dina construción, a sua falta de 
brio, a sua frialdade de ritmo e a 
escasa pegada dos seus protagonis
tas, non figurará mais que con letra 
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pequena nos anais da história do · 
cine de aventuras. 

Polo que atinxe á versión de Kevin 
Reynolds o resultado fmal .é mais 
satisfatório. Os cartos empregados 
na sua rodaxe .teñen, desde logo, 
bastante responsabilidade no aca
bado final do produto. Porén, os 
erros considerábeis e as variantes 
oferecidas non poden ser aceitadas 
polos puristas do mito, entre os 
que, por sorte ou por desgrácia, o 
que isto asina se atopa. Xerusalén, 
os musulmáns, as cruzadas e un 
Robin prisioneiro en Terra Santa 
que fuxe na compaña duo árabe 
culto, cabaleiro e loitador, a bruxa
ria e a máxia negra, a maldade de 
terror de Nottingham e Gisboume, 
o amor de Mariam e a sua forza de 
guerreiro emascarado, os celtas (?) 
e a sua crueldade mercenária, Ro
bín e o seu irmán bastardo e oposi
tor ... representan tal cúmulo de pi
ruetas que prostituen o continente 
e o contido dun mito cuxo primi
xénio atributo atópase na sua linea
lidade simbólica e na sua inxenui
dade de representación. Claro é 
que 140 minutos de cine teñen que 
ser alimentados dalgun xeito, ainda 
que para facelo sexa precisa a dis
torsión e a variación lexítima pero 
collida polos pelos. Dito isto, hai 
que subliñar que en liñas xerais a 
cousa funciona mellor que na ver
sión de Irvin. O ritmo é mais axei
tado, o sentido e o espírito da 
aventura é mais visíbel e a pegada 
dos protagonistas é mais eficaz. Os 
artilúxios técnicos encarréganse de 
facer o resto. Contado, o tal Rey
nolds pásase dabondo e chega un 
momento que provoca o cansáncio 
visual do espectador. hai demasia
da mobilidade na montaxe e exce
siva violéncia na planificación. 
Non hai respiro e non hai secuén
cia·na que se manteña o plano máis 
de médio minuto seguido. Abusa o 
director da posición de cámara an
tinaturais e efectistas, buscando 
gratuitamente "epatar" ao especta
dor (planos moi baixos, case a ren
te do chan, grandes angulares, pi
cados e contrapicados, zooms 
constantes). Todo isto cansa e dis
trai, ainda que desde logo atrai a 
quen non esixe que o "dito" estexa 
aquilatado co "dicer". 

En suma, versión aceitábel e axus
tada (apesar dos excesos) esta de 
Reynolds que entronca e asume o 
mellor do xénero de aventuras e 
que, se ben supera con creces a de 
Irvin, atópase, na miña opinión, 
lonxe de superar a que fixeron 
Curtiz e Flynn hai máis de médio 
século, criando unha iconografía e 
un universo de ensoñación que 
quedraá secuestrado para sempre 
nas retinas dos espectadores de to
do o mundo. + 
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BASES PARA O MANTIMENTO E O FUTURO DO GALEGO 

Em 1918 dizia Viqueira que cinco 
sextas partes dos galegos falavan 
galego e que só umha sexta parte 
falava castelán. Qual é a percenta
gen real de galegofalantes boje, 
aproximadamente 3/4 de século 
despois? Qual será a percentagen 
real de galegofalailtes nativos por 
vota do ano 2000? Thta's the ques
tion. Mentres os defensores do ga
lega gastamos as nossas fon;:as 
em luitas fratjcidas por dous me
tros de terreio entre eidos vizinhos, 
os nossos inimigos apoderan-se de 
grandes extensións de Galiza. 
Mentres nós gastamos as nossas 
fon;:as na defensa do ñ . ou nh • os 
da AGLI ganhan batalhas decisi
vas sen maiores esfor~os: o caste
lán avan~a en Galiza a passos gi
gantescos ao tempo que o galego 
retrocede ao mesmo ritmo. Cada 
meninho que nasce na Galiza é, 
por via de regra, un falante máis 
do castelán e cada velho que morre 
é un falante menos do galego. Nes
ta situación o galego aparece irre
mediavelmente condenado a morte 
a curto prazo - ao menos como 
língua materna dumha parte im
porta;nte da povoación- pola pró
pria leí da natureza que fai que 
nas<;an meninhos (i.e. falantes dos 
espanhol) e morran velhos (i.e. fa
lantes do galego). Favorece este 
processo a incessante migración de 
povoación rural cara a cidade. Cer
to , o galego non representa nen
gumha excepción a este respeito 
senom que segue o mesmo camin
ho que outras línguas minorizadas 
extinguidas ou en vías de ;xtin
ción, en situacións semelhantes a 
do galega, como é o caso da 
maioria das línguas célticas que, 
de geración en geración van per
dendo novos falantes. O proceso 
seguido, por certo ben conbecido, 
é o seguinte: a) falantes monolin
gües volven-se bilingües; b) a ge
ración de país bilíngü~s transmite 
L2 aos seus filhos, que se volven 
monblíngues nesta língua. 

Pouco importa que aumente o nú
mero de escritores en galego, que 
aumente o número de livros e re
vistas en galego. Pouco importa 
que a rádio e a televisión transmi
tan en galega, que se impartan au
las de galego no ensino, que se 
crien cátedras de galego dentro e 
fora de Galiza, que se organizen 
congressos, que se críen organis
'mos em prol da língua. Mentres 
nom consigamos sair do círculo 
infernal no qual estamos fechados, 
con todo iso só conseguiremos 
prolongar a agonía do galego sen 
modificar substancialmente o seu 
destino fatal. 

Segundo a minha modesta opi
nión, esta situación explica-se 
principalmente polo motivos se
guintes. En primeiro lugar pota fal
ta de entendiniento e coordinación 
entre as diferentes persoas e orga
nizacións que estamos a luitar en 
prol do galego. En lugar de enten
dermo-nos sobre o fundamental, 
opomo-nos frequentemente por 
miudezas. Umhas vezes por confu
sión e outras por pequenos interes
ses persoais, non sempre somos 
capaces de distinguir o fundamen
tal do accesór~o, o básico do super
ficial. En segundo lugar pola ine
ficácia -mais ou menos aparente 
segundo os governos no poder
dos organismos ofíciais encarrega
dos da defensa e promoción da lín
gua. En terceiro lugar polo status 
pouco favorável pa~a o seu manti
mento que a constitución espanho
la concede ás línguas minorizadas. 

A todo isto haveria que engadir o 
contexto actual tan favorável par~ 
todas as línguas minorizadas en 
geral e para o galego en particular. 

Ao meu ver, para con.seguirmos 
que o galego se mantenha e recu
pere o terreio perdido son necessá
rias certas condicións mínimas. En 
primeiro lugar é necessário un 
cámbio de mentalidade das.persoas 
que estamos a luitar en prol da Iín
gua. Un cámbio de mentalidade 
positivo de jeito que podamos en
tendemos no fundamental e centrar 
os esforyos nun programa comun 
ben artelhado en prol do manti
mento do galego. Este programa 
poderia incluir, entre outras cau
sas: a) umha Planificación coerente 
do gal ego, b) organizacións enca
rre gadas de vigiar polo cumpri
mento das leis vigentes, por pouco 
favoráveis que estas sejan; c) orga
nizacións encarregadas de promo-

. ver produtos de empresas que usen 
o galego assin como comércios e 
outros negócios que se distingan 
no uso desta língua, como fan por 
exemplo os cataláns. Incluso se po
deria promover a criación de em
presas e negócios con este fin. 

En segundo lugar seria necessário 
que a Administración Autonómica 
exigira as persoas que accedan a 
mesma un bon domínio da língua a 
todos os níveis: fonético, ·morfo
sintáctico, etc., nomeadamente aos 
profissionais do uso público do ga
.lego. Esta, medida, que se aplica 
aliás sistematicamente .en todo país 
nqrmal, poderia ter umha grande 
influéncia para o mantimento da 
língua polo númer.a importante de 

. postos de ·trabalho que a Adminis
tración gera. Con frequén,cia os 
país escolhen a língua que transmi
ten aos-filhos en función dos seus 
futuros interesses profissionais. E 
quando os país ·saiban que o galega 

DOMINGOS PRIETO ALONSO 
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pode favorecer o futuro dos seus 
filhos, non duvidarán en transmi~- , · 
tir-lhes esta língua. En todo caso a 
situación actual non favorece en 
nada o mantimento da nossa lín
gua. Polo contrário o galego fiéa 
frequentemente desprestigiada po-
lo uso incorrecto público que del 
se fai. A este respeito é mui instru
tivo un artigo en qu~ un autor ir
landés explica o deslocamento do 
g~élico . ir landes apesar da grande 
protección de que esta língua é ob-

FALTA 
ENTENDIMENTO 

E COORDENACION 
ENTRE 

AS DIFERENTES 
' PERSOAS 

E ORGANIZACIONS 
QUE ESTAMOS A 
LUITAR EN· PROL 

DOGALEGO. 
EN LUGAR DE 

ENTENDERMO-NOS 
· SOBREQ 

FUNDAMENTAL, 
OPOMO-NOS 

FREQUENTEMENTE 
POR MIUDEZAS 

jecto por .parte do governo e dou
ttas organizacións irlandesas polo 
feíto de que · os responsáveis da 
promoción do gaélico son en maio
ria inglesfalantes nativas proceden~ 
fes da zona de Dublin e non gaeli
cofalantes nativos. Eis pois umha 
Jición interessante da triste expe
riénci a irlandesa que pod,emos 
aproveitar aqui para evitarmos un 
destino semelhante ao galego. Ho
jeen Galiza e na emigración conta
mos con suficiente persoal galego
falante antivo, ben formado e com
petente, para ocupar todos os pas
tos que req~iten un uso correcto do 
galego. A Adminstración autonó
mica tamén teria que' subvencionar 
·mais, ao menos durante un certo 
tempo, empres.as, organizacións 
privadas, Concelhos, etc. que se 
signifiquen no uso e promoción do 
galego. 

Finalmente, para mantermo~ o ga
lega, ternos que exigir, en colabo
ración con cataláns, bascas, etc. 
que lhe reconhe~an ao galego, ao 
catalán, ao euskera, etc. o que al
guns autores denominan como te
rritorialidade, como acontecen con 
outras línguas de países democráti-· 
cos europeus en situación semel
hante a espll:nhola, como Bélgica, 
Suiiya, etc. En cada un <lestes paí
ses falan-se diferentes línguas e ca
da umba das línguas ten o seu pró
prio território. Assi en Bélgica o 
neerlandes ten como território 
Flandres mentres que o frances ten 
cQmo. território Walónia. Só en 
Bruxelas aIJlbas as línguas, o neer
landes e o frances, son oficiais. A 
territorialidade é pois umha reívin
dicación justa e normal nun país 
democrático. Por outra parte, a 
atribución da territorialidade a um- · 
ha língua deveria en rigor poder fa
zer-se automaticamente pois cada 
língua deveria ter direito ao seu 
próprio território por encima de 
qualquer decisión política. Assi co
mo o nome que lhe corresponde a 
Povoa do Caraminbal non pode de
pender ae nengunha decisión po
lítica por. muí democrática que esta 
for, o terriJório que corresponde a 

· cada língua tampouco teria que ·de
pender de nengunha decisión polí
·tica. A demo"cráciaJamén ten o 
seu próprio território 'do qual non 
coµ.vén sacá-la se queremos que 
funcione ben. E a democrácia só 
pode funcionar ben quando se apli
ca dentro do seu próprio domínio. 
En rigor, o Estado o único que po
de exigir é un bon domínio do es
panhol aos funcionários da Admi
nistración central. 

Relacionada con a atribución da te
rri torialidade está a .organización 
do sistema lingüístico-educativo. 
Con efeito, para o mantimento do 
galego~ umha vez obii.da a territo
rialidade, é necessário: a) introdu
zir o galega como medium e con a 
disciplina de galego refor~ada. 

_Con este sistema, ben aplicado, 
conseguiríamos vários objectivos 
como ten demostrado recentes ex
periéncias e investigacións de Bi
~ingüismo e Educación. Assi, alén 
do mantimento do galega, conse
guiríamos: a) un maior -rendimen
to geral e un nível científico mais 
elevado do aluno; b) un maior do
mínio do galega e do espanhol; c) 
domínio do portugues; e) maior 
domínio doutras línguas estran
geiras. 

O sistema lingüístico-educativo 
aq.aj proposto é semelhante aos sis
tem.as euro~eus actualmente vigen-

tes e nomeadamente aos sistemas 
vigentes en situacións semelhantes 
a nossa en vários aspectos. Por 
exemplo este sistema é bastante 
semelhante _a vários sistemas euro
peus polo número de línguas es
trangeiras. Con efeito, en vários 
países europeus, o bacharel .acaba 
dominando como mínimo tres lín
guas estrangeiras. Finalmente,. o 
sistema . aqui proposto tamén é se
melhante ao da maioria dos países 
europeus pola inclusión de .aulas 
especiais de transición para .alunas 
de línguas nativas diferentes da do 
-país, por exemplo para os filhos de 
emigrantes. 

A introdución do portugues como 
L2 con o mesmo status que o es
panhol, que já propunha Viqueira 
nos tempos das Irmandades da Pa
la, justifica-se por vários motivos. 
En primeiro lugar po~s estreitas 
relacións desta língua con o gale
go. En segundo iugar pola impor
táncia desta língua, que pronto 
contará con dous centos milhóns 
de falantes. En terceiro iugar polo 
rol positivo desta língua na Plani
ficación do galego. Finalmente so
bretodo polo rol importante desat 
língua no mantimento do galega. 
A este respeito é mui instrutivo un 
artigo de Paulsen, apresentado co-

-mo comunicación no penúltimo 
'Congresso internacional sobre lín

- guas minorizadas, en que este au-
. tor explica·un feíto un tanto surpre

endente como é o mantimento do 
·frisón s~tentribnal naS' ilhas Fohr e 
Amrum. Segundo este autor, o fri
són manten-se nestas ilhas merce a 
preséncia de duas línguas L2 ou 
línguas minorizantes, o alemán e o 
inglés, en lugar de umha só língua 
como ócorre na maioria tlos casos 
de línguas en coñtat:to. Ao parecer 
·quando hai duas línguas minori
zantes en lugar de umha só, o seu 
domínio sobre a língua minorizada 
fica dalgun jeito neutralizado, o 
que redunda en prol da última. 
Paulsen di textualmente que o feíto 

· de existiren duas 'línguas minQri
zantes en lugar de umha só pode 
ter efeitos positivo~ para o manti
mento da língua materna minoriza
da. Aos mo~vos aqui expostos pa
ra a 'introdución do portugues co
mo L2 en· Galiza ·haveria que en
gadir o feíto de que no próximo fu
turo cada vez se necessitarán mais 
persoas que dominen simultanea
merite o portugues e o espanhol, 
principalmente nos diferentes or
ganismos europeus. 

Eis pois as bases que considero ne
cessárias para a superviv-éncia do 
galego como língua nativa de Gali
za. Da sua posta en prática depen
derá que no século XXI, que está 
como quen di a porta, o galego se
ja en Paliza a língua nativa dumha 
parte importante da povoación ga-

. lega oq apenas a língua na'tiva 
dumha pequena minoría dos gale
gas .. E a posta .... en prática destas ba
ses depende fundamentalmente das 
organizacións e persoas que esta
mos en prol do galega, dos parti
dos políticos nacionalistas, assi co
mo das persoas e organismos da 
Administración autonómica que 
-ten a obriga de defenderen e pro
·!hoveren esta língua. Como 'di Fer
nánd€\z Rei no últfmo número de A 
T">\abe de Ouro~ "loitarmos. para 
que no séc~lo)(XI o galego na no- . 
sa propia terra sexa a regra -e 
nunca roáis a excepción- é unha 
causa ben nobre. É-contribuirmos a 
ser nós mesmos, despois dunha se
cular colonización _cultural e alie
nación lingüística". • 

·~ 
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OS GALEGOS COMO TEMÁTICA DUNHA ESCULTURA 

' A produción escultórica que está a 
darse na Galicia de finais do s. 
XIX e primeiro tércio do s. XX 
ten como base da sua inspiración 
ao próprio povo galega; agás dal
gunhas representacións sobrancei
Ta'5 baseadas na iconografía reli
xiosa, serán os paisanos -labre
gos ou mariñeiros- os verdadei
ros protagonistas da inspiración, 
do impulso criador e do decidido 
ernpuxe artístico liderado no país 
por artistas da talla de Brocas, Bo
norne, Asorey, Acuña, Eiroa e Ma
llo, seguindo as correntes estéticas 
próprias da Arte internacional que 
á Galicia non chegan con carácter, 
seródio, senón que se incorporan 
de xeito rnoi resolto á linguaxe ex
presiva das rnanifestacións artísti
cas que xurden na Gal_iza dos tem
pos da "Nova Identidade". 

ESCULTORES PARA O POYO 
OU A ESÉNCIA DA 

IDENTIDAD E 

De grande encanto son as duas pe
zas de barro cocido que constituen 
a aportación do compostelán Isido
ro Brocos. O que fara mcstre de 
modelado de Pablo Picasso na Es
cola de Belas Artes da Coruña, é-o 
mellór representante galega dun 
naturaliSfI\O escultórico de raigaño 
popular, doce e sensíbel. Un natu
ralismo que non pretende ser 
amargo, non lle interesa a Bracos a 

· plasmación da pesada carga do tra
ballo diário na leira, na casa ou no 
obradoiro; cando estamos a falar 
de Bracos ternos que deixamos le
var polo naso amor á terra de Gali
cia e as suas xentes -o mesmo 
amor que amasa este' artista na sua 
obra- para entender unhas repre
sentacións que non pretenden outra 
cousa que retratar a fermosura 
dunha vida cotián sinxela, un xeito 
agarimoso de presentar o intrans
cendente da vida, os te:nas de cos
tumes de Bracos -"Aq,,í, aquí (A 
pulga)" e "Xastre de Aldea"- ~on 
anacos de re«lidade, instantáne.:ts 
cheas de simpatía que non deben 
ser entendidas como vulgares, lar
peiradas de finais do XIX, senón 
pezas encantadoras nas· que as 
máns de Bracos traballaron o barro 
con amor e sentimento delicado e 
descriptivo; . o povo galego como 
protagonista, unha temática que 
agrada e que fai do ·Rexionalisrno. 
un· camiño moi expresivo para 
amasar a identidade doce da Gali
cia rural e eterna. 

No mesmo · senso pódese atapar a 
obra de Santiago Rodríguez Bono
me, traballando no eido ideal, ten
tando plasmar en madeira as tradi
cións populares máis características 
da Galida Eterna, a representación 
da creenzas, dos medos ancestrais 
e da vida cotiá cto mundo rural ga
lego das primeiras décadas do na
so século; todo o que posúe amen
talidade tradicional das nosas xen
tes e . o que de eterno levamos os 
galgos na nosa memória colectiva. 
"O Meiga11o", peza de 1925, é un 
grupo escultórico paradigmático do 
antedito; o mal de olio, os feitizos 
das meigas, os c"onxuros, a queima
da, ... un título moi evocador e poé
tico para unha peza traballada con 
decisión, non dubidaban as gúbias 
de Bonome para conquerir o seu re
sultado, a talla é firme e preciesa 
configurando uns planos ríxidos e 
unhas aristas duras que nos traen á 

CONTEMPORÁNEA . 

Ofrenda a San Ramón de Asorei. 

memória· a rudeza do popular e a 
forza do expresionismo xermano. 

Bonome dou-Jle comenzo á súa 
formación no obradoiro de Asorey, 
do mesmo xeito que o pontevedrés 
José María Acuña, artista de talla 
que soubo esquencer os seus pro
blemas físicos (xordomudo de na
cemento) para adicarse a unha arte 
ennoblecedora das xentes da súa 
terra. De tal maneira pode ser en · 
tendida a escaiola de 1925 que re
presenta a un mariñeiro galega 
abrigado coa roupa áo mar e por
tando aparellos próprios das faenas 
da pesca, despedíndose da sua do
na e dos seu fillo, co pensamento 
posto neles cando está a dicirlles 
"Hoxe comeredes"; o realismo so
cial é dqce e non cae no directo de 
representar os labores que o mari
ñeiro desenvolve no barco, senón 
que a acción sitúase nun plano pu
ramente mental, é. acción en po
téntcia, a escena é serea, sentimen
tal, familiar e de certo encanto ro
mántico; na eséncia do momento 
que Acuña presenta, pode· estar 
presente a idea d;i dignificación do 
traballo e tamén unha sentida de
núncia social -matiz sócio-políti
co evidente-, pero non é doado 
esquencer para moitas sensibilida
des o sentimento-da loita (en po
téncia) do home contra a natureza 

· e o seu Destino, unha loita necesá
ria cando está en xogo un ben tan 
querido como a família. · 

.f! 

MESTRE DE MESTRES 

O mestre dos mestres chámase 
Francisco Asorey; a escultura gale
ga da primeira metade do s. XX 
non ten mellar representante para 
amosala idea de Galicia, do espíritu 
relixioso do país e da imaxe da 
realidade campesiña e feminina, 
símbolos da Galicia Eterna na que 
non deixará de estar latente a idea 
do matriarcado, da diferenciación 

FRANCISCO SINGUL LORENZO 

XENARO MART CASTRO 

racial --o celtismcr- e da sublima
ción dun primitivismo que toma os 
eus plantexamentos da arte ·románi
ca e no gosto da arte c-ontemporá-
nea pola búsqueda de novas fontes 
de renovación, inspirándose nas 
manifestacións culturais e artísticas 
dos chamados povos primitivos. 

"Galicia No Tempo" chamou ás 
portas do Museo Provincial de Lu
go, donde se atopan o "San Fran-

. cisco" do ano 1926 -Premio Na
cional de Escultura- e a "Ofrenda 
a San Ramón", de 1923; e o resul
tado é que agora están connosco 
nas sás da "Nova Identidade". Des
de Cimabúe, Giotto e os Lorenzetti 
non se soubo representar en toda a 
História da Arte o misticismo, a 
sinxeleza e a probeza evanxelica do 

' santo de Asís como nesta xoia que 
nos deixou Asorey. O mestre de 
Cambados traballa cunha técnica 
abocetada en torso, rostro, pés e 
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mans, de maneira que .os logros da 
arte de Rodin están a ser asumidos 

· polo artista galego de xeifo cons
ciente, xa que non poden ser deixa
das de lado as sobranceiras aporta-

• cións estéticas da escultura contem
poránea europea. Outra das grande
Zas da peza foi o saber entroncar a 
imaxe do santo coa Natureza; o "ir
mán lobo" que o está a acompañar 
e a protexer no seu éxtase místico 

- -a estigmación acadada na visión 
que· San Francisco ten de Cristo 
Crucificadcr- e a estética primiti
vista presente no tratamento do ma
terial, a madeira tallada e policro
mada tal e como se facia no renace
mento e no barroco, un material 
non enmascarado por estucos, se
nón sublimado polo trato das gú
bias de Asorey que están deixando 
ben as claras unhas superfícies 
dunha tosquedade esencial; as cali
dades das teas e das camacións son 
acadadas con preciosismo e a doce 
serenidade da santidade anima de 
xeito moi delicado a representa
ción. A imaxineria relixiosa segue 
a ser no s.XX unha ·alternativa de 
gran forza creativa Pat1! a escultura 
contemporánea. 

A "Ofrenda a San Ramón" non po
de ser entendida e valorada como 
unha representación máis do cam
pesiñado galega; a eséncia antro
polóxica da raza, o primitivismo e 
o matriarcado galego non son ex
plicación suficiente para unha peza 
como a que Asorey apresentou no 
Salón de Outono de 1923. O que o 
mestre dos mestres está a facer 
aqui é unha dignificación do povo 
galega e dos seus sent:ilp.entos máis 
profundos e duradoiros. A relixio
sidade da Galicia Eterna é o repre
sentado; a escultura da "Ofrenda. .. -
" non representa a un indivíduo, 
senón a toda a colectividade gale
ga, trátase dun auténtico monu
mento á relixiosidade popular de 
Galicia, esa mistura de temor, de
voción e superstición que forma 
parte da memória colectiva do po
vo de Galicia é o que a paisana re
presentada está a expresar con in
tensidade abraiante. O temor a 
Deus, a devoción que a muller pre
ñada lle profesa a San Ramón e as 
supersticións tan enraizadas no 
sentimento relixioso popular é o 
sentimento -até certo ponto tráxi
ccr- que Asorey soubo plasmar en 
madeira. A calídade antropolóxica 
da Arte Galega: os medos ances
trais e as oracións tensas, peculiari
dades espirituais dos galegos de to
das as condicións; esa é a mensaxe 
que Asorey nos deixa na "Ofren
da ... ": o retrato da alma dunha Ga
licia eternamente relixiosa e rural. 

A ESCULTURA DOS ANOS 3fü 
A REPRESENTACIÓN DA 

GALICIA ETERNA 

Nos anos trinta volta s.~r os galegas 
tema de escultura, sen deixar de 
lembrar o forte matiz 'primitivista e 

- rexionalista dos artistas anteditos 
pero suavizando as superficies do 
material de xeito amoroso, as tallas 
de Eiroa amasarán unhas formas 
cóncavas e convexas moduladas 
con dozura seme11ante ás ondula
cións da paisaxe galega; a luz es
correga suavemente polas superfí
cies alabastrinas da "Muller" que 
Xosé Eiroa refinadamente tallou en 
1933, especiahzando a temática 
campesiña, deixando o anecdotis-

rnq de lado para conquerir unha re
presentación máis, intemporal e 
eterna. O sentimento dos artistas 
galegos do momento -;-Eiroa, Col
meiro, Laxeircr- segue a estar for
temente entroncado ca terra e as 
suas xentes, o xeito de tomar os 
galegos como temática para unha 
escultura dos tempos da esperanza 
--os anos imediatamente anterio
res á Guerra Civil-,. tempos para 
falar de nacionalismo e de Estatuto 
de Autonomía, prodúcese por con
verttimento pleno nos valores an
tropolóxicos autóctonos como via 
para acadar ·a modernidade. A 
"Muller" de Eiroa non é un reflexo 
do particular, senón outra volta ao 
eterno e univeli&al de Galicia e da 
sua Arte, as preocupacións que os 
artistas teñen pola plasmación dos 
valores espirituais dunhas xentes 
de forte fidelidade á terra e á fami
lia; esa muller de alabastro, enfras
cada nos seus pensamentos, pode
ria ser -recordando a Rosalía
unba "viuva de vivo ou viuva de 
morto", a emigración e os defun
tos. A soidade da "Muller" é un 
sentimento producido polo afasta
mento da persoa querida que está 
lonxe da terra ou pola perda irre
mediábel Jo familiar. 

A temática mariñeira volta ser un 
camiño expresivo de referéncia na 
Arte Galega Contemporánea; se 
dos anos vinte tíñamos aquela peza 
de Acuña, tan carregada de emoti
vidade, dos anos trinta chéganos o 
empuxe do xove Cristino Mallo 
que gañou o Premio Nacional de 
escultura do ano 1933 co seu "Nú 
con peixe". Coñecíase a importan
cia da peza e non se dubidou en ir 
recollela ao Centro de Arte Reina 
Sofía. "Nú con peixe" debémolo 
enten4er como un exemplo do en
troncamento da Arte Galega nas 
vangardas intemacionais do s. XX; 
o mármore de Cristino Mallo é un
ha peza esquemática e monumen
tal, de liñas ben definidas; lifias 
clasicistas, mediterráneas, pudería
mos pensar; mais esa rotundidade 
que amosa sumada á caréncia de 
anecdotismo e de antropoloxismo 
-non se trata de plasmar a étnia 
galega como facia Asorey, mais 
ben o seu rostro semella os rasgos 
dunha máscara da Polinésia- fai 
do "Nú ... " un monumento a todos 
os povos oceánicos como o galego, 
pero non podemos falar aquí dunha 
categoría de atlantismo, xa que non 
é só o povo galega mariñeiro o re
presentado, a estátua quer ser máis 
universal, servíndose da revalori
zación da Arte Precolombina e dos 
chamados Povos Primitivos, prota
gonizada polo xenial escultor bri
tánico Henry Moore, un artista de 
taIIa univ·ersal como Mallo que 
prefería que a sua obra non coñe
cese os e_spácios pechados das ga
lerias e dos museos, a escultura de 
Moore está feita para irrnanarse ca 
Natureza, e de tal xeito, este ' 
"Nú ... " de Cristino Mallo semella 
estar feito para un diálogo coa pai
saxe, o campo, o mar o azul do ceo 
e os brilos d9 sol que f arian brilar a 
materia marmórea que serve de so
porte físico a unha peza que se po
de tentar comprender como unha . 
idea universal do oceánico. A me
mória ·colectiva de Galicia materia
lizada nunha peixeira serve para 
festexar con ledícia a memória co
lectiva de todos os povos mariñei
ros do mundo. • 



DE BALDE 

O Colectivo de Educación Mé
dio-Ambiental (CEM) organiza 
un roteiro natural para desco
brir a Costa da Marte, do 13 ao 
16 de Agosto, para xóvenes de 
idades comprendidas entre 10 e 
17 anos, e un minicampamento 
de 3 días para os máis cativos (7 
a 12 anos), no rio Sor (Mañón), 
os días 28, 29 e 30 de Agosto. A 
matrícula permanecerá aberta 
até os dias 6 e 20 qe Agosto res
peitivamente. Número de prazas 
limitada. Respeitarase rigorosa
mente o turno de inscripción. 
Teléfono de contacto (981) 
26.56.40. 

Casa de repouso, finca biodi
námica. Traballo no campo. 
Xexuns. Médico. 2.500 ptas/dia' 
P. Frembgen. A Levada-Alveos 
(Crece~te), Pontevedra. 

Véndese hobie cat 17 SE 
Wings + Remolque de estrada 
con caixa de viaxe multi-uso, 
con arnés. 900.000 pesetas. Im
pecábel. (988) 24 17 07 

Vendo frigorífico. 20.000 pese
ta . (981) 15 34 92. 

Redactamo e pasamos a máqui
na cartas comerciais, circula
res, reclamacións estilo ameri
cano. António Pérez. Vigo, 29 
3048. 

r--------, 
VENDO CAMISA A PREZO · 1 

DE RISA 1 
1 Para comprar, vender, éambler .• ., 1 

dlrlxete a: 

ANÚNCIOS DE BALDE 

TELF. (986) 43 38 86 

L--------.J 
Vendo libros portugueses por 
correo, libre de gastos, pedir ca
tálogo a Alem Ocobrix; r/Pom
bal s/n. 36216 Illa de Arousa 
(Pontevedra). 

Véndese chalet tres plantas, su
bida ao Castro (Vigo). Gran lu
xo. superficie 1500 metros ca
drados. Tfno. (986) 42 44 81. 

Se desejares os romances "Lu
zia, ou o canto das sereias" e 
"Seguindo o caminho do vento" 
de Moncho de Fidalgo pode-los 
pedir por correio a distribuidora 
AJem-Ocobrix S.L. O Pombal. 
36626-llha de Arousa. 

Vendo selos, unha érie de 2 pe 
setas da Expo Mundial da Pesca 
1973. Novo . A 500 pesetas. 
Chamar (986) 41 53 35. 

O Centro de Recurso para Estu
diantes Mancomun, organismo 
dependente da Universidade de 
Santiago de Compo tela e xes
tionado polo Comité Abertos 
de Facu ldade pretende criar un 
arquivo no que se acolla toda a 
documentación posíbel obre o 
movimento estudantil galeg9 
nos últimos cincuenta anos. 
Por esta razón estamos interesa
dos en contactar con aquelas 
persoas que leñan fotos, panfle
tos, boletins, octavillas ... edita
dos durante este periodo na Uni
V!!rsidade ou no Ensino Médio, 
co obxecto de fotocopialos e ca
talogalos dentro da sección de 
Documentación do Centro. Para 
contactar ou para máis informa
ción podedes dirixirvos a: Cen
tro de Recursos para .Estudantes 
Mancomun. Pavillón de Serví
cios Estudantis. Campus Uni
versitário. Santiago. Tfno (981) 
56 31 00 Ext. 2222. t 

CHELO 

• MC / A CORUÑA 
Con Ferreñas e Pandeiro (Da
mil), Causas (Víctor Casas), 
Crítica Miúda (Antón Valcar
cel), Charamuscas (Amaro de 
Vilamelle), Do Meu Feixe (Xai
me Quintanilla), Do Momento 
(Victor Casas), Esquemas e 
Lembranzas (Ramón Otero Pe
drayo ), Faiscas (Amaro de Vila
melle / Victor Casas), Ao son da 
zanfona (Vercíuguillo), Verbas 
de Chumbo (Castelao), foron, 
entroutras, algunhas das sec
cións asinadas naquela A Nosa 
Terra que morrera --como ben 
di Margarita Led~ de maneira 
violenta e inxusta "que os gale
gas de América souberon hon
rar". Ista información áchase 
rrecollida nos dous derradeiros 
tomos da colección A Nosa Te
rra a ponto "por fin, despois de 

EXPOSICIONS 

Xosé Luis 
Pérez Alaz 
En Vigo, na Nova Sala de expo
sicións de Caixavigo e do 11 ao 
24 de Xullo. 

A. Villar Prieto 
Do 11 ao 24 de Xullo na Sala de 
Arte de Caixavigo da cidade 
olfvica. 

Xomadas Galegas de 
Solidariedade con 
América Latina 
Organizadas polo COSAL e A 
Coruña e coa colaboración do 
concello, celébrase durante todo 
e te mes unha exposición soli-

ACTOS 

Cine 
baixo as estrelas 

Ciclo de cine ao ar libre en Ma
ria. Na Praza da Veiguiña ás 
23,30 horas. Cada persoa debe 
levar a sua cadeira. O programa 
é como segue: 

16 de Xullo. "Desmadre á 
americana". 

17 de Xullo: "O gran dicta
dor" 

24 de Xullo. 'A gúerra das 
galaxias" 

. AxendA 
,_ ~CUL TURAL;n. 

loitar contra os eleméntos" de 
saír á rúa, ·confesounos Xosé 
Luis Manrique, responsábel da 
edición. 

Perlo dun cento de artistas 
plásticos galegos participan na 
campaña que o Casal-Coruña 
desenvolve na sá' do Pazo Mu- -
nicipal de Exposicións / Casa da 
Cultura Salvador de Madariaga 
en xesto solidario con determi
nados países baixo a denomina
ción de Primeiras Xornadas 
Galegas de Solidaridade con 
América Latina. ·Mentres, 
noutra arde, prepárase o 1;leno
minado Festival Pop-Rock ci
dade da Coruña, "devallado", 
segundo a opinión de certos 
profisionais coruñeses. Anque o 

- Concello considera que é un dos 
eventos máis importantes e cos
tosos adicados á xuventude. 

O Concello de Oleiros tamén 
conta con navidades. Anisia 
Miranda e Xose Neira ·vila 
voltan á vila. A visita supón a 
excusa para a inauguración dun 
"monumento ao Patriarca, Pen
sador e Libertador cubano, José 
Martí, donado polo govemo da 
Illa", unha bora da tamén cuba
na, Rita Longa. No mesmo acto 
será apresentada, asemade a tra
dución galega da obra de Martí, 
"A idade de Ouro", feíta por 
Xosé Neira Vilas. O acontece
mento terá lugar no será do pró
ximo 26 de Xullo, no Parque 
Público de Perillo. • 

dária demáis de cen artistas na 
Sala de Exposicións da Casa da 
Cultura Salvador de Madariaga 
de A Coruña. 

Antón Patiño , 

Mostra de pintura aberta duran
te os meses de Xullo e Agosto. 
Galeria Arracada (Zapatería, 4 
A Coruña). Horário en dias la
borábeis de 19 a 21,30 h. 

Eduardo Ochoa 
Mostra fotográfica co título 
"Entre liñas". No Ateneo Sta. 
Cecilia de M~. 

Francisco Prieto 
Pinturas e esculturas até o 10 de 
Xullo na Sala de Arte de Caixa
vigo (Policarpo Sanz 24). 

Joan Miró 
Exposición de 35 óleos, 18 de
buxos e 6 gravados. Son 59 ca
dros valorados en máis de 3.000 
millóns de pesetas correspon
dentes aos últimos periodos 
criativos do pintor barcelonés. 
A mostra abrirase ao público o 
18 de Xullo en A Coruña, para 
clausurarse no mes de Outubro 
en Vigo. A exposición orixínase 
nun convénio da entidade credi
tícia coa fundación "Pilar i Joan 
Miró". t 

O socialismo 
Hbio 

Conferéncia dentro · do ciclo· "O 
socialismo no mundo" que ven 
organizando o Clube Cultural 
Adiante. O xoves 11 ás 20 ho
ras na Galería Sargadelos de 
Vigo intervirán Mohamed Fa
raht e Rajad Abu-Dabus, dou
tores en Ciéncias Sociais pala 
Universidade de Trípoli. Apre
sentaraos ·a xomalista Margari
ta Ledo Andióp. t 

CONVOCATORIAS 

XII Festival 
Interceltico 
do Morrazo 
Moaña, 21 · ó 28 de Xullo de 
1991, Programa 

Dia 21 19 h. Campo de rega
tas, Regata de traiñas: "Ban
deira do Morrazo". Participan 
os clubes de Moaña e outros de 
Galicia. 

21 H. Campo de fútbol, Con
curso de bandas de gaita. Parti
cipan as bandas da provincia de 
Pontevedra que desexen con
cursar na final galega que terá 
lugar posteriormente en Manza
neda (Ourense). 
• Dia 22, 19,30 h. Campo de 

fútbol. Teatro. Grupo Art'ima
gen de Oporto (,Portugal) coa 
obra "Brincadeiras a retalho". 

21,30 h. Campo de fútbol, 
Xomadas de folclore tradicional 
(1) . 

Grupo de baile da A.C. Bre
ogán (Moaña) 

Grupo de gaita da 'A.C. Cha
raviscas (Moaña) · 

Grupo de Baile da A.C. Sta. 
. Eulalia (Moaña) 

Patriick Molard (Bretaña. 
Francia) 

Banda de gaitas Bagad de 
Pouldegart e grupo de baile Bo
ked er Lann de Larmor- Plage 
(Bretaña. Francia) 

Grupo de gaita da A.C. Breo-
gán (Moaña) · 

Grupo de baile .da A.C. Fu
marada (Moaña:) 

Grupo de panderetei!'as Lei
lia (Compostela) 

Dia 23 21,30 h. Campo de 
fútbol. Xornadas de folclore 
tradicional 

Grupo de gaita da A.C. Ares
tora (Moaña) 

Grupo de· baile da A.C. Se
mente Nova (Moaña) 

Grupo de gl!ita da A.C. Se
mente Nova (Moaña) 

Banda de gaitas e g. de baile 
Nielson and District Pipe Band 
de Glasgow (Escocia) 

Desafio de regueifeiros ga
legos 

Grupo de baile da A.Chara
viscas (Moaña) 

Grupo de gaita treboada 
(Moaña) 

Dia 24. Xornadas de teatro 
20 h. Campo de fútbol, Teatro 
Panto Rhei (País Vasco), coa 
obra "La pícara revuelta". 

23,30 h. Campo de fútbol, 
Teatro do Morcego (Moaña), 
coa obra "Misterio cómico'.'. 

Dia 25 Xornadas de teatro. 
20 h. Campo de fútbol, Jesús 
Pueblo (Valladolid), coa obra 
"Silencio por favor". 

22,30 h. Campo de fútbol, 
Grupo Bekereke (País Vasco), 
caa obra "cuando el hielo arde". 
· Dia 26 Xornadas de folk 

21,30 h. Campo de fútbol 
Matto Congrio (Galicia) 
Brigada Víctor Jara (Portu

gal) 
Fred Morrison Band (Esco

cia) 
Dia 27 X ornadas de F olk 

21,30 h. Campo de fútbol 
Skolvan (Bretaña) 
Capercaillie (Escocia) 
Alan Stivell (Bretaña) 
Dia 28 Xonuulas de folk, 22 

h . . Campo de fútbol 
Marin D'Connor Band (Ir-

landa) 
Milladoiro (Galicia) 
Outras actividades 
Días 21 ó 28, de 11 a 13 h. e 

de 17 a 20 h., na Praza de Abas
tos, exposición colectiva de ar
tistas .plásticos: Arteabastes. 

Dias 21 o 28, exposición de 
artesanía en pedra. e carpin~eiia 
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de ribeira. 
Día 27 ás 20 h .• Desfile de 

tódolos grupos folclóricos parti
cipantes no festival. 

Proxeccións de películas de 
temática mitolóxica europea: ci
ne-forum, no Centro sociocultu
ral "Daniel Castelao", días 27 e 
20, áS 18,30 h. 

No campo de fútbol de Moa
ña, estará instalada durante toda 
a semana do festival tinha carpa 
cuberta, que acollerá as activi
dades que se van celebrar. 

A entrada a tódalas activida- · 
des, agás o teatro, será de balde. 

Instalarase unha caseta con 
informacións de Festival e in
formación turística xeral, nos 
arredors do campo de fútbol. 

Viaxe cultural 
a Portugal 

,.,._os .mas 25, 26, 27 e 28 de Xu
llo o Ateneo Sta. Cecilia de 
Marin. organiza unba viaxe cul
tural ao interior de Portugal. 
Durante catro días recorreranse 
pontos de interese de Ponte de 
Lima, Braga, Lamego e Viseu 
onde se fará a estáncia durante 
a excursión. Desde este ponto.e 
en días sucesivos realizaianse 
visitas a diferentes zonas e se
rras portuguesas. 

O importe da excursión é de 
11.900 pesetas senda a estáncia 
en hotel de tres estrelas en réxi
m e de aloxamento e almorzo. 
As habitacións son todas con 
baño completo e TV. 

Linde iros 
da Galeguidade 
Segunda parte do simpósio an
tropolóxico que organizou o pa
sado ano o Consello da Cultura 
Galega. Celebrarase os dias 11, 
12 e 13 de Xullo, en Verin, 
Chaves e Lubián. No programa 
do día 11 intervirán Stanley H. 
Brandes ("O estudo antropoló
xico dos límites: problemas e 
perspectivas"), M. Tabóada Cid 
e Femández Rei ("Característi
cas lingüísticas nos límites cen
tro-orientais do galega"), e rea
lizarase unha bomenaxe a Ta
boada Chivite con intervencións 
de Filgueira Valverde, González 
Reboredo ·e Antonio Fraguas. 
Esta xomada celébrase no Sa
lón de Cultura do Concello de 
Verin. 

O dia 12 de Xullo, en Cha
ves, no Salón da Cámara Muni
cipal, intervirán Pais de. Brito 
("Aldeias na fronteira: proxirni
dade e alteridade", Gandra Por
tela ("Os regadios tradicionais 
em Trás-os-Montes: a água e o 
hornero"), Couceiro Domín
guez, Fuentes Alende e Joseba 
Zulaik.a. 

O dia 13 de Xullo, as sesións 
serán en Lubián (Zamora), e fa
larán Fidalgo Santamariña, Ka
vanagh, Alonso Ponga e Felipe 
Lubián. 

Os tres dias programados pa
ra o Simposio estará aberta ao 
público en Verin unha mostra 
da obra do escultor Florencia de 
Arboiro sobre a temática "Mei
gas e oficios". 

1 Premio 
de Narrativa 
Alvaro Cunqueiro 
Como homenaxe á figura do 
·ilustre escritor Álvaro Cunquei
ro Mora, e .co propósito de fo
mentar a criación literária en lín
gua galega, os Concellos das ci
dades de Vigo e Mondoñedo 
acordan instituir,o ·~¡ Prémio de 

narrativa Álvaro Cunqueiro", 
que se rexerá nesta sua 1 ª edi
ción confonne as bases: 

1.-Poderán concorrer todos
os autores que así o desexen, fo
dependentemente de cal sexa a 
sua nacionalidade, sempre que 
presenten as suas obras escritas 
en língua galega. 

2.- O prémio, único e indi
vísibel, contará cunha dotación 
económica de dous millóns de 
pesetas. Nesta primeira edición 
non poderá ser declarado deser
to. 

3.- As obras deberán ads
criberse ó xénero narrativo e 
poderán ser, indistintamente, 
novelas ou libros de relatos ou 
de contos. Cada autor poderá 
presentar tantos traballos como 
desexe. 

4. - O autor· gozará de abso
luta liberdade asi no tema como 
na extensión dos traballos. 

5.- As obras, orixinais e ri
gorosamente inéditas, serán 
presentadas polo próprio auror, 
que polo feíto de concorrer á 
convocatória garante que a obra 
enviada non se acha pendente 
de resolución dalgun outro cer-
tame literário. · 

6.- Os orixinais presenta
ranse mecariografados a dobre 
espazo e por unha só cara, en 
follas tamaño fólio ou similar. 
De cada obra enviaranse sete 
cópias. 

7.- Os traballos cun lema 
ou pseudónimo que deberá fi
gurar, co título, na primeira pá
xina de ·cada exemplar. Nun so
bre adxunto farase constar o no
me e apelidos do autor, endere
ro e número de teléfono, dados 
que serán autentificados coa si
natura do autor. 

No exterior deste sobre, que 
se presentará pechado, figura
rán de novo o título da obra e 
máis o lema ou pseudónimo. 

8.- Para a presente edición, 
o envio farase por coµeo certi
ficado, sen remite, á Secretaria, 
do Excmo. Concello de Mon
doñedc:i' (Lugo ). Indicarase no 
exterior do sobre que o traballo 
oyta ao ~ Prémio de Narrativa 
Alvaro Cunqueiro". 

9.- O prazo de admisión de 
orixinais rematará o día 3 de 
Agosto de 1991, se ben serán 
admitidos os traballos que se te
ñan pres~ntado. nas oficinas de 
Correos até esa data 

10. O Xurado estará compos
to por cinco membros con voto, 
todos eles de recoñecido prestí
xio no ámbito literário. Actua
rán como Secretario e Vicese
cretário dous membros máis en 
representación dos Concellos 
convocantes, ambos os dous 
con voz pero sen voto. A com
posición do xurado darase a co
ñecer 'con ·antelación á data do 
fallo. 

11.- O fallo do xurado será 
inapelábel e farase público en 
Mondoñedo na terceira semana 
de Outubro. A entrega do pré
mio terá lugar en Vigo arredor 
da 22 de Decembro, coincidin
do coa data de nacimento de 
Álvaro Cunqueiro. 

12.- Os Concellos convo
cantes xestionarán a publica
ción da obra, que na sua primei-· 
ra edición se fará respeitando a 
normativa lingüística vixente. 

13.- Os traballos que non 
resulten premiados devolveran
se aos ª!!torres que así ·o solici
ten. Pasados dous meses da data 
do fallo, destruiranse aqueles 
que non foren requeridos. . 

14.- A participación oeste 
prémio comporta a plena aceita
<:ión das bases polos autores. • 

UNTA 
DE GALICIA -~ u CONSELLERIA DE CULTURA E XUVENTUDE 

.... . 



IDEAS 
Lluis Llach deu a coñecer hai uns 
días a Galiza o seu último · · 

_ traballo "Torna Aviaf', que inclue a 
colaboración dun grupo de 

insumisos nunha canción que 
precisamente reivindica o 
antimilitarismo. 
Llach exprésase nesta entrevista 

sobre o seu traballo musical 
e a realidade 
política mundial e do seu país 
Cataluña. 

Ven de apresentar en Santiago o seu último disco Torna aviat 

Lluis Llach 
"O ataque á ideoloxia nacionalista veu, curiosamente, 
máis da esquerda ·gue da direita" 
TONI TORREGROSSA-JOSEP AMIROLA 

Q ue experimentou cando comeza 
a guerra do Golfo? · 

Era unha guerra anunciada. A min pescou
me nunha situación moi estraña. Grababa 
o disco cos insumisos, en casa, cun xudeu 
que é o meu productor, Allan Goldberg, e 
eu propalestino. Vivímolo dunha maneira 
tensa e intensa. Tiña na casa unha proble
mática fantástica. Pola noite padecíamos 
se os Scud caían en Xerusalén ou en Tel 
Aviv, pola tarde estaban os in.sumisos que 
miraban con ollos máis motivaqos que 
nunca. E todo iso cunha dinámica de gra
vación do disco que, como 
se sabe, non se pode atu
rar. Vivímolo dunha manei
ra moi primária, con todo o 
drama que era. · 

De toda a situación polí- ' 
tica que se viviu última
mente en Europa, como 
ve que. poden derivar os 
últimos cámbios? 

Coido que convén desta
car duas ou tres causas 
fundamentais. Dunha ban
da, a xente que tentamos 
ser de esquerda ternos 
que estar denunciando a 
tentativa dunha Europa ex
clusivamente de mercade
res, do capital: Doutra, un
ha Europa onde os Esta
dos teñan que renunciar 
aos seus poderes, favore
ce involuntariamente aos 
pavos que sobreviven á 
carnicería da formación 
dos estados · europeus. 

: .,... Porque toda Europa é un 
cimitério de antigos paises 
e nacións. Como parece . 
que os estados terán que 
renunciar a parte do seu 
poder, os pavos e nación.s 
poderán recuperar un pe
queno espácio. 

\ 

•.''" o aspecto negativo é que 
aquí houbo un ataque fron
tal e moi decidido contra 
as identidades nacionais. 
E este ataque contra a ide
dloxia nacionalista veu, cu
rios amente, moito máis 
dos sectores de esquerda 
que non da direita. lsó pro
vocou unha gran confusión 
entre moitísima xente. O noso ministro de 
cultura, o señor Solé Tura, cansou de fa
cer artigas, por exemplo, querendo de
mostrar que o nacionalismo non é unha 
ideoloxia. El sabe perfeitamente que o 11a
cionalismo é unha ideoloxia de liberación 
e semente iso. Como toda ideoloxia pode 
ser manipulada. Sen embargo aquí ten 
habido movimentos de liberación nacional 
moi progresistas e ligados ao máis positi
vo da história da humanidade. No estado 
español, este intento de valeirar de conti

Mais cos acontecimentos recentes da 
URSS e da lugoslávia, esta crítica que
dou en citolas, nonsi? 

Coido que a sociedade que denominamos 
occidental, que vai até Rusia e máis alá, o 
que ainda non elaborou foi un corpo teóri
co que nos explique. como se conformaron 
os estados. Aqui o primeiro que ternos 
q'ue entender é que os estados de Europa 
conformáronse-sóbre o aniquilamento da 
metade do seu território ou máis. O esta
do francés confórmase, sobre que? O do
mínio do norte sobre ·paises fabulosos 

' cunha cultura fabulosa: toda Occitánia, a 
Provenza, non falernos de Córcega, Bre
taña .... lnglatsrra o mesmo. Todo iso nun-

ca se explicou e na URSS pasou igual e 
na lugoslávia .. E nunca se quixo raciona
lizar iso, non interesou nunca a ninguén. 
Agora resulta que, cando ven unha situa
ción de liberdade, estes conflitos antiquísi
mos, surxen, como surxiron os conflitos 
laborais. Por iso penso, ademais; que. na
cionalismo e esquerda son totalmente . 
conxugábeis. Das moitas maneiras de 
opresión nas que caiu o xéhero humano 
houbo duas importantísimas: unha a opre
sión nacional e outra a opresión soéial. 

do ideplóxico o nacionalismo é un traballo . Control industrial 
feito mecañicamente, displinadq e C©A t -
do rigor.Aoque, ademais, o na i na~1s~ ';. Que pensadas grandes montaxes rock 

~,:-- non soupo contestar, e ese é 0 noso fra- ~, e se fan para salvar o mundo e a hu-
caso. s nidade? 

~ ~ 
-~ ~ 
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Este é un mundo contraditório. O mundo 
da música moderna vai ligado a un mundo 
industrial importantísimo. Onde a plusvalía 
foi a única forza motriz da xente que eco
nomicamente manda. lso quer dicer que é 
un mundo semp're manipulado'. Doutra 
banda, nós pasamos unha época en que 
esta civilización, continuemos chamándo
lle ocidental, durante máis de dez anos 
borraron todo valor ético do mapa do qué 
se considera moderno, que vende, que é 
promocionábel. .. De súpeto, o péndulo co
meza a .variar e atopámonos que as gran
des figuras da música moderna mundial 
comezan, sexa por honestidade ou por 
manpulación, a coller unha série de com
promisos. E a indústria, moi puta, pensa: 

se o péndulo empeza ir 
asi, subámonos ao caro. 
Cando a miña casa de dis
cos, ou calquer outra, se 
preocupa polos nenas do 
Amazonas, dígame: miña 
nai, miña nai! A causa po
sitiva é que unha xente 

. que sae nos meios de co
municación e chega a mi
llóns de persoas fai chegar 
tamén unhas sensibilida
des : o que é mellar que o 
cretinismo que antes esta
ban abrigados a aceitar. 

E os benefícios para 
quen? Para o planeta ou 
para as indústrias que se 
encarregan da sua des
trución? 

Todo iso xa o facia o Frank 
Sinatra cando cantaba pa
ra os nenos paralíticos, 
non é só unha cuestión do 
rock. Coido que é moito 
máis freo a falta de alterna
tiva que representa o rock 
hoxendia. O feíto que a ci
vilización s.exa incapaz de 
dar alternativa a unha cau
sa que vai ·nacer n·os anos 
sesenta, que tamén foi ma
nipulada e sen embargo ti
ña algo de revulsivo no seu 

·início. Agora ben, que du
rara trinta anos xa é fodido. 

. lso que tjentro do rock ou 
de estilos como a canción 
si que surxe xente que fai 
trastadas moi bonitas', pero 
os cantantes non pasamos 
de Bach, nen formalmente 
ternos chegado a. Stra-

. vinsy, e Penderecki, com
parado connosco, é un revolucionário. Es
tá asumido que a canción é wn meio de 
comunicación, onde non é tan importante 
o valor da innovación. Só de cando en vez 
surxe un Tom Waits que cando menos re
plantexa cousas. O engano do rock é que 
aquelo que se apresenta como a cousa 
máis vangardista, no fondd non é máis 
que ~ impoténcia mimética referida a unha 
cousa que xa hai máis de trinta anos que 
existe. Pero todo isa non quer dicer que 
non me agrade que sallan grupos de rock 
catalán. Porque _se unha cultura vai ser 
normal, a xente ten que poder cantar a 
música que lle pete na sua língua. • 

E/Temps 

TRES EN RAIA 

ROMANCE 
DE BOBOS 

G. LUCA DE TENA 

S obre a sensibilidade do alcalde 
da Coruña para desbotar a pro
gramación das Comedias Bár

baras nas mesmas festas que incensa
ra coa sua preséncia o vocalista Prin
ce, a case tres veces o précio, tense 
protestado a eito e con ben enfiadas 
razóns. Tal vez non se escribira que o 
programador representa ao pelo un 
bandallas con brillantina dos que pinta 
Valle no Ruedo coma Gonzalón Torre
mellada ou aqueloutro Segis quete
pierdes de don Friolera. 

Eis acaso a razón sentimental de ser 
da pragmática recusación das Come
dias , o naso Mahbarata nacional. A 
ninguén lle .gusta mirarse nun espello 

· para ver un parvo. Pero sospeito máis 
ben que ao programador non lle gusta 
Valle porque o arousán escrebia en ga
lega. Este noxo pala língua que rodea 
o seu despacho en léguas concéntri
cas de amor e de amigo, foi várias ve
ces proclamado polo político que máis 
rumbo gasta no mundo nisto de se exi
liar no interior. Por iso quero ilustrar de 
balde ao desleigado inventor do ro
mance de bobos que recusa a Valle 
por gastar a língua que el non quere. 
Aí llevai: 

"O Cego de Gondar. - Ben do meu co
razón , achega se queres e se non , 
non , que polo mundo abondan mulle
res. 

Andreiña.- Vaites, prosmeiro. 

O Cego de Gondar.- Achega o bico , 
pomba real , achega o bico que non 
son gavilán. 

Andreiña. - Remata xa, que me esvai o 
lume. 

O Cego de Gondar.- lrmá rebela, sopra 
no lar: Nós trala porta hemos amasar, 
meter e tirar e dar. de canastro. Non 
riades, rapaces , que aquí non hai 
chasco. 

De nada. • 

VoLVER Ao REGo 

A. s novas versións de cancións 
como Yolanda, de Pablo Mila
nes ou Rabo de nube de Sífvio 

Rodríguez están a escalar polos Coa
renta principais. Mágoa que os seus 
autores orixinais, en cámbio, desper
ten tan pouco interés nos programado
res. Sílvio e Pablo son o máis claro 
exemplo de que a suposta máxima dos 
médios de comunicación de darlle á 
xente o que lle · gusta é unha falácia. 
Están semi-proscritos, mália o seu an
cho público, quizá por ser precisamen-

. te de Cuba e non de lowa. ' + 




