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·CG e PSG-.EG 
.expoñen 
as res.pectivas 
.reformulacións 

Coalición. Galega e ·Partido So
cialista Galego-Esquerda galega, 
reformularán as suas respectivas 
formación políticas nos congre
sos a celebrar antes de fins de 
ano. Cándido, S. _Castiñeiras e 
Camilo Nogueira expoñen .nes
tas páxinas as suas posicións. 

(Páx.9) 

Ramón Vare la: 
'Hai máis 
razóns 
que nunca 
para oporse 
ás celulosas' 

As campañas de publicidade.das 
fábricas. de pasta de papel ao 
sulfato, aumentan ·ano tras ano o 
seu prezo. De fronte teñen argu
mentacións contundentes ·como 
a que divulgou .de a pouco o ca- . 
tedrático de· Ciencias Ramón Va
rela, co título de Informe Biolóxi-

. co sobre as Celulosas" con da
dos espectaculares sobre os or
ganoclorados. Nesta conversa, 
Varela, de 39 anos, biólogo e 
presidente de Adega, revisa o 
debate: (Páx . .12-1.3') 

Gal iza, 
unha poténcia 
pesqueira sen 
políticos que 
a represe~ten 

A reunión de ministros da Pesc;a: 
celebrada na Toxa, e a realiza- _ 1 

ción, en Vigo, da terceirá edición 
da World Fishing ou Feira Mun
dial da Pesca, veñen a recoñe.
cer o' potencial galega neste sec
tor. Con todo, a falta de deci
sións na primeira destas reu
nións (A Toxa só foi un escapa
rate onde se ouviron chamadas 
áhberalización de mercados) e a 

< caréncia de portavoces políticos 
galegas nos foros estatais' e eu
ropeos desdebuxan este enco
miabel esforzo da Feira _ '-

, (Páx. 15) 
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.. A· Europ~ d9s _povos comeza a G.obrar vi~os de· realidade 

O PARTO DA EUROPA 
As ·f ronteiras 
europeas 
están 
a mudar 
por primeira 
vez desde 
a .11 Guerra 

, Mundial. 

1. 

.REPUBLIKA 
SLOVENIJA 

A secesión 
de Letónia, 
Estóriia 
e Lituánia, 
a nova 
configuración 
da URSS 
e a crise 
iugoslava 
amasan 
que mesmo 
no estado 
español, 
o direito 
de auto
derminación 
pode pasar 
do plano 
das ideas 
á realidade. 

Troco 
de sinais 
tronteirizos 
en Eslovénia 
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Os f eitos superan ás 
ideas estabelecidas. 
A secesión de Letónia, 
Estónia e Lituánia, a 
nova configuración da 
Ur$s e a crise 
iugoslava tan. que xa 

- ~I~~/ 

non sexa posíbel 
. seguir a pensar o 
mesmo sobre as 

·-tronteiras na Europa, 
temas tabu xünto co 
direito -de 
autodeterminación e 
independéncia durante 
os cuarenta. anos da 
guerra fria. 
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PEPE CARREIRO 

· ~s.fronteiras europeas adequiren mobllidade_por primeira yez d~sde a 11 Guerra Mundial 

Autodeterminación: . . 

dá utopia ao posíbel 
•. 

. A. EIRÉ- G. L~A - M. VEIGA- F. CARBALLO 

O ano 1992 xa non vai ser só .o 
ano dos Xogos Olímpicos é da 
Expo, a data carismática escolli~ 
da polo Estado español pára pu
blicita; a sua fórmula do Estado 
das Autonomias, vai ser tamén 
o da eclosión dos nacion·alismos 
peninsulares . Desde qúe se re
coñeceu o direito de autodeter
minación nacional para xustificar: 

a reunificación alemá, púxose eo 
marcha unha- dinámica na que os 
próprios feitos re.visaban con 
prontitude as pétreas ideas esta-

ba~congado unhas resolucións 
polo que se recoñecia ese direito 
para as respectivas nacións e se 
depositaban no parlamento auto
nómico os mecanismos e a opor
tunidade de exercitalo. O quepa
ra a maioria era só un conceito 
intrínseco ao ser nacional, apre
sentábase tamén como .algo rea
lizábel; a idea abstracta apreen-

díase como algo real. 

Para facerlle frente ao remuiño 
de ideas nacionalistas que ame
azaba con esprexer a palleira 
das autonomías, o Governo cen
tral pactou con CiU e PNV o si
léncio a cámbio de contrapresta
ción s económicas. A i.ndústria 
téxtil catalána e os estaleiros 

bascas foron os grandes benefi 
·Ciados ademais de conse¡;¡uiren 
vantaxes na financiación autonó
mica. Ao mesmo tempo, Felipe 
González, deseñaba as liñas bá
sicas para un pacto autonómico 
do que o n·ovo vice-presidente, 
Narcis Serra, teria que ser o exe
cuto r. Semellaba que a calma 
voltaba á estepa castellana e 

. belecidas nos cuarenta anos de 
guerra fria .. 

Comezaba o .cfebate sobre · o di
reitb de autodeterminación. apro
bando os parlamentos catalán e 

_ .·-A HORA DAS NACIÓNS 
A vaga sísmica que se está a detectar en 
toda Europa e que esixe a revisión de 
todos os centros de poder, non é 
somentes un fenómeno do Leste, 
responde a situacións comuns de Europa 
e mesmo de todo o mundo. ' . · 

' 
A URSS foi un superestado qtJe.freoi.J . 
o expansionismo ruso dos zares e criou 
unha comunidade socialista COJl Rúsia e 
os pavos de arred.or.f Este intento 
leninista -só se lcrgrou en parte. Stalin 
incmporou á URSS os países _gue Lenin 
oedera ao final da 1 Guerra Mundial.· 
Pero tanto Len in como Stalin e os 
seguintes dirixen1es mantiveron "na 
teoria" os direi!os de autodeterminación 
de todos e cada un ·dos pavos · 
englobados nas 15 repúblicas da . 
URSS. 

ó ensaio sodalista· soviético tiña uns 
límites cronqlóxiC?OS e sociais: a teoria 
debia realizarse, _dado que o sistema 
_conseguira_ certo desenvolvemento . 
económico. Asi ar<uAceu a perestroika. 
Ogolpq cootrarrevolt~c:;ionáriodo 19 de 

. 
1 

Agosto P. o ·contragolpe p~sterior P.stán a 

acelerar as transformaCións na área 
soviética As nacións procl.aman o_ seu 

. direito de liberdade e parecen buscar 
formas de confederación mútua. 

Na CE hai, igualmente, unha.necesidade 
de reformular·as interrelacións dos 
países onqe o capitalismo keynesiano ~e 
derruba. A forma política a ·lograr está 
aínda' ve·rde: Pero os estados-nación que 
configuran a -CE case nunca admiten; 
nen na teoria, o direito de 
autodet~rminación dos pavos. Así 
acontece no Estado español. Este peche 
ideolóxico conleva perigos de · 
enfro[)tamentos no futuro e de 
humillacións no presente. 

As reaccións centralistas dos 
- organismos oficiais e privados co.ntra os . 

que reclaman o direito universal de 
autodeterminación ; tanto se provén de 

' colectivos avanzados como de . 
conservadores -v.g. os bispos cataláns 
de tres dióceses, expresan o desfase e 
o chauvinismo de certas institu'cións 
españoias. Néganse a poñer as barbas 
a rem0llo ante os seismos universais de 

cámbio. Malo para eles e -para todos. 

O caso de Galiza é paradigmático. Difícil 
é atapar no mundo un povo máis 
claramente definido-como tal. A 
conciéncia da necesidade tJe poder 
político 'é, igualment~ ampla; definir tal . 
sensibilidade como esixéncia·nacional é 
só cuestión terminolóxica: ·Galiza- nación 
~ algo iilnegábel. Está a_í, quéirnno ou 
non os politólogos españois. 

Na vaga sísmica que sacude Europa é 

reto do Leste. 

CQ.mpriria non confundir as negociacións 
para un-pacto autonómico de Estado co 
.mantemento público do direito 
. fundamental de autodeterminación das 
nacións deste Estado. A batalla por 
acadar máis ou menos presuposto· entre . 
as 17 autonomias non ten moito que ver 
coa diferente realidade histórico social 
di'.~sas autonomias: unhas son nacións, 
outrás son parte de nacióhs. 

abrigado redefinirse. O governo Só a xenerosidade e a intelixéncia poden 
autonómico emite un has mensaxes levar .aos povos españois a unha 
oblícuas e confusas: Galiza precisa de .... convivéncia cordial e enriquecedora: 
máis recursos económicos, Galiza canta . -negar· a história é o peor que se pode 
cun "nacictnalismo moderado'' no poder. facer. A historia manda sobre nós; 
Os partidós. da nación galega non están recoñezámola e prosegamós as xeiras 
dando a talla que ternos direito a pqsitivas cara tmha máis doada 
esperar. Urí~ por lentitude na sua · . solidaridade. Todo está a impoñer·o / 
reacción, caso do BNG, outros pola sua esquec~mento dos vellos -impérios;· da~ 
crise, como CG, e" o PSG-EG porque os épocas dos e$tado-nacións; todo está a 
s1.füs líderes _anpan a dar merisaxes pedir o respeito á libe~dade individual e á 
cruzadas na busca de reformulacións liberdade dos pavos. E. a hora das 
partidáíias e isto con máis calor .que as nacións; é a. hora das confederacións en 
declaración_s de autodeterminación que, · liberdade, en paz e no uso da razón.+ . 
certamente, pularon c-0n rapidez ante o !_1!0~~BA 1 



O BNG convocará unha manifestación en Decembro 

O nacionalismo galego comenza 
unha campaña a prol da autodeterminación 

O Bloque Nacionalista Galego 
considera que a autodetermina
ción é posíbel e que chegou o 
momento de exercitala. Para lo
grar este obxectivo levará 
adiante unha campaña de con
cienciación e apresentará unha 
proposición no Parlamento para 
que este declare a soberania 
política da Galiza, ademais de 
presionar nos foros internacio
nais. O PSG-EG, pala sua ban
da, tamén apresentará unha 
porposición no Parlamento ga
lego para que se recoñeza o di
reito de autodeterminación. 

Desde distintas instáncias popu
lares estase a reclamar das ins
titucións galegas, Governo auto
nómico e partidos políticos, prin
cipalmente, accións a prol dun 
avance no vieira de conseguir o 
direito de autodeterminación, 
criticando o retraso en manifes
tarse ante a opinión pública cu a 
inibición, cando non a oposición 
frontal no caso da Xunta. 

Despois de mostrar Camilo No
gueira . esta preocupación per
sa al, o PSG-EG anunciou a 
apresentación de duas iniciati
vas parlamentárias para que 
sexa recoñecido o direito de au
todeterminación. 

A INTG tamén fixo un chama- · 
mento a todas as organizacións 
nacionalistas para que, "desde o 
respeito ao pluralismo ideolóxico, 

. se intensifiquen as iniciativas a 
todos os níveis para animar o de
bate na sociedade galega sobre 
o direito de autodeterminación". 

Un dia despois, o BNG apre
sentaba nunha rolda de prensa 
unha campaña para conseguir 
que o pavo galega se autode
termine, asi como a sua posi
ción a respeito da situación 
criada polos cámbios na Euro-

P.ª· Un portavoz contestaba ás 
críticas de lentitude afirmando 
que nunha organización frentis
ta non existe un portavoz que 
poda realizar valoracións ofi
ciais sen ser debatidas no orga
nismo correspondente elabo
rando a necesária estratéxia. 

Unha grande campaña 
de concienciación 
O Bloque Nacionalista Galega 
apresentou asi o deseño dunha 
"gran campaña de conciencia
ción popular" que será seme
llante, segundo Encarna Otero, 
"ás eleitorais e do Dia da Pá
tria". Asi, segundo a encar'rega
da de relacións coa prensa, ha
berá carteis, valados publicitá
rios, mítins, anúncios e axitación 
"boca a boca". A fins de ano o 
movimento concienciador-axita
tivo rematará cunha gran mani
festación en Compostela que o 
BNG agarda que supere ampla
mente ás do 25 de Xullo. 

Neutra frente o BNG levará a 
cabo iniciativas de presión inter
nacional con entrevistas con 
parlamentários europeus e cos 

0BNG . 
APRESENTOU 
O DESEÑO DUNHA 
GRANDE CAMPAÑA 
DE 
CONCIENCIACION 
POPULAR QUE 
SERA SEMELLANTE, 
AS ELEITORAIS 
E DO DIADA PATRIA 

Ministros comunitários. Estas 
iniciativas exteriores a prol de 
que se recoñeza o direito de au
todeterminación rematarán cun
ha rolda de prensa en Estras
burgo na que participarán os 
membros da Canse (Confedera
ción de Nacións sen Estado). 

Como conclusión desta campa
ña o BNG demandará do Parla
mento autonómico, através dun
ha iniciativa, que exercite o di
reito de autodeterminación de
clarando a soberania política da 
Galiza, pois considera que "é 
posíbel e que chegou o momen
to de exercitalo", ao tempo que 
apoiará calquer outra iniciativa 
que vaia a prol do recoñecimen
to deste direito. 

Para lograr o fin marcado o BNG 
non só contará ces seus militan
tes, senón que lle fai un chama
mento a todos os que estexan a 
favor deste direito para que par
ticipen na campaña, consideran
do, segundo Francisco Rodrí
guez, que o naciortalismo "non 
se vai agrandar pala simplifica
ción ideolóxica, senón que é ne
cesária a unidade de forzas dis
crepantes pero que teñan uns 
pontos mínimos en comun". "lsto 
é frentismo", afirmou o dirixente 
nacionalista; "unha fórmula es
collida non por un carácter elei
toral, senón porque nestes mo
mentos non existen antagonis
mos que separen as diversas 
ideoloxias nacionalistas" . 

'Enormes aspectos 
positivos 
,nos cámbios na Europa' 

Para o BNG a independéncia 
das Repúblicas bálticas e a no
va estrutura do Estado soviético 
"ten enormes aspectos positi
vos", en canto ao exercício da 

soberania política por parte dos 
estados e das nacións, asi co
mo polo que reporta de avance 
social nos paises do Leste. 

Malia ·estas consideracións e a 
ser conscientes de que debido 
á propaganda ocidental á sua 
postura pode ser interpretada 
por alguns como extremista, o 
BNG tamén denúncia o aspecto 
negativo .que leva para o mundo 
"o papel predominante que te
ñen os EEUU no panorama in
ternacional", polo que a plena 
independéncia das nacións re
sulta cada dia máis difícil, consi
derando gravísimo "o avance 
das posicións e ideoloxias euro
céntricas que intenten que o 
único mundo que debe determi
nar as pautas da humanidade é 
Euro-América". 

Consideran que na Urss quen 
fracasou foi un modelo de Esta
·do e non un modelo de socieda
de, estando a pral de que se re
coñezan os logros acadados po
lo sistema socialistas nestes paí
ses ao tempo que se mostran 
críticos coas eivas dos estados 
socialistas e a favor de.que se 
respeite o direito dos pavos á 
procura de solucións en liberda
de "sen inxeréncias de nengun
ha caste", en referéncia ao inten
to de golpe de estado soviético. 

Ao mesmo tempo o BNG rexei
ta e critica por demagóxica a 
posición dos que comprenden e 
aplausan para a Urss, "o que no 
Estado español non só non 
aceitan, senón que combaten 
con todas as armas". 

Neste sentido mostráronse su
mamente críticos coa Xunta, ao 
igual que o PSG-EG, que de
mandou que a Galiza non entra
se na negociación do pacto au
tonómico global. + 

PARA FACERLLE 
FRENTE AO REMUJÑO 
DE IDEAS 
NACIONALISTAS 
QUE AMEAZABA 
CON ESPREXER 
A PALLEIRA 
DAS AUTONOMIAS, O 
GOVERNO CENTRAL 
PACTOU CON CIU E 
PNV O SILENCIÓ 
EN TROCO DE 
CONTRAPRESTACION 
ECONOMICA 

que todo fara unha poeira. 

O virus báltico 

Pero o chamado . virus báltico es
taba aí e só fixo falta que Jordi 
Pujol, abrigado pola proximidade 
da Diada, tivese que facer al
gunhas matizacións·, mentres 
preparaba a sua viaxe oficial ás 
novas repúblicas independentes, 
para que se convulsionase outra
volta o panorama político. Asi, a 
óbvia afirmación, moi acorde co 
carácter moderado do político 
catalán, de "Catalunya é como 
Lituánia, pero España non é a 
URSS'', fixo espirrar a todo o Go
verno central á sua volta das va
cación s, utilizando o primeiro 
Consello <;ie Ministros para dese
ñar unha nova estratéxia coa 
que contrarrestar o que califica
ron como ofensiva nacionalista. 

A primeira decisión tomada foi a 
de repetir unha e outra vez que o 
que acorre no Báltico e na Urss 
non ten nada a ver co Estado es
pañol e que "o governo non ve 
necesária nengunha reforma da 
Constitución", ao tempo que pre
tende enfriar o ambiente con de
cla·racións tranquilizadoras dos 
seus membros máis destacados, 
chamando á arde a militantes co
mo o Presidente do Senado , 
Juan José · Laborda, que se pro
nunciara a pral da reforma cons
titucional para converter a Espa
ña nun estado Federal. 

O bispo de Girona, Jaime Camprodón. 

Ao tempo decidian acelerar os 
trámites para consensuar unha 
data para este Outono na que 
reunir a todos os presidentes das 
comunidades autónomas e dei
xar ganduxado o pacto autonó
mico, agardando só para coserlle 
os flecos. 

Pero tamén aqui os pró~rios fei
tm¡, a dinámica social, superou 
as previsións dos políticos. A re
tórica guvernamental desprega
da habia tan só uns. meses de 
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O lehendakari Ardanza e o presidente Pujol. 

ADINAMICA 
SOCIAL, SUPEROU 
AS PREVISIONS DOS 
POLITICOS 

que no pacto autonómico non 
entraban os conflitos pendentes 
coas comunidades históricas, xa 
non ten nengun senso. Primeira
mente foron os bispos de Solso
na, Antoni Deig, e Girona, Jau
me Camprodón, os que pediron 
a autonomía da ·Conferéncia 
Episcopal do Principat porque 
unha xerarquia catalana "é algo 
que corresponde a unha nación 
con identidade e personalidade 
próprias". A sua posición era 
apoiada polo influinte abade de 
Montserrat quen declaraba que 
as manifestacións dos bispos 
non eran algo próprio senón que 
expresaban o sentir da maioria 
do povo catalán. 

Por se fose pouco, no fin de se
mana do 8 de Setembro, nas 
dióceses de- Tarragona, Vic e 
Solsona repartíase a folla dioce
sana cun editorial na que se afir
ma que as "leis vixentes non son 
definitivas" e que todo é "revisá
bel" ao tempo .que fai un chama
mento para que a Diada do 11 
de Setembro a dediquen a refle
xionar sobre o futuro, porque 
"somos nós e ninguén máis ca 
nós, quen ten que decidir, tarde 
ou cedo, e por vias pacíficas e 
democráticas, que e quen quere
mos ser, con quen queremos ou 
necesitamos unirnos e solidari
zarnos. Os nacionalismos non 
están mortos nen pasados de 
moda, senón que reviven xusto 
cando se ensanchan e deben de 
ensancharse os horizontes euro
peus e mundiais". 

Aparente 
tranquilidade 
.en Euskadi 

Mentres tanto, Euskadi vive un
ha aparente tranquilidade arre
piada pota marte de activistas de 
Eta e da policía autonómica que 
enfrenta a HB e PNV mentres os 
demais partidos talan da existén
cia dun pacto segredo entre pe
neuvistas e batasunos posta ao 
descoberto co acordo sobre a 
autovía de Leizarán. 

De acordo con esta interpreta
ción, o asunto da autovia no11 se
ria máis que a primeira manifes
tación do consenso acadado en-

treo PNV e HB, tendente a mo
nopolizar o nacionalismo basco. 

Xabier Arzallus, máximo dirixen
te do PNV, afirmaría que un dos 
grandes obstáculos para que 
Eta deixe as armas é que a 
maioria dos seus membros pre
tenden voltar a vida normal cun 
capital político na man e non to
talmente espidos como fixeron 
os polis-milis. 

O recoñecimento expreso do di
reito de autodeterminación polo 
parlamento bascongado, con HB 
xa na institución, seria o primeiro 
paso para o alto o fago. Carlos 
Garaikoetxea tentou non quedar 
desprazado e manifestou que 

· apoiaria as pretensións autode
term inistas de HB "sempre que 
deixe de apoiar a violéncia". 

Pota sua banda, un destacado 
militante do PNV manifestáballe 
a A NOSA TE ARA que "hoxe o 
único que nos separa a HB e a 
nós é o xeito de conseguir a au
todeterminación. Nós apoiarémo
ta sempre que se pretenda con
seguir por métodos pacíficos e 
democráticos". 

Desde o PNV faise ver tamén 
que, nestes momentos, o debate 

-ten como pólo de referéncia cen
tral o acordo sobre o direito de 
autodeterminación adoptado po
to parlamento bascongado en 
Febreiro de 1989, sendo deposi
tária a próp.ria Cámara do meca
nismo de exerc.italo. 

De momento, Arzallus lanza 
mensaxes tranquilizadoras resu
midas nun "nós non irnos botar
nos ao monte", pero deixando 
de manifesto que o PNV non re
núncia ad exercício do direito de 
autodeterminación, mentres que 
HB convoca en solitário ·un ha 
manifestación pola independén
ci~ para o dia 12 de Outubf'O e 
os distintos concellos comezan 
a aprobar moción.5 a prot deste 

· direito. · • 

EUSKADI VIVE 
UNHA APARENTE 
TRANQUILIDADE . 
ARREPIADA POLA 
MORTE DE 
ACTIVISTAS DE ETA 
E DA POLICIA 
AUTONOMICA 

Co desprazamento ao leste 
a Galiza pode ser ainda máis periférica 

O soño da unidade europea 
A eventualidade dunha unidade 
política e defensiva europea tal 
como a viñan deseñando os do
ce está a ser posta moi en dúbi
da tanto polos sucesos acaeci
dos no Leste como polo sua 
própria repercusión no Ociden
te. Todo parece indicar que a 
Europa dos Estados comeza a 
ser posta en custión e que unha 
verdadeira unidade só se logra
ria no seo dunha Europa dos 
povos, calquer outra situación 
seria ainda máis perxudicial 
para Galiza. 

A reorganización xeo-estratéxi
ca no Leste de Europa manca a 
própria Europa comunitária. 
Bronchas que os estados son 
ineapaces de cicatrizar con bál
samos de declaracións tranquili
zadoras ou con esparadrapos 
que eviten a exposición pública 
da ferida. 

Houbo dous estados que, des
de o primeiro momento, foron 
presas do Baile de San Vito, e 
andaron a remolque dos 
EE.UU. no recoñecimento do 
direito de autodeterminación 
para as nacións bálticas: o es
pañol e o británico. 

A situación do Estado español 
xa a coñecemos. Grande Breta
ña tentou suturar o problema ir
landés fracasando a conferén-

. Gia coa que pretendían retirar o 
exército daquela nación. Pero o 
nacionalismo está a mostrarse 
cada dia máis dinámico tamén 
en Escóé::ia e Gales. . 

Fráncia está instalada no cen
tralismo máis puro logrando 
cautivizar ao nacionalismo br-e
tón, pero ollándose imposibilita
da para desterrar un movimento 
secesionista corso que non per
de folgos nen coa concesión . 
dun estatuto de autonomia que 
o Tribunal Constitucional decla
rou nulo nalgun dos seus princi
pais por:itos. 

Bélxica remeta os ollas para 
contemplar a convivéncia entre 
flamencos e balóns, mentres 
que ltália está embargada por 
un dobre sentimento: inquietude 
polo Tiro! e Alto Adigio quepo-· 
den pretender unha eventual in-

tegración ·en Alemaña e intere
se pota Península balcánica de 
Istria. Grécia tamén observa 
preocupada a posíbel aparición 
dun Estado en Macedónia. 

Uns e outros utilizan a pomada 
. para embadurnar a opinión pú

blica co antiséptico de que "non 
son situacións comparábeis", as 
do Leste e o Oeste. Pero Fer
nández Ordóñez, o Ministro es
pañol de Asuntos Exteriores, 
ademais ameaza con deixar 
isoladas as posíbeis nacións 
secesionistas, afirmando que 
"nengun país europeu lles reco
ñeceria a sua independéncia e 
se o fixer, o Estado español po
sue o direito de veto para impe
dir que podan estar integradas 
tanto na CEE como na Otan". 

Q PRESIDENTE 
JACQUES DELORS 
RECHAZO U 
PRONUNCIARSE 
AINDA 
QUE SE ATOPA 
MOi PREOCUPADO 
POLA POSICION 
ESPANOLA 

A unidade e 
a ampliación en paralelo 

Pola sua banda, o vice-presi
dente da Comisión europea, 
Frans Andriessen, espuxo a 
necesidade de realizar en pa
ralelo a unión europea e a am
pliación da CEE para dar unha 

. resposta rápida a todos os ~s
tados europeus que queren in
gresar no ctube dos Doce. Fa
lou dunha comunidade de 24 
ou máis membros· e deu a en-

. tender que a prioridade de do
tará CEE de maiores poderes 
deberá compatibilizarse coa 
adesión doutros países. 

O presidente Jacques Delors 
·rechazou pronunciarse ainda 

que se atopa "moi preocupado 
pota posición española", se
gundo afirmación realizada por 
un dos seus máis próximos co
laboradores. 

Tamén o Governo español se 
mostra preocupado pala cons
trución europea. Francisco Vi
llar, Secretário xeral de Política 
Exterior considera que a unifi
cación alemá rachou certos 
equilíbrios demográficos e eco
nómicos existentes entre París 
e Bonn. Segundo afirma nun
has declaracións realizadas a 
"El País" a gran prioridade da 
Alemaña era até de agora a 
construción europea, através da 
cal loitaba por ter protagonismo 
a nível mundial. 

Agora, segundo o alto cargo es
pañol, sente menos interese por 
este proceso , poñendo , en 
cámbio, b énfase en volver es
treitar lazos coa sua zona de in
fl uéncia tradicional , a Europa 
central e oriental. A sua teima 
por recoñecer unilateralmente a 
independéncia de Croácia é un
ha mostra desta política. Ao seu 
lado, Fráncia semella andar de
sorientada, segundo o Secretá
rio Xeral de Política Exterior. 

Francisco Villar tamén recoñece 
"que corremos o risco de con
verternos en contribuintes netos 
dunhas arcas comunitárias ca
da vez máis dedicadas a axu
dar ao Leste. Para España é de 
temer que o crecente interese 
da CEE por Europa Oriental se 
faga en detrimento de zonas 
que considera prioritárias como 
o Magreb e lberoamérica". 

O que non di o político español 
é que esta situación afectaríalle 
tamén directamente ao Estado 

. español, segundo o pon de ma
nifesto o mesmo xmnal "El Pa
ís" nun ecfüorial: "limitando a 
unidade só ao espazo económi
co, España, incluídas as suas 
autonomias máis singulariza
das, deberían de resignarse a 
un pápet máis marxinal e perifé
rico". Coincidindo asi con al
guns nacionalistas gategos que 
consideran que a actual CEE 
acrecenta o carácter periférico 
e dependente da Galiza. • 
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Unha CEE unionista quere p·arar con bós corisellos o indepenaentismo dos eslavos 

A reálidade interna de cada gOverno dos doce 
inspira a politiCa comu~itária con Croacia-e Eslavonia 
A CEE viciña 
das repúblicas soviéticas 
e dos eslavos do Sul 
que proclaman o seu 
direito á 
autodeterminación,· 
está demostrando rnenos 
capacidadé política e 
flexibilidade ca os próprios 
Estados Unidos. · 
O pragmatismo ' 
de Washington para unha 
Europa con novas Estados 

1 considérase oportunismo e 
anti-europeismo desde 
Bruxelas. 
Pero o hieratismo da CEE 
non fai senon sementar 
novas dificu ldades 
ás nacións da Europa 
que procuran vi as 
próprias, 
e paradóxicamente queren 
seguir as formas 
de organización polítiéa 
e económica que consagra 
o Tratado de Roma. 

A impoténcia do Mercado Co
mún para dar unha resposta 
conxunta ás iniciativas indepen
d en tis tas está en función da 
propria realidade interna de ca
da un dos doce e da situación 
das nacionalidades sen Estado. 
A Europa das Nacións -edificase 
con amonestacións conservado
ras, oferta de envio de tropas e 
ameazas de ruptura de rela- · 
cións e aillamento contra as na
cionalidades que queren escre
ber a sua propria história. Pero 
este Tartufo da CEE repres~nta 
o seu máis· logrado papel teatral 
cando se trata de producir difi
culdades a un inmigo tradicional 
(a URSS) e reclama a voces a 
independéncia contra a opre
sión, como no caso do Báltico 
ou Ucrafna. 

o 85%. dos eslovenos pronunciáronse en referendo pota independéncia. EMbaixo Milovan Djilas, man direita de Tito que trazoi.J -
a fronteira entre Croácia e Sérbia. · · · ' - · ' · 

lntencións artificiai~ 

De cara a lugoslavia, a sua com
prensión parece plenamente es
gotada. Agás Gensher, ao que 
acusan de querer resucitar a ve
lla xeografia política do imperio 
Austro Húngaro, a costa de Eslo
vénia e Croácia, os ministros de 
exteriores reunidos na ·Haia con
sideran que as intencións sece.-
sionistas dos eslavos do Sul son 
artificiais. 

O escritor fascista Curzio Mala
parte relata no seu Kaputt, cróni
ca dos dias derradeiros do nazis
mo no ~editerráneo, un diálogo 
con Ante Pavelic, o patrón feroz 
de Croacia. Pavelic, tan afeito ás 
correas. pretas e ás botas de 
montar, amigo persoal e aliado de 
Mussolini (a bandeira de vintecin
co cadros ondeaba en Zagreb 
gracias á alianza con Roma e 
Berlin), tiña un canasto ao · · 
pé da mesa do despacho e 
Malaparte· pregúntalle que 

eran aquiles raros mariscos "Sei
ca son ostras?" "Non -corrixe Pa
velic-: son olios· de serbios". _ 

Pero o pasado violento entre ser
bios e croatas, que . é nestes qias 
unha referéncia repetida para ex
plicar o litixio central da secesión 
da lugoslavia, non explica todo. 
As armas serbias e croatas vol-

~~~t~ · 
s~ . 

ven enfrentarse sobre- a franxa 
do que fora a fronteira militar que 
os Habsburgo ergueran -contra o 
imperio turco. Chetniks serbios e 
membros da garda nacional ero· 
ata rifan pola hexemonia na Krai
na e na Eslavonia, enclaves bási
cos daquela liña fronteiriza. 

Colonias serbias 
como fronteira 

Despois da derrota turca; os 
Habsburgo estableceron colonias 
serbias no território para garantir 
a extrema do s~u domínio. Na 
grande fronteira contra os ·orien
tais conviviran· durante anos ser
bios e cr.oata, · identificados fron
te a maxiares e au.striacos como 
eslavos do Sul. Precisamente_ vai. 
ser o centralismo ser.bio- o que -
acorde en 1918 e 1929 a necesi
dade de definir o solar esloveno, 

croata ·ou serbio. En .1929, 
ainda coa monarquia de 

Alexandre Karagiorgevic, os 
· serbios dan morte a Stepan 
Radie, !íc;:ter popularísimo do 
forte agrarismo croata. A e-x- -

' plosión de odio anti~serbio na 
Croacra e Eslovenfa, é formida
bel. A supresión do parlamento 

e á imposición da ditadura polo 
rei Alexandre non só alonxa o 
ideal iugoslavo que antes ágluti
nara aos ocupantes da Goronitza, 
a· gran fronteira, senon que -favo
rece o secesionismo croata. A pri
sióo-- e xuicio do chefe da oposi= 
ción croata, Maceck, xenera un 
gran levantamento en Zagreb. 

O fa~cismo atop¡;i ·no governo 
croata de Ante Pavelic e os seus 
ustachi, un tiránico aliado que 
compra a independencia de Cro
acia ca apoio a Mussolini. Chet
niks serbios xustifícanse primeiro 
coa brutalidade dos antiorientais 
croatas. Hoxe, Serbia volve a ser 
o xigante da 'lugoslavia, recupe
rado despois da marte de Tito. O 
mariscal quixo fr~ar o expansi.o
nismo serbio a forza de dividir o 
seú solo rias provincias de Voi
vodina e Kosovo: Pero o gabine
te de Milosevic ve só:na fortale
za serbia un futuro séguro e pro
gresista para a unión dos esla
vos do Sul. 

Étnicos 
contra histórié'os 

· Milovan DjiJas, brazo . dereito dE:1 
Tito e despois disidente, lei:nbra 

qu!'? foi el quen trazou a fronteira 
entre Serbia e Croacia. En 1945 
houbo un primeiro 'roce entre 
membros da Liga Comunista dun 
e d.outro, lado da fronteira por as 
lindes. Para os croatas, a frontei~ 
ra do seu estado medieval (de
saparecido en 1102) atinxia Ze
mun, sunburbio de Belgrado. Os 
seffiios retrucaban que os argu
mentos históricos (o reino medie
val ·serbio·caira no século IX) non 
eran tan importante como os fei
tos e propuña tomar decisiór¡s 
tomando como referéncia a 
maioria étnica. 

"' -
Djilas le-mbra como foron aldea 
par aldea .e vila por vila na fron- · 
teira. Tomaron como extrema o 
curso do Danubio até a cidade de 
Vukovar e despois cara ao·· Syl 
ate Sid e o rio Sava. As vilas ser
bias que atoparon na rib~ira Oc
cidental, pasaron á xi.Jrisccióin 
croata. Pela óutra banda quedá
ron arredor de 180.000 croatas 
que vivian en Subottica, ben den-

. tro da Servia. Unha cousa com
. pensaba á. outra. Asi que moitas 
unidades de poboación serbias fi 
caban dentro de Croacia. 

Os croatas da fronteira ven hoxe 
as intervencións do ·exército fe
deral como o pesadelo renovado 
do anexionismo -serbio, agravado 
polo desagrado ·dos :católicos 
contra .a Liga Comunista no seu _ 
momento . máis baixo desde a 
morte de Tito. Para os de Belgra
d o, os secesionistas croatas 
amenazan a seguridad~ ·das po
boación s serbias de Croada. 
Croatas e eslovenos ven o seu 
futuro nun acordo coa CEE·. No 
momento en que os enfronta
mentos seculares están a dirimir
se polas armas, á propo~ta de 
Slobodan Milo§ievic de renego
ciar a unión, non ten incidéncia 
política posibel. Os independen
tistas máis . moderados din. que 
tal vez nun futuro a proximidade , 
de li11guas e os anos-vividos bai-

. xo unha mesma bandeira facili
ten acordes particulares, mesmo 
un pacto federal. No de hoxe pa
récelies imposibel considerar a 
negociación cun poder que quixo 
enmendalos cos tanques (Eslo
venia) e trata agora de manter 
(en Eslavonia). a unidade con in
fanteiría e bombardeos. 

ó pesimismo do · presicjente da. 
separada Eslovenia r.ia reunión· 
da Haia axuda a comprender a 
impoténcia da CEE para pacifi- · 
qar E·sravonia. "Europa non vai 
ser capaz de rematar coa guerra 
.da Croacia -di o. comunista Milan 
. Kucan-. A clave está en que a 
Europa· debe tentar atapar un 

. meio para que sexa posibel o fin 
.da guerra dando a cada . repúbli
ca a posiblidade de determinar -o· 
seu propr,io futuro. Esta será .a 
mellar maneira para a CEE de 
parar a progresión da guerra e 
de non permitir que as frontsiras 
sexan violadas nen autorizar aos 
agresores a ficar ca território -
conquistado pala forza". · 

O paternalismo <;jo Reino Unido, 
España ou Francia, que mide as 
independéncias alleas sobre os 
seus proprios problemas ioter
·hos, non· axuda a amatar receos 
históricos, a aplaear a intransi
xencia serbia ou a inspirar con-_ 
fianza nestas novas nacións que 
tef)en toda a sua esperanza pos--
ta na autodeterminación. + 



Kiva Ma.idanik, historiador-soviético 

'O sospeitoso de nacionalismo 
era .home morto: nos anos 30' 

•• 1 j , . 

. •MARTA H~RNECKER 

"O sospeitoso de 
nacionalismo era home 
morto nos an·os 30. Desde 
aquela a URSS non existiu 
como estado federado. 
Todo o poder e~taba no 
centro". Quen isto afirma é 

Que opina sobre a emerxéncia 
dos conflitos nacionais nun 
estado sociaiista? 

A nasa· revolución trunfou .cun· 
esquema de Estado que non es
~aba abando elaborado. Por iso, 
para nqs, todos os problemas fo
ron reducidos a un esquema de 
élases, de- entidades socio-eco-

. nómicas, baseadas na preséncia 
ou auséncia de pr.opriedade. Es
te reducionismo provocou C:Jefi
ciéncias teórica~ e políticas, ain
dá que nor] todo o que foi sobre.: 
vindo é. consecuéncia disto. O 

. -Kiva Maidanik; historiador, 
ex-membro do PCUS e 
"impulsor da liña marcada 
po'r Mijaíl Gorbachov. 
Esta entrevista, realizada 

, pala socióloga chilena, 
Marta Harnecker, · 
é útil para compr~nder 
a actua_I situación da Unión · 

étnico-Racional é un dos eidos 
afectados por este tipo de inter
pretación. Para Lenin o.proble
ma nacional debia résolvers-e 
dentro da federación, nun estado 
descentralizado. Stalin soubo im
poñer u-n unitarism0 absolÚto, 
pésie a manter a forma federal. 

· Foi urí chovinismo estatista e 
non propriamente étnico-rusó. 

Xa que logo n·a URSS os derei
_tos dos povos toron negados 
desde o principió? 

Non, o proceso foi máis 'comple-

Soviética. O fragmento 
· aqui publicado 
forma parte tJun traballó 
máis extenso, dado a 
coñecer no Estado 
español pala editorial "' 
Txalaparta co título 
Perestroika, la revoluCíón . 
de las esperanzas. 

xo. Durante 20 anos, o estatuto 
recoñeceu- alguns atributos. reais 
destes pavos: pero · a caron do 
proceso de centralización do-Par
tido e da economia, a fins dos 
anos 20, xa se producira a cen
tralización tamén do sistema fe-
deral. A masacre de todos· ós ca-

,dros de formación leninista dos 
anos 30 acabou de enterrar todo 
o que ficaba de independéncia 
d?S repúblicas. Foise criminali-. 
zando, baixo a acusación de na
cionalismo, a todo aquel aoque 
se lle albiscaban tendéndas a 
pral dos dereitos nacionais ou ét-

nicos. O sospeitoso de naciona- Un dos elementos que mantivo 
lismo era home morto nos anos · álgun espácio de resi'sténcia foi o 
30. Desde atjuelas a URSS non .. . cultural. Pero tampouco esta r.e-

-existiu como estado federado. · sisténcia foi ·decisiva, .senón niáis 
Todo o poder estaba no Centro. ben atenuante. lsto non quer di-

cer que non houbera progreso 
Quen mandaba? Quen era o no aspecto económico nalgun-
centro? has repúblicas, pero tanto o pro

Foi o aparat_o de seguridade con 
Stalfn, o aparato do par_tido .con . 
.Kruschov bu as estruturas civis 
dÓ Estado através dos ministé
rios con. Breztmev. En todo caso, 
p_rimaban ·sampre os intereses . 
dese centro o 99% das veces. 

'CANDO CHEGOU 
A PERESTROIKA . -
NAS CIDADES 
DA BIELORRÚSIA 
NON QUEDABA 
NEN UNHA ESCOLA 
CULTURALMENTE 
BIEOLORRUSA' 

Explique mellor a relación do 
chovinismo gran-ruso co cen
tralismo. 

Ocidente ten dificuldade para 
entender todo isto .porque non 
concorda cos seus patróns. Se 
cadra é máis intelixibel no. Esta
do español porque neste o na
cionalismo histórico, non senda -
Galiza, tén especial significado 
nas rexións máis avanzadas e 
desenvolvidas. ·un feíto clarifica-

-dor flª Unión Soviétic·a é que o 
ritmo de-desenvolvimento de 
Rúsia foi sempre menor que o 
das· povos d~ periféria. lso si, ti
ña unha maior capacidade de . 
decisión e de dominar o aparqto 

• estatal centralizado. Pe(o ese 
era un priviléxio para os buró

- cratas maioritariamente rusos, 
. pero non para o pavo. 

Quen 
1 

detentaba o poder políti
co·? 

O buró do PCUS. E, desde Sta
lin, ás repúblicas deixaron de ter 
re-presentación nel. Ucránia adoi
taba a te-r un ou dous membros 
no Politburó; Bielorrúsia só algun 
suplente e o mesmo outras repú- . 
blicas. Sete dela~ nunca tiveron 
nengun representante·ou suplen
te. De feito as decisións estraté
x i cas tomábanse en Moscú e 
cumplianse, as políticas, através 
do Partido-, e as económicas, por 
mediación dos ministérios. Este 
mecanismo constituía unha alie
nación case total para as repúbli
cas. federadas ou autónomas en . 
todo- o que as afectaba vitalmen
te. Se ·habia algi.m marxe depen
dia de situacións -específicas. En 
Lituániq., por exemplo, emerxeu 
únha gran persoalidade que diri
xiu durante 20 anos a república: 
Snechkus. So-ubo facerse respei
tar e resestiu tenazmente frente 
as decisións do centró que coi
daba pouco axeitadas. lsto per
miteu aos. lituanos manter algun
has das suas características e 
desenvolver mellar as suas po
tencialidades; tirando ventaxas 
frente aos seus viciños, porque 
tanto en Estónia como en Letó~ 
nia dominaban o aparato estó
nios e letóns ·rusos, quer dicer, 
cadros formados en Moscú e Le
n i ngrado que retornaron á sua 
terra como dirixentes grácias· á · 
politica de centralización -e vertí-

' cali?aCión do poder e para cola-
borar ·con ela. -- - . - - . 

' '. 

greso de un has como ·o atraso 
de outras, estaba en función dos 
intereses do centro. · 

Avances na cultura· 

Desde tora pensabamo~ qué 
na cultura se deran avances 
significativos. au'e sucedia,· 
por exemplo, coa cultura po
pular? · 

Én case todos os pavos· se 
experimentou un avance forte 

· nos aspectos culturais e psicoló
xicos: liquidación de toda discri
minación, igualdade xurídica por 
riba de nacionalidades, étnias ou 
relixións e esta política foi impul
sada até a 11 Guerra Mundial. Is
to fixo desaparecer seculares 
complexos de inferioridade e re
cuperouse a dignidade de todos 
os povo-s e étnias soviéticas . 
Eran tempos nos que o senti 
mento internacionalista constituia 
un compoñente real da concién
cia das masas. O poder investiu 
grandes recursos na promoción 
das repúblicas máis atrasadas e 
foi surprendente a recuperación 
de lendas erais e da literatura 
escrita ao mesmo tempo que a 
pre&éncia de intelectuais, médi
cos, inxeñeiros, pedagógos, etc. 
Pero axiña empezaron a percibir
se erros con incidéncia especial 

. nas linguas. O proceso de alfa
betización, a dinámica da escala 
e a universidade ian empuxando 
á povoación cara _a cultura domi
nante e o étnico ficaba en segun
do plano. Cando chegou a pe
restroika nas cidades de Bielo
rrúsia non quedaba nen unha es
cola culturalmente bielorrusa. E 
isto sucedeu mália que non se 
implantaba unha política cons
cente de rusificación cultural. Es
pontaneamente iase esvarando 
cara o idioma ruso , dado que 
desde os anos 30 non habia un
ha política positiva de potencia
ción dos idiomas nacionais. 

Pero non se decataban desa 
situación? 

A resposta xa era ideolóxica. O 
discurso formal aceitaba a nece
sidade do desenvolvimento cultu
ral dos pavos, pero na realidade 
privilexiábase, en nome do socia
lismo, unha cultura sen contido 
nacional próprio. As veces deixá
base . pefcebir que se trataba o 
nacional 'como unha fase transi
tória que, ao remate, levaría á su-

, peración do mesmo pala ~on
fluéncia dé todos os pavos nunha 
gran cultura integral, nun só pavo 
soviético: Ou sexa, que a actitu
de progresista era o internaciona-
1 is m o estatali~ta como supera-

. ción do atávico-nacional. 

Asi pois, podemos dicer que se 
qeron avan·ces significativos na , 
cultura, na igualdade de todos os 

·pavos, pero, sobre todo de~ois 
da guerra .vai aparecendo un mo
mento d~snacionalizador que non 
é inmediatamente percebido po- · 
las · m~sas populares, senón por 
álguns intelectuais. No entanto, ·a 
propaganda ofictal mantiña un 
discurso qu~ era máis un esp~llis
mo: Todo marcha ben, os probl~
mas nacionais están en vías de 
solucióR .... Pero a teimosa rea.li
dade ia por,outro lado. lanse acu
mulando, como nunha ola a iJre
sión, que a gran esperanza de- ' 
mocrátioa qüe se¡ ·inícia nos -so vai ¡ 
liberando e estoupa ~li. forma- de' 
reivindicación naeional. • 



Sé 
da federación · 
rusa, 
odia 
qogol~. 
A direita, 
membros . 
do 
Comité 
de Einerxéncla. 

! 

IE.STA'SEMANA ·· 

O Comité de Emerxéncia escolléu 

A l'OSA TBB1lA 
Nº 488-12 ·DE SETEMBROOE 1991 

a.véspera da sinatura do novo tratado da Unión para dar o golpe 
- -..... a.- • • • • • • - • • 

O martes 20 de Agosto de 1991 . 
era a data concertada polo presi
dente Gorbachov, ainda secretá
ri o xeral do PCUS, e os presi
dentes de 1 O repúblicas da anti
ga Unión para asinar un novo 
tratado federal. Con apenas 30 
horas de antelación a este acon
tecí mento, o vicepresideñte da 
URSS, Gennady Yanáyev, facia
se cargo da presidéncia "debido 
ao estado de saude de Garba-

- chov ", segundo anunciaba a 
axéncia oficial TASS ás 6.18 h. 
Era o golpe de Estado e, ao igo
al que o 23 de Febreiro de 1981 , 
cando C?S golpistas españois 
aproveitaran o interregno Suá
rez-Calvo Sot~lo para intentar a 
toma do poder, os sublevados 
soviéticos apuraban o tempo 
constitucional antes de que un 
novo pacto fose asinado entre as 
repúblicas. 

Cabe afirmar logo que un dos 
obxetivos dos golpistas era o de 
poñer o freo á desmembración 
nacional da Unión Soviética .. 
Mais , non cabe talar só dunha 
data escollida. A própria configu
ración da trama sublevada, aco
billada nas altas esferas do parti
do, mostrábase reácia á sobera
nía das nacións. Tal e como ex
plica Kiva Maidanik- na entrevis
ta que acompaña, desde os. 
anos vinte e unha vez identifica
dos partido e administración (ou 
partido e Estado) · e ferreamente 
centralizado o partido, non cabía 
esperar outra cousa que a cen
tralización subseguinte da políti -

- ca xeral, ficando sobre o papel a 
estruturación 'federal. O próprio 
PCUS era polo tanto un dos 
máis interesados en impedir .o 

recoñeciménto pleno .dos derei-. 
tos nacionais. O mito breznevia
no _do novo home soviético, su
perador das vellas diferéncias 
nacionais, era a expresión d_esta 
mentalidade. 

O_ progra_ma de Yaliáyev 

Un dos elementos non de todo 
apreciados nos sucesos de 
Agosto foi o programa exposto 
polo Comité ae Emerxéncia que 

UN DOS OBXETIVOS DOS GOLPISTAS 
ERA O DE POR O FREO Á DESMEMBRACIÓN 
NACIONAL DA UNION SOVIETICA 

serviu parq xustificar a situación · 
de excepción. No deyandito pro
grama rion se deu referéncia a 
motivos ideolóxicos, nen se 
mencionaban termos como o. so
ciali$mo ou calqu~r outro símbo-

. lo da esquerda (segundo o uso 
ocidental) que supostamente re
presentaban. Baseándose no ca
os existente, -que ninguen pode-

. r~a negar, o Comité de Emerxén
cia prom_etia "orden e unha millo
ra inmediata dos abastecimen~ 
tos". Se, na outra banda das ba·-
rricadas, leltsin podia ser_ califi-

O div·órcio Estado-partido custoulle .a vida ao PCUS 
A disolución do PCUS, unha au
todisolución n_a prática se nos 
atemos á escasa resisténcia ma
nifestada polo ·Comité Central á 
decisión de Gorbachov e leltsin, 
foi a consecuénda inmediata do · 
fracaso do goipe. A notícia de 
que ''os comunistas ian ser proi
bidos" transmiteuse de contado 
por todo· o mundo e. significou 
unha surpresa para moitas per~ 
soas da esquerda. Os médios de 

t..::._.1 vu .... 

comunicación empregaban o cli
ma criado para pedir a disolu
ción· sucesiva· de calquér organi
z.ac i ó n comunista en calquer 
parte do mundo. Caberia dicer 
que a xenerosidade na vi(ória 
non rezaba para o capitalismo. 

Con todo, esta interpretación da 
disolución do PCUS non parece 
de todo válida. O PCUS non foi . 
nunca, equiparabel aos partidos 

comunistas _(la oposición e ás 
· veces na clandestinidade dou

tros paises. O Pa_rtido da Unión · 
Soviética non ·era só un colectivo 
organizado baixo unha .ideoioxia, 
senón tamén· un ha adminis'tra-. 
ción, un estado, do cal non se 

_podia formar parte -en. calquer 
nível salientabel- sen suscribir o 
carnet. Estado e p~rtido consti
tuiron, ate a disolución deste últi
mo, un todo difícil. de separar. 

Se un dos primeiros obxetivos 
da perestroika fói o de constituir 
un "estado socialista de dereito", 
"o cal implicaba un afastamento 
imprescindibel entre ambas es
feras (partido e estado), ao final 
resultou que somente a disolu-

. ción do primeiro podia deixar 
paso á nova situación. Haberia 

' que inserir- logo a disolución do 
PCUS dentro dunha etapa nece
sária no fin de desideoloxizar e 

cado de populista, non distinta 
valoración merecería o chama
mento do Comité. A xustifica
ción, en suma, foi similar -salva
das outras distáncias- á de calis
quer . sublevados contra reximes 
constitucionais . 

A resposta popular 

'Os seis anos de perestroika ca
racterizáronse •por representar. 
unha "revolución desde arriba". 
Esta foi unha das preocupa
cións sempr~ en mentes de 
Gorbachov e dos seus aseso
res. Unha povoacion de elevado 
nível cultural, pero sen especta
tivas desde o estancamento da 
era Breznev, coa maioria das 
necesidades básicas cubertas 
(educación, traballo, saude, xu
vilación .. , ainda que en grado 
crecente de precarización), era 
a vítima fácil dunha progresiva 
pasividade e deterioro moral , 

. dos que daba mostras o alto nú
mero de alcólicos. O absentis
mo no Jraballo acadaba cotas . 
graves (calcúfase ,que a média 
de horas traballadas non supe
raba as tres diárras por cada so-

. vi_ético). 

En tales condicións, a resposta 
ao golpe, especialmente en Mos
cú, foi un éxito; valorado inmedia-

. tamente por Gorbachov e She
vardnadze ·e, por "suposto, por 
leltsin, ante quen se presentaba 
unha valiosa oportunidade de al
canzar protagonismo, ao contrá~ · 
rio do que imaxinaria Yanáyev. A 
perestroika podia continuar, 'pero 
agora impulsada pela povoación, 
ainda que ninguén poida aventu
rar os pasos futuros. + 

democratizar ·o Estado. O cal 
non impedirá que as ideas so
cialista.s pasen a ser defendioas 

·desde novas organización_s, ao 
modo de algunhas que comezan 
a ser criadas. Non se proibe po
lo tanto un ideário, senón un 
-mecanismo que· a maioria dos 
soviéticos consideraf! inadapta
do aos tempos actuais; á vez 
que incompatibel cun réxime de 
libertades. + 



__ ·s~_A_NO_li_D~B-BA~~~~~~--=--"~~=-~~~---· . . -~~~~~~-'---~~~--~~"----.-~~~ Nº 488-12 DE SETEMBRO DE 1991 
I . 

..._ 

I 

A · V A R -· R O" A 

r'.·:' ••' ,. 
/ . ~~: : . 

D ·A S -A ~BE ·· LL .A · S -

... 
... · ...... ··· 

~ · 1!~>1 1 ' 

UNHÁS OBREIRAS UE HAl UE-COIDAR 

A -varroa é un pengoso, parásito que, ;taca as 

_abellas e mailas súas ·crías. 
• I 

A súa reproducción é parale_la á do enxame e COfi1:enza 

na primavera, polo que 'nó inverno a cqlmea xa está moi 
, . 

debilitada e o enxame. acaba. por morrer. 

Nestes momentos existen tratamentos eficaces e de 

fácil aplicación. Só os apicultores informados lqgran 

salva-la·s súas abellas. Por iso é moi importan~e que Q 

trata.mento alcél:Qce tódalas colmeas para lograr así unha 

efectivid~de máxima evitando a reinfeslación e a 

_(~peti.ción de tratamento~ . 

Tamén é importante realiza.:Io tratamento despois .de 

ca~tra-las colmeas xa que -así evitamos'-calquera residtio 

do tratamento no mel. 

~on estas med_ida.s lograremos unha apicultura . 

productiva, a pervivencia da abella melifera e o 

incremento das colleitas vexetais, colaborando ademais 

no coid.ado do medio ambiente (polo efecto polinizador 

das a bellas). 

A Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, 

consciente da importancia da apicultura, decidiu 

subvencionar ó 100% o producto para o tratamento da 
' ' 

varroa así como as normas e demostracións necesarias 

para o seu uso. 

·Este prog.~ama levarase. a _cabo a pa11ir de setembro. ~ 

tr~vés da _Asociaciót:i Galega de Apicultura. en tódalas 

a!rellarízas dos pertencentcs ás distintas orgariizacíóns de 

apicultores _que hai en Galicía. 

UNTA 
DE GALICIA <lJl> · o 

CONSELLERÍA DE AGRICULTU,RA 
. GANDERÍA E MONTES 
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-RECOMPOSICIÓN NO NACIONALISMO 

Despois da entrada de CdG no PP 

A CNG pretende seguir a ocupar o mesmo 
campo político ainda que persiste a incógnita do nome 
•A.E. 

Despois da agardada 
entrada de Centristas de 
Galiza no PP, o 
galeguismo de direitas ten 
que comezar de novo a 
andaina cara 
asentamento no panorama 
político. A maioria dos 
dirixentes de CG son 
partidários de seguir 
intentando ocupar o 
espácio centrista e 
nacionalista, pero coa 
incógnita, a despexar no 
congreso a celebrar o 9 de 
Novembro, de cal vai ser o 
nome da formación 
política. 

Vitorino Núñez fixo o seu arelado 
desembarco no PP deixando así 
disolta de facto a Converxéncia 
Nacionalista Galega e en expec
tativa de acompañante a Coali
ción Galega que depositara na 
operación todo o seu minguado 
capital político. 

O máximo responsábel deste ne
fasto noviazgo para os coagas, 
Aniceto Núñez, con ambigüidade 
(calculada?) deixaba entrever a 
posibilidade de disolución de 
CG , algo que negou rotunda
mente en declaracións realiza
das a este semanário Cándido 
Sánchez Castiñeiras . 

O Secretário Xeral de CG afir
mou a disposición da maioria "a 
seguir a ocupar o mesmo campo 
político que viñemos ocupando 
até de agora". A discusión que 

se vai dar no congreso a cele
brar o 9 de Novembro vai ser, 
segundo o político lugués "se o 
proxeto cámbia de nome para in
tegrar a outros grupos e persoas 
ou se permanece o mesmo". 

As siglas 
en poder de Vitorino 

A maioria da dirección inclinaría
se por seguir a utilizar as siglas 
de CNG, sobretodo para evitar 
no posíbel a fuga de concellei
ros, pero este nome teno rexista
do Vitorino Núñez e segundo 
Castiñeiras , "non sabemos se 
como coalición ou como partido 
nen se estaría disposto a cedér
nolo". Hai outro sector que apos
ta o continuar baixo as siglas de 
CG e tamén quen pretende bus
car un novo nome e novas caras 
para encabezar o proxecto. 

Sánchez Castiñeiras rechazou 
rotundamente a invitación de Ca
milo Nogueira para que se defi
nan como de centro-esquerda e 
así facer posíbel unha entente de 
ambos proxectos. Castiñeiras foi 
duro ao afirmar que "o noso pro
xecto vai ser o de sempre, non 
necesitamos guias e menos a 
Camilo Nogueira'', afirmando, en
tre risas, que seria como deixar
se guiar por un cego que anda 
en busca de camiño. 

Co que si se mostrou conforme foi 
con facer "unha candidatura apar
tidista, cun programa de mínimos, 
integrada por persoas de recoñe
cido prestíxio galeguista e apoia
da por todos os partidos, para lo
grar representación en Europa ou 
Madrid, tal como propuxera xa o 
BNG en anteriores comícios". 

De momento os dous deputados 
de CG pasaron decididamente á 
oposición parl;:imentária e que
ren recuperar a imaxe que per-

oeron apoiando, da man de Vito
rino os orzamentos, ou a gover
nos municipais conservadores 
en vários concellos, mentres tra-

A NOSA TERRA . 
tan de achicar a posíbeis fugas. 
A máis importante a de Ulloa 
Vence, que lle daría a maioria ao 
PP en Lugo. + 

VITORINO OU COMO AMANSAR XUVENCOS GALEGUISTAS 

Vitorino Núñez, ao tempo que xustificaba a sua 
entrada no PP, def~níase nidiamente como políti
co: arrisquei até onde se pode arriscar en política. 
Quer dicer, até o lindeiro no que cavilou que esta
ría en perigo a sua posición. Esta conceición do 
polítioo como detentador de cargo, non importa 
baixo que siglas, marcou a traxectória do ex se
cretário de concello que comezou a angarillar bai
xo a protección das ás de Coren e acabou de bo
rrego conducindo aos alcaldes ao _corral 90 PP 
mentres tocaba a choca con son nacionalista ca
miño da porta do chiqueiro. 

Desde que decidiu separarse de Coalición Galega 
e pacer unicamente no anaco ourensán da devesa 

1!1111 
A.E. 

para asegurarse o outonizo da Deputación, queda
ba clara a sua falta de casta nacionalista. A moitos 
distraéronos os seus bruídos galeguistas e os re
medos de embestida contra as barandas do PP. 
Aniceto Núñez deixouse enganar, Vítor Moro esta
ba disposto a incluirse en calquer lote ... 

Todo formaba parte do espectáculo. Vitorino· nun
ca foi nacionalista nen embestía contra o centra
lismo. El é un home da suá casa que cumpriu o 
papel encomendado: amansar e logo acortellar a 
un nacionalismo de direitas ainda xuvenco. As ve
ces, como terá que facer agora CG, é mellar arar 
en solitário que con compañeiros que che bqten o 
loro e tiren para tora. + 

Quer chegar a un acorde con forzas de esquerda ou centro-esquerda nacionalistas "non situadas frente a Europa" 

Camilo Nogueira agarda a posición · 
de diversos colectivos para definir a reformulación do P~G-EG 
• A.E. 

Camilo Nogueira 
apresentou publicamente 
as liñas básicas para a 
reformulación do PSG-EG 
ainda que agarda para 
perfilar totalmente a 
posición que manterá no 
congreso do seu partido a 
coñecer a postura doutras 
forzas políticas e, sobre 
todo, colectivos sindicais e 
culturais porque "o PSG:. 
EG non pode determinar . 
de xeito pechado o 
carácter da nova 
formación". 
Co eixo basico de "Galiza, na
ción europea", e o pensamento 
en construir unha alternativa a 
Fraga, Camilo Nogueira apre-

sentou as liñas básicas para a 
reformulación do PSG-EG no 
seu próximo congreso. 

Unha reflexión en voz alta, ou 
unha aportación a título persoal, 
como el o definiría, cuxa idea bá
sica é a construción dun "partido 
reformador, democrático e nacio
nalista". Nesta "plataforma ou 
forza política" integraríanse os 
partidos de esquerda ou centro
esquerda nacionalistas ou sobe
ranos que nofi se situen frente a 
Europa. 

A concreción desta proposta por 
parte do ex Secretário xeral do 
PSG-EG viria dado pala respos
ta que obtivese tanto dalgunhas 
forzas · políticas como de colecti
vos sindicais e culturais cos que, 
segundo reccfñeceu, mantén 
conversas desde antes do pasa
do verán. Nogueira considera 

/ 

básicas estas aportacións polo 
que afirma que o PSG-EG "non 
pode determinar de xeito pecha
do cal vai ser o novo carácter do 
partido", senda necesário "deixar 
aberta a porta tanto á coincidén
ci a con outros partidos como á 
alianza con outras forzas". 

Os ollos postos 
en CG e EU 

Camilo Nogueira pretende agluti
nar nunha formación a sectores 
da cultura e da universidade, asi 
como a cadros sindicais que, na 
actualidade, non militan en nen
gun partido. Da resposta que re
ceba destes colectivos vai de
pender, en última instáncia, a po
sición que defenda no congreso 
do PSG-EG, siglas das que só 
proporia a sua desaparición se 
"coincidísemos con outros parti
dos políticos". 

Na definición dos seus posíbeis 
aliados semella claro a que parti
dos vai dirixido o seu chama
niento: "partidos nacionalistas de 
esquerda ou. centro-esquerda ou 
soberanos que non se situen 
frente a El:.lropa". 

Camilo Nogueira aclarábanolo 
nunha conversa: Esquerda Uni
da (partido soberano) é un aliado 
preferente "sempre que estexa 
disposto a integrarse nunha pla
taforma nacionalista". A coinci
déricia con Coalición Galega é 
posíbel se este partido s·e define 
no seu próximo congreso "como 
progresista". · 

A frase que non se situen frente a 
Europa, como condición ql:.le de
be ter unha formación política pa
ra entrar na alianza que propón 
Camilo Nogueira, parece ir desti
nada a acotar o terreo co BNG. 

Camilo Nogueira considera que 
a reformulación do PSG-EG, de 
ir adiante as suas ideas, "non 
vai contra ninguén", pero pensa 
que "hai que clarificar o futuro 
no seo do nacionalismo" xa que 
a xente que fala de unidade en
tre o PSG-EG e,o BNG "non ten · 
claras as diferéncias e, se as 
hai, débense de manifestar de 
forma clara". 

Para Domingo Merino, Secretá
rio Xeral do PSG-EG, que pro;ici
mamente ocupará o escano par-· 
lamentário que vai deixar balei
ro Xan López Facal, o que está 
a facer Camilo Nogueira é 
"adiantar a sua posición perso
al, como membro que é dunha 
comisión que está a redactar 

· wnha ponéncia". O valor das 
suas declaracións viria dado 
unicamente por provir dun mili
tante moi cualificado. + 
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A UNIDADE DO NACIONALISMO 

O P.G. E A PROPOSTA DE CONCÓRDIA NACIONALISTA 

Lembro un serán da primavera de 1985. 
O Xosé Manuel Beiras tocaba o _piam> ao 
tempo que talaba con Xabier González e 
conmigo na sua casa. Confeso que me pa
rece unha falta de respeito, non cara nós, 
senón cara Brahms. A conversa, polo de
máis, deitaba fluidez e bon entendimento, 
superando a reserva mútua que nos sepa
raba inicialmente. O BNG era daquéla un
ha forza coutada nas súas próprias frontei- -
ras, que rexeitaba a participación no Parla
mento (atitude que se poderia criticar por 
pouco efectiva, pero non por ·pouco valen
te) e que nos consideraba "psedudogale
guistas" aos demais nacionalistas. Nós vi
ñamos de facer rexurdir no V Congreso ao 
P. Galeguista que tentara enterrar R. Pe
ña (que logo seguiu coa C.G. eco P.N.G.), 
actual portavoz do BNG rio concello ou
rensán. Viñamos de concretar naque! con-
greso a proposta da "Concórdia Naciona-

. lista", deseñada polo naso vice-secretário 
xeral Xabier González (lembre o amigo F. 
Carballo que estou a talar do 1985, non de 
onte). E foi esta proposta a que lle explica
mos ao Beiras naquel serán. Pensamos 
que· a comprendeu e que a asumiu, pero 
tamén notamos que na sua organización 
persistian ainda inércias que non permitian 
daquela unha resposta positiva. 

No PSG-EG Cláudio L. Garrido foi moi re
ceptivo á proposta, e seica ficou encarre
gado de afondar no diálogo connosco, pe
ro a sua marcha do PSG-EG dificultou o 
mesmo. De todos os xeitos, no 25 de Xu
llo daquel ano, acordamos que o noso 
partido estaria representado tanto na ma
nifestación conxunta co PSG-EG coma na 
do BNG, coma explicitación desa vontade 
de concórdia. 

· Nestes seis anos seguimos a madurecer a 
estratéxia da "Concórdia Nacionalista", e, 

X. MANUEL SUÁREZ GARCÍA 

desgraciadament~. non hai moifos que 
nos podan amasar causas novas ao res
peuto. E digo ben, "desgraciadamente", 
porque non nos preocupa reclamar a orixi
nal idade da idea (tártanos, si; un pouco, 
que outros se reelamen paridores, dela, 
cando a rexeitaron durante anos; e danos 
pena que algunha cabeza brillante nos in
terrogue sobre da nosa lexitimidade para 
defendela); e desexaríamos de verdade 
que alguén -xerase algo anovador neste 
eido. Haberán, porén, quen diga que algo 
cambiou, que as postu- · 

posta na que nos invita aos outros partidos 
nacionalistas a integrarnos no seu colo, 
proclamando que d BNG é a única frente 
capaz de artellar debidamente ao naciona
lism.o. Esta contraproposta require tamén 
explicacións razoadas, para evitar que se 
interprete com~ unha "boutade" ou unha 
fu>.<ida cara adiante: En primeiro lugar; re
quire un ha corrección na forma: non se po
de prologar esta mensaxe cunha marea 
de des·calificacións gratuítas e cuase insul
tantes cara os outros nacionalistas, desca-

ras se teñen flexibiliza
do un pouco, e até o 
Manolo Beiras pensa 
que foi o P. Ga!eguista 
quen deseñou a estra
téx i a pero vai se·r o 
BNG quen a execute, 
por ter as ferramentas 
pa,ra facelo . .Tampouco 
nos molestaria que isto 
fose certo, pero a reali7 
dade é moi diferente. E 
o último 25 de Xullo ven 

--- ,·A RECENTE . 

lificacións ás que, polo 
menos o P.G., endexa
m.ais recorreu para cali
ficar as atitudes do 
BNG, ainda que non 
nos faltasen motivos, 
como é doado compro
bar; e é que cofdamos 
que esta atitude desca
lifica ao descalificador, 
amasa a sua debilidade 

de demostralo. 

INCORPORACIÓN 
"DE FACTO" 

DO PNG NO BNG 
NON SUPUXO UNHA 
AMPLIACION REAL 
DO ABANO SOCIAL 

ABARCABEL 
POLO BNG' 

, e contribue a dar unha 
imaxe pouco seria ao 
conxunto do nacionalis-
mo. 

A dirección do BNG En segundo lugar, re -
aínda no deu unha ex- quire unha coeréncia 
plicación coerente, crí- no fondo: 1.- De en-
bel para a sua própria trada, a proposta do 
militáncia e para os de- BNG encerra un ha 
mais grupos nacionalis- perspectiva distorsio-
tas, da sua negativa a apoiar entón unha nada da realidade: o xeito no que a pre-
manifestación conxunta de todos os nacio- senta amasa a vaidade do que pareceria 
nalistas. Ninguén pretendia máis -nen unha forza maioritária que fai unha "opa" 
tampouco menos- ca un acto de fondo a outras forzas minoritárias; na realidade, 
valor simbólico de unidade, de demostra- trátase dunha forza minoritária no abano 
ción pública da nosa identidade nacional, político da nación: que fai unha "opa" a 
que recoñecemos como valor superior á outras forzas máis minoritárias. 2 .- O 
snosas próprias perspectivas ideolóxicas e - BNG propón o artellamento dunha frente 
ás nasas próprias discrepáncias. Pola con- · plural baixo as suas siglas. Perdóeseme 
tra, a dirección do BMG fai unha contrapro- se digo a bote pronto que a história pré-

CONGRESO 

vía do BNG, ornada de "excomuñóns" e 
"suspensións a divihis" non animaria a 
dar crédito á plausibilidade da idea, pero 
hai que recoñecer que esta forza ten evo
lucionado neste eido. De todos os xeitos, 
hai unha contradición que o BNG non 
acaba de s.uperar: non se pode definir a 
si mesmo como unha organización de es
qu erdas e ao mesmo tempo pretender 

· constituirse hunha frente ampla intercla
sista, representativa -de todo o abano so
cia l. O pou·so e até a simboloxia que 
arrasta, incapacítano para ser o refrente 
de toda a variedade social e económica 
galega, que salta por riba dos coutos da 
esquerda (é meritório o mantimento da 
estrela vermella nos seus símbolos, nos 
tempos que corremos, e esperar que este 
tipo de linguaxe simbólica en decadéncia 
atraia a todo o conxunto da nosa socieda
de). No noso critério, o debate que lle 
compre ao nacionalismo hai que sacalo 
do debate ~e incerta solución- da es
querda, e empezar a construir entre todos 
a estratéxia nacionalista baixo critérios de 
"política de estado" -evidentemente non 
me retiro ao Estado español-,. 3.- Por 
último, todo o devandito ten a sua concre
ta demostración na experiéncia máis pró
xima: a recente incorporación "de facto" 
do PNG no BNG. Esta incorporación non 
supuxo o menor cámbio nen na ideoloxia 
da frente do BNG, nen no seu programa, 
nen na sua praxe, nen na sua imaxe, nen 
supuxo unha ampliación real do abano 
social abarcábel polo BNG, nen unha 
abertura apalpábel ao pluralismo. Certo 
que se pode apoñer que o PNG incorpo
rouse cunhas eivas, coma a caréncia de 
aporte ideolóxico significado , ou unha 
imaxe externa condicionada pala história 

(Continua na páxina 23) 
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A SOCIEDADE E A DROGA Q MELLO~ DOS MUNDOS_ 

-Mobilización Gontra o tráfico de estupefacientes na peíiféria 
Veciños ~a _Coruña. temen ·que .· 
os seus bairros se convirtan en. ghettos 
• ·M. BERTOJO/A CORUÑA 

· As asociacións de Veciños 
da Coruña, .' 
particularmente as dos 
bairros periféricos, están a 
artellar a oposición veciñal 
ao tráfico de 
estupefacientes ante a 
pasividade e ineficácia 
-segundo afirman- da 
Administración e das 
diferentes forzas pbliciais. 
Peña Moa, Monte Alto, 
Bens e o Birloque, entre 
outros pontos negros da 
cidade, veñen sofrindo 
unha degradación 
progresiva canto a 
convivéncia e inseguridade 
cidadán: a resposta xa 
estivo na rua o pasado 30 
,de Agosto. 

po: refírome ao caso da torre 15,' que non quere dicir que todos os 
que apareceu ria revista lnterviu. xitanos .sexan traficantes. Hai 
Sábése onde se trafica, polo tan-~·· moitos xita,!los P.erfectamente in-
to estamos levando adiante unha tegrados no bairro, aos que de 
'série de entrevistas cos veciños feito lles preQcupa GOmo ao que 
dos distintos bloques a fin de máis ista situación, 1precisou o 
afirmar a solidaridade. lsto é un Presidente· desta Asociación .. , 
problema de todos e hai que de- Nós estamos dispostos a chegar 
nunciar pésia as arrieazas. Por a ·ond_e faga falta: o que non que-
exemplo, os veciños do bloque ·re dicer .que nos vaiamos a ar:-. 
17 teñen que soportar non só as mar. Nun princípio ternos ,que- fa-
ameazas, senón ás sabotaxes - cer ver ao Concello, ao Gober-
paneis do ascensor, luces, defe- nador Civil e ao Delegado do 
cacións ... - dos traficantes que ali Goberno que hai que erradicar 
viven". esta situación canto ·antes. Hai 

un agravante.: a proliferación de 
coléxios e que linda coa futt.Jra
zona uriiversitária; ou hai un con
trol efectivo ou acabaremos nun
ha espécie de ghetto".-

Zona conflitiva 

sisto eÁ que o noso grao de 
compromiso vai máis aJá do bai
rro. O costo político das medidas 
que poida tomar que a sexa vai 
a ser mínimo, a masa social esi
xe accións inmediatas. Si proce
de, nós estamos dispostos a ma
nifestarnos, a facer o.-que sexa 
para que o benestar social· deixe 
de estar baixo cero como até 
agora. O xoves ternos convoca
do unha xuntanza de veciños e 
xa hai ameazas. Non apostamos 
por un modelo de convivéncia á 
americana, queremos solucións 
efectivas e $en crispación so
cial", concluiría o Presidente da 
AA.VV. 

O dirixente veciñal non estirnou 
que houbera posíbeis casos de 
corrupción policial ou algo seme
llante de tondo. Os parques de 

As Asociacións consideran que 
as distintas declaracións de au
toridades, ·e en concreto as do 
Delegado do Goberno, Sr. "Gar
cía Sabell, non pasan de ser de
claracións de boa vontade, un 
pouco para sair ao paso, mais 
sen transcendéncia real. "Ao non 
existir un compromiso político re
al dende arriba, afirmou o diri
xente veciñal, non haberá solu
cións eficaces. Pesie a todo, nós 
seguiremo&. presionando e cre
ando conciéncia de que o pro
blema é de todos.Circular polo 
bairro só, un rapaz, unha muller, 
chega a resultar arriscado". 

. ·-. non ter rematado situacións co,.. 
"Con ista campaña, tanto tema mo o tráfico de drogas escapan- . 
delictivo como o "trapicheo" .,.te- selle, aínda que afirmou qüe de 
ñen baixado a1·ga, aínda que non ter probas de algo, a Asociación 
aumentase a preséncia das poli- faríaas públicas. "De cal.quera 
cías na rua. Pensamos que so- xeito, é difícil, sinalou o Presi-

I 1 

Segundo manifestou o Presiden
te da AA. de W. "Os Anxos" do 
Birloque, unha zona especial
mente conflictiva, "o noso bairro 
xa é tristemente célebre na loita 
antidroga; posibelmente recor
des a actuación espontánea dun 
grupo de veciños hai xa un tem-

mos unha zona das máis conflic- dente da· Asociación "Os AnxQs", 
tivas da cidade, densamente po- para moitos pofíticos e .forzas Vi-
blada, mais cunha preséncia po; vas desta cidade percibir_ as 
licial permanente nula ou casi. E ·cuesttóns, eles non viven . nun 
paradóxico, non si? Si houbera bairro marxinal como_ é iste. Nós 

"O tema racial é unha das cues~ 
tións máis delicadas: a maioria 
·dos traficantes son xitanos, o 

preséncia policial, di ti que o. trá- queremos un ~odelo mellar que 
fico se pode desprazar a outro para os nasos filias, isto é ben 
sitio da cidade; por ista razón in- fácil .de entender". · • 

.- l . . 

. REFLEXIÓNS SOBRE UNHA MANIFESTACIÓN 

O pasado 29 de Agosto tivo lugar na Coruña . 
unha manifestación contra a droga 

Vaia por diante sinalar que a mobilización de 
vários miles de veciños por un problema que 
lles afecta ten xa un valor en si mesma, tanto 
pala capacidade organizativa e o sentido de 
responsabilidade e solidariedade que com
porta canto pala dinámica participativa que 
xenera. 

Non obstante a reflexión ven motivada polo 
contido da própria manifestación e non con 
ánimo de criticalo senón de correxilo, porque 
o carácter eminentemente represivo que se 
lle deu á mesma desvirtua, ao meu xuízo, a 
pluridimensionalidade que ten a problemáti
ca da droga que require, sen dúbida, un 
planteamento global. 

As paradas drante da Delegación do Gover
no e Governo Civil, instituciQ.ns competentes 
na-persecución do narcotráfico, deberian ir 
acompañadas doutras tantas deJegacións de 
Servizos Sociais e Sanidade, responsábeis 
fundamentais da prevención, insercióo e. tra
taniento, cuestións realmente substanciais 
no que a drogadición se refire. 

A preocupación dos viciños manifestantes 
polo deterioro social duns bairros que sofren 
unha delincuéncia inaturábel resulta lóxica e 
a sua esixéncia de medidas policiais perfeita-
mente explicábel ainda -que absolutamente 

RAMÓN MUÑIZ 

Actuar unicamente tratando de restrinxir a . 
oferta sen equilibrala .cun labor de redución 
da demanda non só non conduce a ningures 
senón que pode· crear máis problemas que 
os que se pretenden solucionar. 

Efectivamente, unha intervención estricta
mente policial, independenemente das limi
tación técnico-xurídicas que ten, que .canse-
. guise efeitos na escasez de droga, mentres · 
a demanda medra, o que· faria seria encar'e-

1 

-'UNHA -INTERVENCION 
. ESTRICTAMENTE POLICIAt-, 
QUE CONSEGUISE EFEITOS 
NA_ ESCASEZ DE DROGA, O 

QUE FARIA SERIA . 
ENCARECELA PRODUCINDO . 

MAIS ASALTOS A 
VIANDANTES' 

ineficaces se non van incardinadas nunha cela producindo· máis asaltos a v~andantes 
· planificación racional con prograrn~s integra- para acadar os cartas preqisos, as·fa~mácias '. 
dos, orientados á prevención·: de maneira e centros médicos para obter'·substitutivos, 
que se orixinen uns entornos favorábeis que ademais do incremento de martes e infec-
fagan reducir a demanda; ao tratamento: que cións por adulteración a que. daría lugar. T~-
consiga unha asisténcia e reabilitación que mén pode acorrer· que se a represión se. fai 
posibilite mermar a porcentaxe de afectados; . nuns bairros concretos . os narcotraficantes 
á inserción: que procure alternativas de nor- . cámbien de lugar continuando co problema, 
malización laboral e social o tempo que po~ · ou ben mellaren os-seus métodos, ou ·varién 
tenc1e pautas culturais positivas. o tipo de droga. · 

Unha aparición · abusiva de policia ·podería 
pór en cuestión es~ado democrático incom
patíbel co "estado policial", o recurso a policí
as privadas· dividiría ainda máis socialmente 
á povoación entre os que poden pagala e os 
que non (vexase USA). 

Por último, a retirada de narcotraficantes das 
ruas sen actuar decididamente sobre a de
manda, seria unica~ente temporal, ao. pou
co tempo veríamos que outros ocupan ·os 
seus postas e asi indefinidamente. · 

·En definitiva, a loita contra a droga, a loita 
pola -seguridade . cidadá insirese na lo ita 
·coritra a pobreza e a marxinación, aquelas 
son os efeitos que deben tratar de paliarse 
pero estas sori as causas que debe de só
lucionarse, aquelas son o adxectivo, estas 
son o substantivo. Ter claro isto paréceme 
imprescindíbel para avanzar -neste dificil 
combate no que os viciños, .os-cidadáns, te- · 
ñen o papel esencial en canto denuncia.do
res, dinamizadores:, controladores, , sinteti
zadores e integradores de todo o proceso 
·participando activa e soHdariament-'3 . no 
mesmo. 

Colaterlamente habería que facer outra rene- . 
xión de natureza máis sócio-poHtica. A droga 
está promovendo un novo movimento social 
que surxe espontaneamente, adquire a. sua 
própria form·a organizativa e conforma o seu 
próprio código de actuación e de resposta 
s0cial. lsto comporta novas formas' de parti
cipación político-sociais e de loita de clases 
que non por non estar previstas por Carlos 
Marx deixan de ser loitas emancipatorias 
contra-a explotación. As organización's clási
cas progresistas deberán tomar boa nota 
disto e observar a· potencialidade transfor
madora que subx~ce corno resultaqo da 
marxinación. - • 

"Vivimos rio mellar -
dos mundos posibeis" 

Felipe González 

A Universidade do 
.Atlántico, patrocinada pala 
· Fundación Alfredo Brañas, é 
ünha das labores mellar -
arroupadas no verán galega. 
Haber non é que houbera 
moitos asistentes, pero patro
cinadores econ'ómicos esta
ban os seguintes: Fundación 
Cánovas del Castillo, Canse-: 
lleria ,de Cultura, Conselleria 
de Sanidade, Concello de -
Poio, Fundación Galicia-Euro
pa, Fu.ndaci_ón Barrié de la 
Maza, Banco Pastor, Caixa 
Galicia e Caixa de Aforrós de 
Pontevedra. 

Por sorte os soviéticos non 
eran feministas, senón a es
tas horas o machismo seria a 
moda ·eloxiada polos médios 
de comunicación . 

Moit6 rir.se de que o mono 
Pepiño do parque de Redor1-
dela tose levado a Vigo para 

· emparellar e agora resulta 
· que ao os<;> panda Chuf i(1 do 
zoo de Madrid lle buscan un
ha con:ipañeira ~ isa merece 
todo o respeto. A digriidade 
galega pide para o Pepiño o 
mesmo recoñecemento que 
para o Chulin. Non pasamos 
por menos. 

Góstanos Pinochet, ·porque 
non pasa de moda, porque os 
seus cementérios de disid~n
tes non saen no telediário., 
porque os seus burócratas 
sabian economizar e metian a 
dous comunistas por caixa, 
ainda que as veces se con
fundian con algunha extremi
dade, e porque foi capaz de 
exportar os escuadróns da 
marte a toda Latinoamérica. 
Góstanos Adolfo Cristtani, li
der de Arena, partido da ex
trema dereita, e presidente do 
Salvador, porque recibe dóla-

. res dos Estac;ios Unidos para 
o seu exército. Góstannos os 
Estados · Unidos porque . mañ
teñen o embargo _de alimen
tos e meiciñas a Cuba e por- . 
que proiben a importación de 
cafeteiras italianas. que conte
ñen un 5% de cinc cúbano. 

. . . 

Segundo ci diário El Mundo, o 
sesenta e tres por cento dos 
españois son co.ntrários ª·º 
exercício do dereitci de auto
determinación. Un creía que 
isa a quen lle lo había que 

. perguntar era aos interesa
dos: Cataláns,-Vascos e Ga
legas. • 



ECOLOXIA 

Ramón . Varela, pr~sidente de ADEGA 
'Hoxe estamos en mellor situación para decii"mos non ás celulosas' 

• G. LUCA DE 'tENA · 

'As campañas de publicidade 
das fábricas de pasta de 
papel ao sulfató, aumentan 
ano·tras ano o seu prezo 
segun os governos de todo 
o mundo recusan este 
paradigma de indústria 
contaminante. De fronte 
teñen· argumentacións 
contundentes como.a que · 
divulgou de a pouco o 
catedrático de Ciencias 
Ramón Varela, co título de 
Informe Biolóxico sobre as 
Celulosas, que inclue dados 
espectaculares sobre os ·· · 
organoclorados. Nesta 
conversa, Varara, de 39-
. anos, biólogo e presidente 
de Adega, revisa o debate 
sobre as celulosas, 
reactulizadó pala militáncia 
do governo .Fraga a pral d0 
proxecto de Eurogalicia 
Forestal pará As Pontes e 
pasa revista a aspectos 
diversos do estado 
ecolóxico d.a nación. 

P~rsoeiros da política que nos 
setenta estaban en contra da 
instalación das' fábricas de 
pasta de papel, defenden agora 
esta clase de indústrias. Que 
elementos novos pérmitirian 
afirmar que cambiou o debate 
.sQbre esta clase de indústrias? 

Os argumenfos que dabamos a fi
nais dos setenta e na década dos 
oitenta, seguen vixentes. En pri
meiro lugar porque son ,i_ndústrias 
altamente contaminantes, nc;m só 
para o meio acuático senón para a· 
atmósfera. Necesitan gran canti
dade de capital para se instalaren 
e reportan poucos pastos de tra
ballo.- Nestas indústrias, cada pos:. 
to sae da orde de cento corenta · 
ou cento cincuenta millóns de pe

.. : / 

o papel --moitas veces e incluso in
dústrias clásicas de celulosas re- · 
c9nvertíronse para reciclaren pa
pel. Estamos nun momento no que 
se pode conseguir o mesmo fin in
dustrial e afórrar madeira, auga e 
enerxia no proceso de fabricación . . 
Ao mesmo tempo é posíbel evitar . 
'ª contamihación da celulosa, pois 
que as indústrias de reciclaxe non 
producen nen a centésima parte 

· de agresión ao meio ambiente. 
Hoxe estamos en mellar· sitoación 
para decirmos 'non ás celulosas . . 
Confirmase todo· o dito hai anos e 
basta con ver os resultados das· 
duas celulosas de Návia e Ponte
vedra, que· de~on a riqu~za 
.ecolóxica das rias. 

Euiogalici;1 Fórestal e a. ENCE 
·de Pontevedra din na sua publi
~idade que a. técni.ca da pasta 
celulósica ao sulfato adiantou . 
tanto que xa non ten· por que 
contaminar. 

lsto é totalmente falso. Eu podo 
recoñecer que desde hai vinte 
anos a esta parte se ten mellorado 
moito nos procesos técnicos. Unha 

· fábrica que consumia cen litros de 
auga (por·pór un exemplo), só re
quiere hoxe vintecinco. Tamén re- · . 
duciu o proceso de emisión á at
mósfera:· Quérennos vender que a 
contaminación . é case cero, pero 
non é certo: Primeiro porque é im
posíbel e despois porq1.1e producen 
asi e todo•unha alta contamina
ción. Menos que· hai trinta anos, 
pero moi alta .. E escandaloso o que 
Eurogalicia Forestal trata de ven
der coa sua publicidade, porque o 
proceso de ·pasta Kraft, que é idén
tico ao de Pontevedra, é o máis 
contaminante. E no caso concreto 
desa fábrica, pode tratarse incluso 
dunha indústria trasladada desde 
outro lugar. Hai .paises como Esta-

. dos Unidos, Alemánia ou Austrália 
nos que este proceso industrial do 
papel está proibido. 

Dunha parte éstán os avánces 
n·os métodos anti-contamiantes, 
pero ·tamén se descobren novos 
aspectos da toxicidade desta in
dustria. 

setas. Con ese investimento, e a Nos oitenta foi o descobremento 
partir dos nosos recursos naturais dos orgánoclorados. Antes non se 
do agro e do rriar poderiamos criar · coñecian. os seus efectos e os pro
da orde de seis ou sete postas. 'blemas que traian ao meio ambien
Paréceme un despilfarro económi- te estE¡ls ptodutos tóxicos, que- son 
co. -Hai que ter tamén en canta os máis de cen distintos. 
postes de traballo que se chegan 
a destruir. Coñecemos ben o que Control inexistente 
pasou en PQntevedra onde por 
quinientos traballos directos, .des
truíronse da arde de cinco mil. Pe
ro ainda se reforzan· os nasos ar
gumentos. Visitando Astúrias ou 
Cantábria, doume conta de que a 

En relación ds .normas anterio- -. 
res, en .que vaí cambiar a lexisla- . 
ción anti-contaminante da CEE o 
funcionamento destas -fábricás? 

invasión do eucalipto-aumenta de . Efectivamente a lexislación espa- -
dez anos a esta parte nas áreas . ñola permitia m'C?ito máis. Pero 
de bosque autóctono. Aquí xa tive- queda o problema do control. Ob-
ramos antes a invasión do-pinas servo q'ue ('.ando camiñamo.s cara 
pinaster· e do pinus insignis e do á CEE non irnos cara un control 
eucalipto e estamos pagando evi- · unico. Non existen redes de .se- Co" N,.. ECEMOS BEN 
dentemente as consecuéncias, guement,o de contaminación in-
tanto polos incéndios como pola dustrial. E a propia indústria a úni- O QUE PASOU EN · 
erosión. · Vex6 que o que se dera . ca que fai controis. O INI segue a 
aqul hai uns cincuenta anos, repé- contaminación da central térmica PONTEVEDRA ONDE 
t_ese neutras áreas do Estado. A' de As Pontes só nun tádio qúe a POR QUINIENTOS 
política de abandono de terras ela lle interesa': trinta quilómetros. ___ _;__---------
agrícolas que fomenta a_ CEE es- Non máis. Nengunha indústria ten ·TRABAL LOS 
tase a facer nunha determinada un seguemento por parte da Ad- DIRECTOS, 
dirección, que é ·a de ·reforest.ar minisJración de-. como se fan os =D-=-E.::_S.::..=..T-=-R--=U---=...,l-=R....LO__,_N_S_E_D_A_'_ 
para as celulosas. Paréceme ta- seus verquido~, de xeito que unha 
i:nén a ter en canta o argumento causa é o que·digan os papeis e a -ORDE DE CINCO MIL 
do reciclado. Hoxe pódese ,reciclar declaración que unha indústria fa- · , 

ga db que vai verquer e outra é o 
que verque. Encontrámonos con 
que moitos problemas de contami
nación non se darian se a admi
nistración tivese esas redes de 
seguemento.' Hai tempo que vi
mos pedindo que se dispoñan re-

. des de control atmosférico, de 
· verquidos acuáticos, con dados 

que poidamos ir .comprobando ca
da certo tempo. De pouco serv.e 
que a ·Administración diga que o 
que se permite é un verquido cin
co, cando na realidade o que sae 
son dez. Asi- que se denúncia, a 
Adminis~ración dá o silencio por 
résposta. Tardaranse anos para 
acomodar a lexislación á CEE .. 
Polo de hoxe, vese que non hai 
intención. 

A NOSA TERRA 

Leva xa algun tempo en vigor a 
A valiación do Impacto Ambien
tal. De que maneira defende este 
regulamen.to contra as agre
sións das obras e as indústrias? 

J 

É unha pequéna adecuación nas 
normas, pero afina!. o que resulta 
é u11ha trampa para mellar enga-
nar a todos os que pretendiamos 
que se defendese mellar o meio 
ambiente.' Tratarei de aclaralo .. No 
lrixo comezou unha repovoación . 
forestal, fixeron uA estudo .de im
f>acto e xa. antes de estar ap·roba-
do estaban arando os montes e 
preparando o terreo porqu.e tiñan ,, · 
a seguridade de que lle ian dar ~' 9 
permiso para tral;>allar .. O ·recurso 
qu~ nós pr~sent8:mos, logrou de-
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/;.. POLITICA · 
DE ABANDONO 
DE TERRAS 
AGRICólAS QUE 
FOMENTA A .CEE 
ESTASE A FACER 
NUNHA 

-DETERMINADA 
DIRECCION, QUE E 
A DE REFORESlAR . 
PARA AS CELULOSAS 

ter a obra momentaneamente e 
proseguiu a repovoación que pre
parara a Ce/bi. A Administración 
non contestou sequer os recursos 
que nós presentamos. Tamén lle 
fixeramos a Eurogalicia Forestal 
un recurso de alegacións ao estu
do de impacto ambiental porque 
non cumpria nen as normas for
mais. Ner:-i pola intervención da 
Universidade houbo respostas, e 
o próprio Governo Galego se pro
nu nciou despois a favor destes 
proxectos, ainda sabendo os cus
tes sociais que ia traer. Non é a 
Admin istración quen fai eses estu
dos , senón a própria empresa, 
que procura sempre que se axei
ten aos seus intereses. A encarga 
debería ser através da Administra
ción , á empresa que ela quixese. 
Non que a faga a empresa investi
gada. 

lndústrias -=-

que espantan indústrias 

No debate resucitado sobre as 
indústrias contammantes, repé
tese o vello argumento de que 
as indústrias son necesárias e a 
contaminación comun aos pai
ses desenvolvidos. A frustra
ción de non termos rede indus
tria I própria, apesar dos anos 
que pasaron, favorece o argu
mento de que é artificial discutir 
os nfveis de contaminación 
mentres non haxa lndústrlas 

Nese caso sempre poño· o exem
plo da Alúmina. Primeiro ' buscá
ronlle asentamento na Ria de 
Arousa, pero por protestas do en
torno e de organismos de investi
gación, levárona a Lugo. A opi
nión pública díxoselle que ao pé 
da Alúmina haberia unha indústria 
de transformación do alumínio e 
que mesmo se traeira a un con
xunto de novas indústrias ao seu 
redor. Hai máis d~ dez anos que 
está instalada; é altamente conta
minante : diariamente saen á at
mósfera máis de cincocentos qui
los de flúor e ao mesmo tempo 
produce S02 que afecta ao entor
no". O tema dos lodos roxos ainda 
está sen solucionar. i:ero que foi 
do tren de laminado? E· a indú$tria 
que está a continuación da fabri
cación do alumínio, pero non ven 
á Qaliza. Haberia posibilidade de 
instalar outras indústrias, pero 
máis ben non ven á zona porque 
está ali a Alúmina, que é altarnen- 1 

te contaminante. Para levantar a 
Alúmina foi preciso destruir un 
porto · pesqueiro e ao mesmo tem
po os contaminantes ,químicos 
afectan ao litoral. A pergunta é: 
trátase dunha indústria que intere
sa a Galiza ou ven aquí pola con
tra para tirar a materia prima, dei-

, xªr .. ~ g>ntaminación e levar o que 
pro~~1Rara que fábricas de tora 
cqsnp)@!ft:i- o proceso? .. ' 
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Eurogalicia Foresta/ .propón a 
compra" de Celulosas de Ponte-

. vedra e deixar esJa segunda pa
rQ un proceso máis , limpo, se
gundo ven de-públicarse. 

Pero esa alternativa leva consigo 
que na nova indústria de As Pon
tes· se fabriqüen quinientas níil to-· 
neladas de pasta, no canto de tres
centas e que o erário público lle re
gale cincuenta mil millóns de pese
tas. Pode o Estado estado se des- · 
prender. desa cantidade para lle 
dar a unha indústria altamente 
contaminante, dun grupo de em
presas monopolistas, para que a 
meirande parte de;> que. se produza 
vaia para Alemaña? Ese tipo de in
dústria non nos interesa. Ante es
tes dous proxectos, Adega di que 
non porque son proxectos .non in
tegrais, con custes sociais enor
mes, que contaminan e que xeran 
un número de pastos de traballo 
que nada solucionan. Os cincuenta 
mil millóns poderian ir para Bazán 
ou Astano e salvar miles de pastos 
de traballo, sen todos estes custes 
adicionais. · 

Os informes desminten a primei
ra impresión e o proxecto da ce
lulosa mecánica para Narón, ta
mén será contaminante. 

O primeiro que haberia que deci
dir é a ordenación do território. 
Para que queremos as nqsas 
rias? · Para que sexan unha cloa
ca? Para qur sexan unha zona de 
recursos mariños potenciais, onde 
se poda desenvolver a acuicultura 
e non só extraer os recursos natu
rais? Ou preferimos que- sexan 
nada mais un ponto de desaugue -
dunhas vivendas que non teñen 
depuradoras? Hai que elexir. En
tando que as nasas rías son case 
ún.icas no planeta. Só se poderian 
comparar a algunhas do Xapón e 
pouco máis. Evidentemente teñen 
unhas potencialidades que non 
hai en ningures. Estamos a des
truilas , de yagar pero efeitivamen
te. A falta de planificación, de ur
banización e de ordeamento do 
território le'Ja consigo a unha 
anarquía , a un caos , Cadaquén 
pode construir na beira de calque
ra ria onde lle parece. Os verqui
dos ás ·rias son todos sen depura-
d oras , con algunha excepción 
contada. O MOPU, por exemplo, 
decía que para 1990 facian falta 
na Galiza da orde de 136 depura-

doras de· augas residu'ais. Pola a instalación de determinadas áre
contra, _moitas das que hai no in- as de porto. Fanse diques· de abri
terior non funcionan, porque con- go sen control de· nengunha caste, 
sumen enerxía eléctrica e· os con- · recheos. etc. En Adega entende
cellos non están dispostos a pa- - mos que cada caso concretó nece
gar un ou dous millóns de factura sita un estudo -concreto. Pero a po
de electricidade. Os grandes nú- lítica da Administración non é esta. 
cleos de povoación -que verquen Se existe Uí!ha pequena presión, 
ás rías non teñen depuradoras: país faise. E 1Jnha mala política 
Non se concibe como se pode porque hipoteca o ·futuro. Entende
criar móluscos, ou simpleruente r:nos que hai que estudar cada ca
recollelos desas áreas cando o so concreto porque se pode alterar 
home está fac~ndo aí verquidos. o sentido ecolóxico dunha área e 
A produtividade das rfas é ünha da parte dun~a.ria. 

cincuenta mil e as especies autóc
tonas non chegan ás trescentas 
mil. De once árbores, s-ete son pi
nos ou eucaliptos e catro espééies· _ 
próprias. A desigualdade avanza 
de forma brutal. Hai estradas de 
novo trazado" que 'atravesan zonas 
de bosque e non hai · reparó en 
cortar carballos e bídalos, ainda 
que a corenta metros poderia ha- -
ber un luga'r máis idóneo· para tra
zar esas vías sen necesidáde es
tragar o bosque. 

Menos incén~ios forestais 

A redución dos incéndios fores
fais' deste ano_, débese a unha 

das mais altas do mundo. Non po
demos tirar pola borda este recur
so, que para nós é fundamental. 
Ternos o mar como estaba aterra 
hai miles de anos. Simplemente 
recóllese o que dá, cando--xa pa
samos ao cultivo. Se decidimos 
que as rías son un recurso inapre
ciábel, par,a cultivos e recursos 
mariños, e así o creo como biólo
go, non pode recibir. verquidos de 
indústrias. lso é o que ten que de
cidir o governo galega. Pero a sua 
opción está clara eando se pro
núncia por un proxecto· como o de 
Eurogalicia Forestal ou Papelga e 
dalle a puntilla ás rías. 

A presión das celulosas sobre: a 
extensión de espécies pasteá
beis ten cambiado mesmo o ·ob
xecto do Centro de lnvestiga
cións Forestais de Lourizán, que 
está especializado .nQ. eucalipto. 

. boa pó.lítica de conte-nción, a 
que non incéndian máis o monte 
ou a que ardeu todo o que tiña 
que arder? 

A concentración urbana aumenta . 
a contaminación á ·beira das rias 
e tamén o·précio do solo urbáno. · 
Esas duas circunstáncias xuntas 
serven de xustificación aos re
cheos, a cad.a máis frecuentes. · 

Os vertidos de matéria orgánica e 
a contaminación industrial son as 
duas agresións máis il)lportantes 
das rías. Pero hai outras: Incluso 

Os CINCUENTA MIL 
MILLÓNS ¿ • 

DA CELULOSA 
DE AS PONTES, 
PODERIAN IR PARA 
A BAZAN OU ASTANO 
E SALVAR MILES 
DE POSTOS 
DE TRABALLO, 
SEN TODOS ·ESTES 
CUSTES-ADICIONAIS · 

As potencialidades de Galiza non 
son únicamente as dos· recursos 
mariños; senón as forestais. Máis 
do 33 por cento de toda a ma~eira 
do Estado xenérase na Galiza. Hai · 
anos que se atinxe até o 40 por 
cento. Isa supón nd conxunto da· 
CEE o 4 ~or cento da producción 
total. Se Galiza é unha poténcia a 
nível .forestal, como desmostran 
estés dados, haberá que conside
rar_ as espécies máis idóneas para 
plafltar na sua terra. Pero atopá~ 
monos na te_situra seguinte: Euro
pa está consumindo madeira de 
paises de Sudamérica e Africa. ·No 
ano 2000, a maior ·parte dos ac
tuais fornecedores de madeira non 
llela van poder suministrar. máis. 

_Os trinte paises madeireiros serán 
nb ano 2.000 quince óu · menos. Ao . 

·mesmo tempo; a madeira ·de cali
dade é cada día máis cobizada e 
os escandinavos, por exemplo, 
non cortan os seus bosques para . 
gardar esa gran riqueza con vistas 
ao futuro. Así que a madeir~ de 

- calidade ten un précio alto que po
de compensar o seu crecemerito 
lento. Nós que ternos posibilida
des para .producir estoutra clase 
de madeira, só estamos plantando 
eucaliptos. Hai un par de anos, fo
r'estalistas ale.máns de visita na 
Galiza comentaban que fora un 
gran erro plantar só espécies de 
ciclo curto e que agora, despois 
de estudalo, cultivan . tamén espé
cies de até 150 anós. Nós esta
mo9 en condicións de producir 
madeira de castiñeiro, bídalo ou· 
outras espécies, pero os pinos xa 
sobrepasan as quinienlas mil hec
táreas, os eucaliptos duascentas 

Entendemos que a política fores
tal hái que enfocala en preven
ción,. en extinción e en recupera
ción. Dos tres aspectos a Conse
llaria ,de Agricultura só atende un 
pouco á extinción, esquece a pre
vención e non. atende á recupera
ción. Na estrada de S-añtiago a 
Coruña ou na de Chantada a 
Monforte, por exemplo, están a 
utilizar herbjcidas. Aparte do pro
blema ecolóxico que produce dei
xa un material seco que permite 
extender o lume. Tampouco hai 
recuperación e non hai máis que 
ver o caso de Camota. Non hai 
actuación pública para replantar o 
que ardeu con espécies idóneas. 
Nestes- anos déronse unhas con
dicións de humidade· e de precipi
tacións que non foron as dos anos 
·anteriores. De todos xeitos non te-
rnos pór que estar dacordo coas 
extensións queimadas que están 
a dar desde a Consellaria . Hai 
grupos de defensa ecolóxica de 
Lugo que denunciaban a exten
sión proclamada como a que ar
dera. só naquela províricia. Efeiti
vamente, os incéndiós teflen pj
cG>s, altos e baixos e este ·foi un 
ano dos-'báixos. Existen evidente- · 
mente intereses económicos e 
bandas que se adican a queimar 
os nasos montes,· pero todos co
ñecen que este ano ardeu máis 
tora de G,aliza porque se despra
zaron a outros sítios. 

F>ero que razón poden ter eses 
intereses en non seguir quei- . 
mando? · 

A ~un~a, nas catac~mbas do nuclear 

Entendo que os máximos benefi
ciários (e noñ quero dicer os- exe
cutores) desa política, xa teñen un 
visto bon da Administración, xa 
dispón dun pJan forestal axeitado 
aos seus intereses e.-p.or iso pro
nostico que nos próximos catro ou _ 
Cinco anos os .incéndios non terán 
a viruléocia que tiveron nos ante
riores. · • 

Nos peiraos de Vigo- e da Coru
ña hai unha continua descárre
ga de madeira de Africa, pero 
non se sinte preocup~ción por 
mellorar a calidade do noso 
bosque 

Os governos actuais non pensan 
mais que no momento e tan unha' 
política de br.a.zos caídos que 
benefícia exclusivamente aos 
monopólios. Que na Galiza non 
exista unha cultura forestal no 
senso de que se estude .máis co.: _ 
mo tratar as masas forestais, os 
sistemas de poda .e·enxeno; non 
hai escalas de capacitación agrá
ria qu.e permitan unha cultura e 
unha téc.nica mínima de como 
tratar as suas masas. Hoxe, ·coa 
mesma exte-nsión poderiamos 
estar producirido o dobre de ma
deira. Non consiste en aumentar 
máis a situación- bos·cosa. Se 
Galiza- ten oitocentas mil hectáre
as de matorral -non consiste ea 
invad'ir ese terreo con árbore~;, 

· senón axeit~r a extensión que te-

traelas aqui. -· mos a nosa realidade. Volvemos 
sempre a necesidade de ordea
ción do território, porque pode_ É a· típica bot~ratada dun señor · 
suceder .que áreas que hoxe ,es- . que non coñece por onde se mo
tán invadidas po.r eucaliptos ser- ven as re.alidades da Europa e 
ven para prado, e outras que es- América como vostede cita. Des- . 
tán a matorral son boas -para · pois do accidente da lila ·das Tres 
bosque. lnsisto .. en que as espé- Millas e de Chernóbil, todo o 
cies de ·crecemento rápido, nun- ·mundo coñece o g.rqnde perigo 
ca coa extens·ión que hoxe te- das nucleares, que os defensores 
ñen, poden ocupar un lugar. Evi- · do meio ambiente antes anuncia
dentemente dispomos de capaci- . ran. Est¡;¡s indústrias levan consi
tados para producir madeira de go un risco moi alto e hai outras 
calid~de e froitos que teñen mer- formas de producir electricidade 
cado. Pero estamos concentrán- máis correctas. Desde ,o .ponto de 
danos nas plantas de creéemen- . vista de Fraga e do cqnselleiro de 
to rápido que empobrecen o so- 1ndúªtria, está declaración. non 
lo, danan os .. manantios e os ten sentido. Se non están infor
acuíferos, repercuten na micro- mados, recoméndolles a lectura 
fauna, · na erosión e nos incén- dun. meu .libro que tala do ·proble
dios forestais. Non esquezamos ma das núcleares. A declaración 
que no ano · 89 só arderon non sé está mal enfocada senón 
200.000 hectáreas e se perderon · que-é ir cara as catacumbas. Xus-
45 millóns de toneladas de terra. to cando ninguén defende as nu-

cleares ... agás que poida existir 
.. Desde o 82 non se montan nu- un pacto entre algu'nha indústria 
cleares nos Estados Unidos, de electricidade . do Estado e o 
l?ero Fraga di agora que hai que_ grupo de governo. • 

OsMAXIMOS 
BENEFICIÁRIOS 
(E NON QUERO DICER 
OS EXECUTORES) 
DOS INCÉNDIOS-, 
.XA DISPOÑEN 
DUN PLAN FORESTAL 
AXEITADO AOS SEUS 
INTERESES 

. ' . 
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Agás a· Ce'lta n_eQgunh~_ delas deu a tall.a · 

. Irregular corneza-para as nosas equipas de fútbol 
• VÍTOR MÍGUEZ . 

Comezou a liga, e cando ieva
mos tan só duas xornadas des
putadas, os primeiros. resultados 
surtiinistran uns dados inseguros 
pero indicativos do nível de xogo. 
dos nosos representantes. En 
princrpio tan só o Celta amostra.a 
su a vitola de campión; mentres, 
Compostela e Deportivo terán 
que agardar tres semanas máis 
para medir con garanticas as 
suas · verdadeiras posibilidades. 

válido p·ara o De- · · 
portivo, se ben a · 

· . rapid~z e a loita 
contínua están 
presentes neste 
búlgaro loiro, to
da a sua entrega 
vense abaixo 
cando.de dez pa-· 
-ses nove os da 
ao contrário. Di
ferente valora~ 
ción merece o 
dianteiro C.láu
~io, xogador ha
bilidoso, moi téc-

técnica unida a 
unha rapidez en

. diañada e unha 
potencia no dis
paro notábel. S1-

. milar valoración . 
· merece a con-
. xunción entre as 

liñas, coordena
ción · mo~ difícil 
de acadar nunha 

. equipa, como o . 

_:.2ª Xornada..-) pódese consi
derar en parte lóxi.ca. Orabén; 
certos indícios apontan a que os 
santiagueses aportarán a sua loi
ía contínua durante os 90 minu
tos tal e como fixeran en· toda a 
pasada temporada; aí estará a 
clave, pois, a diferéncia do co
mentado caso do Celta, os com-

Sen embargo cartas· cousas es-
< - tán Claras. ASi, o A.C. ·Deportivo . nico_ e tre_menda

mente corredor.
A sua conxun-

Celta, con tanta 
cantidade de al
tas. Nestes as
pectos, na loita 
en comun e na. 
xenialidade das 
figuras estribará 
a posibilidade 
dunha tempora
da netamente 

. postelanistas· non cantan con fi
guras de renome. De todos os 
xeitos catro poden ser o~ piiares · 
que garantan o seu xogo pµndo
noroso; por unha parte Cea e 
Modesto na retaguarda e máis 
adiantados Juanito (a sua ausén
cia nótase no xogo) e Ochoa_ Fi
nalmente, non podernos esque
cernos de Docobo, o gardameta 
que hai dous anos mantivo a sua 
porta a cero durante numerosos 
partidos e que agora está no 
banquiño· en substitución do titu
lar António que sen facelo mal 
tampouco está amostrando ser 
mellor que o cancerbeiro galego. 
Tamén neste caso teremos que 
agardar a que o Sabadell visite 
Santa Sabela para facer un bare
mo deste Compostela 93. • 

(Valencia 2 - Deportivo 1 I De
portivo 1 - . Tenerife 1) ainda non 
se pudo dar a coñecer xa que se 
en Valencia a substitución pre
matura de López Rekarte foi cla
ve, non menos o foi a sua au
séncia o pasado Domingo, au
sénda. que unida á expulsión de 
Fran orixinaron que equipa (cua
litativament~ talando) aminguase 

· o seu xogo en mais dun 30%. O 
que si podemos afi~mar é qu~ Ki
riakov non está mostrando ser 

, c.ión co tandem 
Rekarte-Fran de
rán ·a medida ·das 
posibilidades da .equipa, ainda 
que para-lsto polo menos _ teña
mos que agardar duas ou tres 
xomadas. 
No referente ao Celta (Celta 3 -
Lleida O I Castellón O - Celta 2), 
e alén do que está sendo por 
agora unha feliz actuación baixo 

os paus de Toni Villanúeva, dous 
homes destacan: Salillas e Gu
delj; o ex zaragocista e o xoga
dor sérbio están conformando o 
que podería ser a dianteira máis 
temida da categoíia. De Godelj 
tres dados o avalan, catro goles 
en dous partidos, unha calidade 

positiva para os de Balaídos. 

Pol9 que toca ao Compostela, 
non seria x~sto facer extrapola
cións ·a estas alturas debido a 
que a sua derrota na primeira 
xornada frente ao Castellón (0-2/ 
Las Palmas O - Compostela O 

Teresa Herrera e tfolta; desenganos veraneiros 
•V.M. 

Dous espectáculos deportivos, o · 
Tere·sa Herrera e a "Volta" a Gali
za, marcaron o percorrer deporti
vo · galego durante Agosto. Dous 
acontecimentos de singular reno-

. me pola sua releváncia que, non 
obstante, convertéronse en notí., 
cia por unha nota comun a am
bos: A taita de compétitividade e 
o desprezé> cara ªº afeizoado. 

A Volta á Comunidade· Galegá, 
que pareceia a dúbida de nunca 
acabar, iniciaba a sua marcha 
nesta edición cun trunfo no seu 

. haber ·desde os primeiros me
tros: a sua própria existéncia. 
Este trunfo era moi importante 

xa só polo ponto de referéncia . 
que fTlanexa este evento, Galiza. 
Son cinco días onde os ciclistas 
p~rcorren o país, en base a u.nha 
organización en parte galega;- e 
diante de centos de afeizoados 
gaJegos que escoitan talar da 
"Volta", da sua volta, non de "la 
Vuelta". son estes, os pequenos 
detalle~ que deberian facer da 
xeira ciclista un acontecimento 
con caracteres nacionais simila- , 
res aos manexados na Franza 
ca "Tour'', na España coa "Vuel
ta", ou ·na Catalunya coa presti
xiosa ·"Volta"; pero, non son .es
tas os exemplos adoptados . na 
organización da carreira ciclista 

· galega .. Este· ano ·en especial, o 
s~~ desenvolvimento foi tal que 

.. 

mais que simboHza( est~ país, 
·non fixo outr':J. cousa que des
presti~alo. 

Chegadas sen público; organiz?·
ción mediocre e o españot" como 
idioma "oficioso" da carreira son 
pontos de por ·si negativo~. Pero 
isto non foi nada ante a falta de 
profisi.onalidade dos ciclistas; 
médias inferiores ás mais pesi
mistas, retrasos tonsiderábeis, 
rodadores ·consumados que che
gan en solitário ás faldas ao 
Aloia, e por se isto non chegase, 
o bravo Varo Pino tirando máis 
dunha vez polo .pelotón para 
"animar Q cotarro": Tivo ·que ser o · 
galeg~o. un colombiano (o vence
dor, Alvaro Majías) e algun que 

outro foráneo (caso de Ugrumov) 
os que "~alvaron" esta edición. 
Dos españois dicer que nen se 
viran, nen se qurxeron deixar ver. 
$~ algo se saCOlJ de limpo nesta 
edición, é que con estes prece-
dentes_ e baixo estes alicerces o 
trunfo máis grande de cara ao . 
próximo ano seria non saír. 

Pi.ar foi o acontecido co Real 
Madrid no Teresa Herrera. Pre
cedidos de declaracións triunfa
listas á sua chegada, os madri
distas despacháronse contra p 
Porto cun xesto despectivo de 
Michel cara toda a preferéncia 
(pésima educación a do "señori
to" González del Campo, que xa 
non é a primeira vez que fai ga-

- . •••••••• •••••••• ••••••••• 
MINHO CONNECTION 

. .... 

. o liVro portugu~ mais vendido na Galiz.a. 
As tramas do narcotráfico galego-portugues descobe~s polo 

jornalista MANSO PRETO. -
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la destas reveréncias). 

Máis denigrante foi a xomada do 
Domingo, na cal -e logo dunha 
visión atenta e detallada- nós 
podemos acreditar con ?egurida
de polo menos cinco xogadas 
nas que os brancas non correron 
porque sinxelamente non fles 
ve~ a sua "Real" gana; e xa é ca
sual idade que o seu pundonor 

· desapareza cando chegan á Ga
liza; xa é casualidade que atitu
des deste tipo se repitan un ano 
tras outro, e xa é moitísima ca
sualidade que dentro do amplo 
abano de equipas internac;ionais 
que viñeron ao torneo coruñés 
sexa precisametne a española a 
única que repetidamente despre
ciou co seu xogo o prestíxio do 
Teresa Herrera. 

Estes dados proporciónanos a 
história e a própria clasificación: 
o Real Madrid quedou 42, polo 
cal cobrou 45 millóns. Frente a 
isto, o Fútebol Clube do Porto 
clasificouse en primeira posición 
logo de receber a asignación 
mais pequena da competición, 
15 millóns. Deportivistas e por
tuenses estiveron á altura das 
circunstáncias; estes últimos, no 

· seu afán por acadar a vitória ne
d'aroose a dar a alineación da fi
nal no seu medo de que o fun
cionário de turno lla facilitase a 
técnicos deportivistas; pois ben, 
este detalle, que se algo amo~tr~ 
é o int~rese dos lusos por gañar 
ao Deportivo e levarse o campio
nato, esta insignificante anédota 
foi suficiente para que os organi
zado res declinasen invitar ao 
F.C. Porto de cara a vindeira edi
ción. Hqras despois de consta
tar-se esta nova paradóxica ·con
firmábase a- outra, non menos
paradóxica; a intención d¡;¡ orga
nización de- invitar ao Real Ma- . 
drid o próximo ano (asi o reflexa
ron o Luns certos méios de co
municación). 

Cor:lcluimos cunha máxima: para 
trunfar no Teresa Herrera vístase 
de branca, paséese polo estádio, 
a poder ser -fágalle algun desaire 
ao público, e sobreto.Oovti19na3~ 
xa portugués. • 
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. GALIZA E MUNDO Nº488-12DES:r:~:~:i: 15 --- -----------------------A WORLD FISHING EXHIBITION 

O naso país, sé da 111 Feira Mundial da Pesca, 
aporta o 25°/o das capturas da CE p·ero carece de capacidade negociadora 

Galiza, unha poténcia, pesqueira 
sen canles políticas que a· representen 
•M.V. 

A reunión de ministros da 
Pesca, celebrada na Toxa, 
e a realización, en Vigo, ·da 
terceira edición da World 
Fishing ou Feira Mundial 
da Pesca, veñen a 
recoñecer o potencial 
galega neste sector. Con 
todo, a falta de decisións 
na primeira de.stas 
reunións (A Toxa só foi un 
escaparate onde se 
ouviron chamadas á 
liberalización de 
mercados) e a caréncia de 
portavoces políticos 
galegas nos foros estatais 
e europeos desdebuxan 
este encomiabel esforzo 
da Feira que reune, desde 
o 10 ao 15 de Setembro a 
representantes de 32 
paises e convidados de 
outros 1 OO. Non chegou a 
Galiza, en contra do 
previsto, o ministro 
namíbio. 

A Comunidade Europea é a se
gunda poténcia do mundo en 
pesca. lsto é debido especial
mente á preséncia galega que 
aporta nada menos que o 25% 
de tal capacidade. Tal importán
cia é sintomática no caso de Vi
go, sé da 111 Edición da Feira 
Mundial da Pesca, pois esta ci
dade reune ao completo todo o 
tecido que arrodea ao mundo do 
mar. En Vigo están situadas al
gunhas das empresas de pesca 
máis importantes do continente, 
dase tamén a maior concentra
ción de aste!eiros especializados 
na construción de barcos de 

QPOSICIÓNS NO ENSINO 

Alfonso Paz-Andrade, presidente do Comité Executivo da 111 Feira Mundial da Pesca. 

pesca , contando ademais ·cun 
importante continxente de indús
trias auxiliares da construción 
naval, así como con várias das 
fábricas conserveiras máis im
portantes. 

Non é estrano, xa que logo, que 
un dos anceios de Vigo, desde 
os albores deste século, sexa o 
de contar cunha gran Feira do 
Mar, realidade que non se mate
rializaría até 1973, data da pri
meira edición celebrada na cida
de "da World Fishing, evento que 
se repetiria en 1985 e de novo 
nesta terceira edición. 

1 

A revista inglesa que da nome á 
Feira, organizadora do certame, 
parece ter xa esta cidade galega 
como un lugar de radicación pre
ponderante, ao carón doutras 
nacións pesqueiras como Norue
ga e Ganada. Seria importante 
que esta exposición ficará en Vi
go de forma permanente, dadas 
as características anunciadas , 
superiores notabelmente ás de 
outros paises. • 

Entre o 1 O e o 15 do presente 
mes reunense no peirao de Gui
xar perta de 500 participantes de 
32 paises, ainda que segundo o 
presidente do Comité Executivo 
da presente edición, Alfonso Paz 
Andrade, responsabel da multina
cional Pescanova, existen contac
tos con outros 123 paises, estan
do prevista a visita estes dias de 
representacións de perta de 1 OO. 

Paz Andrade realizou no segun
do dia da Feira e en preséncia 
do vicepresidente español, Nar
cis Serra e do Ministro de Agri
cultura e Pesca, Pedro Salves, 
unha reivindicación da capacida
de pesqueira galega, reclaman
do que se recoñécese a impor
táncia do sector. O discurso foi 
realizado en galega, con engadi
dos en español e inglés, linguas 
as tres oficiais do certame. 

Unha potente frota 
sen valedores políticos 

Mália que a frota galega propor-

Trescentos afectados mobilízanse reclamando unha solución 

ciona traballo _a 55 mil persoas 
· de forma directa (q.m movimento 

económico de 800 mil millóns de 
pesetas) e a máis de 200 mil en 
empresas derivadas (conservas, 
manipul'ado da pesca, fabrica
ción de redes, conxelado, aste
l~iros ... ), Galiza non canta en 
Madrid e Bruxelas con, valedores 
políticos que sosteñan e definan 
o futuro do sector. 

Pola contra, o ramo está afecta
do por unha forte crise, acrecen
tada desde a firma por España 
do Tratado de adesión á CE. Os 
pesqueiros galegas perderon ca
ladeiros tradicionais, as veces de 
maneira escandalosa, como o 
caso do de Escote, fara das au
gas xurisdicionais de Ganada, 
pero no que os barcos galegos 
non poden faenar por decisión 
da própria Comunidade. 

Por outra parte, a importáción de 
peixe conxelado, praticada polo 
Estado español nos últimos 
anos, está a provocar o amarre 
da frota conxeladora. 

Esta terceira edición da Feira en 
Vigo é unha boa ocasión de re
coñecimento desta potencialida
de, trabada ou esquecida palas 
administracións estatal e comu
nitária. A auséncia dunha repre
sentación propriamente galega 
nos foros económicos e políti
cos impide, por exemplo, a cria
ción de canles de 'transforma
ción e comercialización dos pro
dutos . . · 

Neste caso, non se poderá ar
guir que Galiza carece de inicia
tiva e estarzo dedicado ao sec
tor. Traballadores, con sacrificio 
das suas vidas, e realidades 

· empresariais consolidadas son 
mostra desta capacidade. Fa
llan as cantes palmeas que os 
representen. • 

Aproban os exames pero quedan no par~ 
•X.C. 

O novo sistema de 
oposicións para o acceso 
á función pública no 
ensino, estreado este ano, 
ven de poñer en conflito a 
máis de trescentos 
aspirantes que despois de 
lograr superar limpamente 
a proba do exame, vense 
fóra por mor de critérios 
pactados para normalizar 
a situación dos interinos. 

Pasar un ano estudando, apre
sentarse a un exame como única 

,posibilidade de conseguir un 
posta_ de traballo, superar limpa
mente a proba con notas que en 
moitos casos son notables, non 
serviu aos opositores de ensino 
básico ou bachiller, que este ano 
estrearon un discriminatório sis
tema de selección, recorrido an
te vários tribunais entre eles o 

-·~onstitucionat 

• 

A reivindicación de estabilidade 
laboral para aqueles funcionários 
en situación de interinos, levou a 
planificar un sistema de acceso 
no que s.on primados especial
mente pala sua experiéncia labo
ral. Desta maneira a pontuación 
final obteriase dun exame de ap
titude ao que se sumaria unha 
pontuación polo título, expedien
te, CAP e cursiños realizados -
aos que polo xeral ac~den ensi
nantes en activo- (entre 1,6e2,1 
pontos); engadíndose finalmente 
os pontos de experiéncia peda
góxica (nun máximo de 6). A es
tadística das listas .de aprobados 
publicadas poñen de manifesto 
que apenas un 25% dos que en
traron pertencerian aos que acu
dian á oposición sen prévia ex
periéncia laboral. 

Un caso escollido ·ao azar mostra 
como unha persoa que obtivo na 
proba un 9,_9 era superada nas 
listas por quen só tirara neta un 
3,65, pero que tiña a bonificación 
dos seis pontos de experiéncia 

pedagóxica. No caso dunha asig
natura consultada, un 70% dos 
aprobados eran interinos que pri
maran a sua nota con 6 pontos 
obtidos pala experiéncia pedagó
xica, pero 4 de cada 6 deles non 
conseguiran superar o 5 de pon
tuación no exame comun. 

Non ir , 
contra os interinos 

Os afectados que agora se mobi
lizan poñen especial coidado en 
que a sua reivindicación non se 
utilice contra os interinos. Enten
den que aquela situación hai que 
abordala pero non a conta dunha 
nova inxustícia, "os sindicatos fa
lan con razón de estabilidade de 
emprego, pero non se pode rei
vindicar esta oferecéndonos es
tabilidade no paro". 

"Hai que cambiar o sistema de 
oposición pero hai que abordar 
·tamén o problema que se criou 
xa. A reserva de praza, contem
plada outros anos, agora está 

proibida por lei, pero hai alterna
tivas, mesmo unha corwocatória 
diferenciada". A discordáncia en
t_re sindicatos e afectados intenta 
ser aproveitada políticamente 
pala Consellaria, que propón co
mo solución intermédia a interi
naxe dos agora aprobados, men
tres os sindicatos non aterecen, 
polo de agora, máis que a acei
tación pasiva da situación. 

As mobilizacións realizadas ve
ranse incrementadas nas próxi
mas semanas, recolléndose un
ha ampla· solidariedade nos cen
tros de ensino. A Asamblea de 
Afectados, ademais desta frente 
de mobilización, quer que se pu
bliquen as listas completas de 
admitidos e non admitidos -ao 
que non acede a Xunta-, para 
poder valorar o alcance estadís-

- tico da situación, a publicación 
dos manifestos que alguns Tribu
nais realizaron ao constituirse 
como tales e insistir na vía xudi
ci al, apresentando recurso no 
Tribunal Superior de Xusticia de 

e Mobilización agrária. O 19 
de Outubro -terá lugar unha mobi-

. lización labr~ga en Compostela 
"en defensa do futuro da agricul
tura galega e en defensa do pas
to de traballo". A manifestación, 
convocada polo Sindicato Labre
go Galego-Comisións Labregas 
entra dentro da campaña contra 
a Política Agrária Comun (PAC) 
organizada pala Coordenadora 
Labrega Europea, da que forma 
parte o SLG. -

O SLG tamén apoiará as protes
tas .que Unións Agr~rias ten 
convocadas ante as indústrias 
lácteas para os dias 12, 13 e 14 
deste mes. 

• Polizóns no Ferrol. o car
gueiro grego Trovatore chegou 
ao porto do Ferrol con 13 poli
zóns a bordo que, pésie ao seu 
esta.do de desnutrición, febres, 
traumatismo e situación física 
exausta, non foron hospitaliza
dos apesar da petición que fixe
ron todos os grupos municipais 

¡;> • • 

do concello do Ferrol. O governo 
non permitiu o seu desembarco -
para que pudesen ser atendidos. 

A descarga deste barco cun frete 
de madeira paralisouse ao aducir 
os estibadores temores sanitá
rios e de seguridade. Agora os 
médicos de Sanidade Exterior 
veñen de ditaminar que nengun 
dos polizóns require tratamento. 

Nos partos de Ribeira e Vilagar
cia tamén se deron neste verán 
casos de polizóns pois os africa
nos, cada vez en condicións 
máis miserentas pretenden a en
trada en Europa por todos os 
meios. 

• Salário Social. Os benefi
ciári os da Renda de Inserción 
Social da Galiza receberán un 
sübsídio básico de 26 mil 
pesetas mensuais, o equivalente 
á pensión non contributiva. A ci-

. fra foi considerada miserábel pa
la oposición parlamentária men
tres se discutia este proxecto de 
Lei, que pedía unha cantidade 
próxima ás 40 mil pesetas. O go
ven:io autónomo tamén foi acu
sado de incumprir os pactos cos 
sindicatos pois neles, entre ou
tras causas, contemplábase que 
serian catorce pagas e na lei só 
se recollen 12 mensualidades.O • 
salário social contará cun orza
mento de 700 millóns de pesetas 
frente aos 5.000 que propugna
ban os sindicatos, pois ás 26.000 
pesetas que compoñen o salário 
básico hai que unirlles os com
plementos variábeis segundo os 
membros da unidade familiar, 
sen que en nengun caso a cifra 
poda superar o salário mínimo 
interprofisional. 

Oeste salário quedan excluídos 
os menores de 25 anos. 

• Axuste en Avícola. Os si_n
dicatos rechazan o "axuste duro" 
que se está a p~oducir en Avíco- ~ 
la de Galicia, despois de que fo-
sen despedidas tres delegadas 
sindicais, ao tempo que está a 
reducir o cadro de persoal atra-
vés de baixas . incentivadas. As 
tres traballadoras consideran 
que foron despedidas palas suas 
práticas sindicais. · 

Avícola de Galicia foi comprada 
recentemente polo grupo francés 
"Doux", e pretende implantar un 

~~~ob~~t~~~u~~¿;~-~~f!~~o e~~ ·- . 
horários e outras condicións lesi
vas para as traballadoras, se
gundo denúncia a INTG. • 
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CARTAS 
OS/ AS XOVENS 
NACIONALISTAS, MOTOR 
DA UNIDADE. 

A história do Movimento de Libe
ración Nacional Galego (UPG, 
AN-PG, POG, EG, BNG, Galiza 
Ceive, PCLN, APU, FPG ... ) estivo 
marcada dende o seu nascimento 
polas divisións, os enfrentamen
tos e as loitas e excisións. Sem
pre se dixo que tales enfrent.a
mentos tiña a sua xénese na dis
tinta concepción de como hai que 
organizar-se e loitar .pola lib~ra
ción nacional e social de Gahza. 
Nacionalismo-españolismo ou es
querda-dereita, autonomía ou rup
tura democrática, frentismo ou 
partido, loita institucional ou ~~ita 
armada etc... fo ron as cuest1ons 
sobre as que xiraron ditos enfren
tamentos e divisións do MLNG, 
reflexado hoxe na desfeita organi
zativa total que padecemos. 

Sen querer restar-lle veracidade 
ao de\landito coido que non menos 
certo é que dende os organos de 
dirección das organizacións nacio
nalistas (Comités Centrais, Con
sellos ou Direccións Nacionais .. . ) 
potenciou-se sempre e potencia-se 
a descalificaficación e a belixerán
cia para coas outras organizacións 
que se din nacionalistas. Aqueles 
que foron educados politicamente 
na UPG e na AN-PG aprenderon 
moi ben dos seus "maestros" que 
POG e EG representaban o refor
mismo autonomista e que o PGP e 
Galiza Ceive eran os ultraesquer
distas que lle facian o xogo ao es
pañolismo. Dende EG aprendia-se 
a tachar aos nacional-populares e 
aos da U de frentismo terceiro
mundista e de leninistas anacróni
cos . Pala sua banda PCLN via o 
reformismo na UPG e no Bloque e 
os de Camilo eran os contras, á 
sua esquerda non habia nada. Pa
ra a xente próxima ao PGP e Gali
za Ceive (hoxe moitos na APU), 
nunca houbo mais MLNG que eles 
e EG, UPG, BNG, e agora seica 
tamén PCLN e FPG é todo o mes
mo moado autonomista e reformis
ta. Para desgrácia del, de Galiza e 
dos nacional istas -os que esta
mos na pátria e os que desgracia
damente non- o compañeiro Car
neiro ve reformismo por todos os 
lados como aquel presidente ian
qui dos anos 50 que via comunis
tas a moreas onde nada habia. 
Pois ben, esta situación tristemen
te perdura, e boa proba son os 
precedenetes e a própria celebra
ción do Dia da Patria Galega. 

Mais tras destes ataques e descali
fic&cións aparentemente políticas e 
en certa medida normais nalgun 
tempo, agacha-se unha boa dose 
de ódios, rencillas e resentimentos 
persoais entre os compañeiros que 
dirixen as nosas organizacións, os 
"históricos". E evidente que non é 
que a xente nova que nestes anos 
foi e vai entrando a militar no na
cionalismo organizado sinta un es
pecial rechace polas demais orga
nizacións, todo o contrário, os no
vos militantes son os compañeiros 
que se amosan mais proclives á 
unidade do nacionalismo, pero cla
ro, iso é porque non entenden and
fa, porque non están ainda politiza
dos, pbque ainda os mestres non 
lle ensinaron quen era o inímigo. 

Atopamo-nos pois nunha especie 
de calexón escuro, mais con saida, 
do que só seremos capaces de 
sair se os/as compañeiros/as que 
levamo poucos tempo de loita mili
tante, nomeadamente a mocidade, 

Fotografia: Anxo lglesi~s: Chus ~arcia,-Moncho Rama, X. Marra, 
Che, Xosél. Diaz,, Xose Lti1s Suarez Canal, Manuel Sen~9n, Tino 
Viz, Xosé M. Albán, Delmi Alvarez, Tachi Castro, Voz Not1c1as. 

Depósito Legal: C-963-1977 

ISSN 02-13-3105 
R. Cid, Chus Bello. Deportes: Ricardo Rivera. 

Non se mantén correspondéncla sobre orixlnals non solicitados. 
Está permitida a reprodución sempre que se cite procedéncla. Humor: X.X. Piñeiro Cachón. Libros: Xesus González Gómez, Xosé 

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Calros Silvar, Xulio 
Gaioso, Tokio, Hermida. 

XOSÉ LOIS 

somos capaces de antepor a ideo
loxia de esquerda e nacionalista 
por enriba dunha siglas, du~ Parti
do ou dunha Frente, por mrnto que 
as apreciemos e amemos. 

Somos -nos! como nos diría o en
trañábel Carlos Velo, somos os 
mozos e mozas da esquerda na
cionalista, os que ainda estamos 
"limpos", 'os non históricos, somo 
nós os que ternos que avanzar ca
ra á unidade orgánica do naciona
lismo popular. Eles está claro que 
non o van facer, se cadra porque 
nin queren , pero seguro que por
que nin poden, están demasiado 
resentidos de vellas liortas e é xa 
unha cuestion de orgullo, de per
sonalismo, de honor incluso. Ou 
imaxinas-te ti, compañeiro da 
APU, do BNG, de EG, da -FPG, q 
Beiras, Cameiro, Mariano, Ferrín, 
Camilo, etc ... traballando xuntos 
na dirección dunha organización 
nacionalista por exemplo. Non 
ogallá no futuro poida ser posíbel, 
pero hoxe non. 

E a unidade, compañeiro, non. po
de agardar moito mais. A creación 
dunha organización da mocidade 
da esquerda nacionalista, indepen
dente, apartidária, forte e combati
va, capaz de xunguir a todos os/as 
xovens que traballamos pola So
berania Nacional, pola Autodeter
minación ou pala Independencia, 
capaz de chegar a todos os cu
rrunchos da nación, e de facer 
causas dende a CIG, dende os 
CAF e os CAE, dende o feminis
mo, o ecoloxismo, o antimilitaris
mo, a loita anti-droga e anti-repre- . 
siva e ao mesmo tempo dar exem
plo de democrácia interna, de~ate 
e disciplina para promover a urnda
de real do nacionalismo popular é 

hoxe a única esperanza do nacio
nalismo e de Galiza. Ou isto ou o 
desastre da mocidade nacionalista 
(porque se fora estaria alía a moci
dade nacionalista, digo eu) nen a 
xente nova de APU, FPG ou EG 
teñen capacidade para creala. Só 
a unidade está a saida deste ne
fasto calexón. Só a unidade pode 
facer que os CAF deixen de ser un
ha escala de politiquillos e pasen a 
ser a organización dos estudantes 
nacionalistas que se precisa (para 
algo se liquidou E.R.G.A. non?). Só 
dende a unidade podemos facer 
que a mocidade traballadora teña 
voz no sindicalismo nacionalista. E 
así centos de causas. 

En nós está a clave, ou seguir des
calificándonos uns aos outros, e 
uns seguirán sendo os contras, ou
tros os violentos, outros os traido
res outros os vendidos, outros os 
aut~nomistas, oufros os incoheren
tes outros os eleitoralistas, outros 
os 'esquerdistas aventureiros, ou· 
ben sentar as bases para unha_ 
próxima unidade dos/das xovens . 
que anceiamos unha Galiza libera
da e unha sociedade xusta e igua
litária. Ti/Nos tes/ternos a palabra, 
pero é necesário pasar xa aos fei
tos, se só se queda en palabra.s 
demostraremos que tem_os a le1-
ción demasiado ben aprendida xa 
e que estamos condenados ao de
sastre, demostraremos, en fin, que 
somos igual que eles. • 

XOSÉ-A. MAIO ABEIXÓN 
(Muros) 

MANIFESTACIÓN 

Que tal vos atopades queridos an
ti-nacionalistas? Quedouvos a tes
ta .tranquila despois das notícias 

de A Nosa Terra? Nen sequer os 
noticieiros Faro de Vigo ou Atlánti
co rebaixaron a cifra de presentes 
nas manifestacións do 25 de Xullo. 

Vos, unha de duas, . para vostedes 
só existe Beiras ou queredes botar 
polo chan o nacionalismo. Non me 
extrañaria, amigos do PSOE! Un 
nacionalista de verdade endexa
mais se xuntaria cos partidos esta
tais, ao revés xuntarianse entre 
eles. Dades lástima de veras . 

En fin, non penso comprar un nú
mero máis do voso noticieiro, Bo
chechóns do carallo! O nacionalis
mo non está no Bloque, iso é men
tira, un enqano que eu non trago.• 

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
(Cangas do Morrazo) 

NON A ESTRELA VERMELHA 

Como xa tenho por tradicional, um 
ano máis animei-me este 25 de 
xulho a acompanhar aos militantes 
do B.N.G., no seu descorrer vocin
gleiro e de ronco som po-las rúas 
de Compostela. 

Como os últimos .anos houbo be
rros, discursos máis ou menos ati
nados, e umha atmósfera de rei
vindicazom e festa, em nengum ti
po de algarada ou violencia. Bravo 
pois! xa que creio que estamos no 
caminho da convivencia em liber
dade. 

Porem um ano máis amolou-me o 
abuso que se fai da nosa bandeira, 
utilizando-a como marco dum sím
bolo dumha ideoloxía máis profun
da ou cavernosa. Estu-me a refe
rer a "estrelsa vermelha" de 5 pon
tas que abanea por centos na Pra
za da Quitltana, cando o sol ruxe 
sobre as ·nosas patrioticas testa~. 

Dumha análise séria e domocráti
ca nom albisco a comprender o 
uso deste velho e arcaico logotipo 
marxista, numha organizazom co
mo é o B.N.G., que tem a bem de
finir-se coma umha frente progre
sista e aberta a toda a Galiza Viva. 

Se ternos em conta aos grupos que 
formam parte da frente, veremos 
que algúns deles nom de?e~. se~e 
partícipes da "horda marxista , ta1s 
como os lndependentes, Avante ou 
mesmo o PN.G. cando se integre 
totalmente. E por isto que por um 
respeto a todos os membros que 
compont:iem o B.N .G., e ad~mais 
por simple cuestióm de actuahdade 
europea -que nom desearme ide~
lóxico- ; conviria retirar velhas reli
quias do pasado que nós atam e 
impidem a expans.ióm dum nai~o
nalismo aberto e libre de cordons 
umbilicáis. 

Ala a U.P.G. se quer converter-se 
na Cuba de Europa, máis os tem
pos som chegados para a . Peres
troikizazom dumha organ1zazom 
que tem como obxectivo o medre 
desta nosa e de todos nacióm 
galega. • 

ALEXANDRE RIVEIRO 
(Ourense) 

25 DE XULLO: SEN BNG? 

Amigo Rafa: . 
Algun dia haverá que dete_r-se a 
analisar por que en determinados 
cículos de acción ou opinión nacio
nalista a andaina do BNG desde a 
Asemblea do Carballiño non susci
ta máis que ataques receosos. 
exabruptos interpretativos, reac-

cións insultantes e negativas a re
coñecer o que é evidente a olios 
de toda persoa: o éxito sen prece
dentes na história do nacionalismo 
dunha organización política á que 
non hai moitos anos lle cantavan 
réquiens de boa viaxe cara o máis 
inoperante testemuñalismo. Esa 
organización política que_ rompeu 
teitos eleitorais, que cuest1onou de 

· xeito esperanzador a implantación 
do bipartidismo españolista no pa
norama político do país, que re-ilu
sionou a tantos e tantas patriotas, 
que agrandou os seus limites or
ganizativos e territoriais até extr~
mos nunca atinxidos, esa organi
zación, o BNG, que convocatória 
tras convocatória mantivo un ex
quisito respeito cara ás outras for
zas nacionalistas, non entrando 
sequera ao trapo de determinadas 
descalificacións que prefiro obviar 
aqui, esa organización ten que 
aturar con motivo deste 25 de xu
llo un "convite" carregado absolu
tamente de veneno e de irrespe
tuosidade por parte de tres forzas 
políticas que, cada unha ªº. ~eu 
xeito, teñen praticado a host1hda
de cara o "proxecto comun" do 
BNG . Resulta descorazonador 
comprobar como un home tan ín 
tegro coma ti poida ser tam 'n su
xeito de determinados discursos 
anti-BNG que desprenden tanta 
baba que o noxa é insoportável. 
Ou sexa que o 25 de Xullo o BNG 
celebra un pase de modelos, un 
pinchiño con viña (español, claro) 
e unha feira de atraccións? Ou se
xa que o BNG ten un bandullo 
enorme, un orgullo enfermizo, un
ha fachenda odiosa que o leva a 
celebrar a f estividade do apósto
lo? Así me gusta, Rafa, asi. Pro
poño-che , incluso , que imaxines 
este 25 sen a "folclorada" do BNG, 
a ver que lucido o encontras ca 
voso desfilar ascético, puro, incon
taminado de alegrias suicidas, de 
optimismos contrarrevoluciona
rios, na compaña de EG e PG q.ue 
berrarán a coro convosco todo 1so 
de amr¡istia, anti- imperialismo , 
non a CEE, etc., non como o 
BNG , que o único que pod~ .be
rrar, tras ese proceso de dere1t1za
ción galloupante do que todo fala
des, é "Beiras, meu rei, que estás 
tan alto que nen contigo hoxe f alar 
poderei" e cousas ao xeito, dado o 
alto nível de caudillismo e perso
nalismo que nos caracteriza desde 
que nos reducimos a 5 deputados 
no Parlamento do Hórreo e pres
cindimos, para dar-volos aos que 
si atendendes "as demandas po
pulares", de 3 deputados pro~in
ciais, 9 alcaides, 239 concella1s e 
máis de cen mil votos, que deven 
chover do ceo, pois. É o que eu 
che digo, Rafa , un 25 sen paus 
coa policía, sen bandeiras queima
das, sen minorias exultantes coas 
super-radicais c_onsign8;s, un ?5 
sen iso non che e nada: e o desfile 
de milleiros de persoas na m.ani
festación do BNG, transpirando 
alegria, esperanza, vida; un 25 co
ma a ati e aos teus non vos gosta 
é o 25 que o BNG celebra "en mar
cha", "entre todos" e que represen
ta a "A Galiza viva". Se non o que
res entender, alá ti. Non teñas me
do de que pase este Dia da Pátria 
entre meditacións e dúvidas. 

Teño tantos compañeiros que sau
dar, tanta pátria en pé que re-en
contrar feita persoas, que nen por 
un momento vou renuciar a disfru
tá-lo por culpa de quen continue 
faltalmente empeñado en non que-

. rerve~ • 
EMILIO XOSÉ ÍNSUA 

(C.onÍpostela) 
/. 
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ANOSATERRA CULTU 

Cunquelro saudando despoi~ dunha representación do Hamlet . 

. Manuel Guede é o novo director do CDG 
despois de vários meses de acef ália 
En Outubro estre3!ase o Hamlet de Cunqueiro dirixido por_ Ricard Salvat 
• XAN CARBALLA 

A eleición de Manud 
Guede como novo 
director dq Centro 
Dramático Galego é a 
novidade máis importante 
que se produciu no verán 
e que pasou case 
desapercebida. Ponse fin 
así a unha situación de 
ac~fália que se mantiña 
desde o cese de Blanco 
Gil na primavera pasada. 
A nova tempada teatral 
abrirase a meados de 
Outubro coa montaxe do 
Hamlet de Alvaro 
Cunqueiro. 

A eleición de Manuel Guede, vin
culado ao teatro como autor e di
rector de de o tempos do grupo 
ourensán Caritel, foi o primeiro ac
to dun proceso que inaugura o la
bor do estreado IGAEM (Instituto 
Galego das Artes Escénicas e .Mu
sicais ), a cuxa frente, desde o exe
cutivo posto de xerente, se encon
tra Luis Cochón. Precisamente este 
foi quen propuxo ao.Consello Rec
tor do IGAEM o nomeamento que 
se fixo efectivo o pasado .13 de 
Ágosto. Cochón xa viña ocupándo
se no ínterin anterior da produción 
do Hamlet cunqueirán que quer es
trearse o 15 de Outubro. 

En declaracións a A NOSA TE
RRA Cochón responde á interro
gante desta nova etapa na que as 
responsabilidades do teatro recaen 
compartidas no IGAEM e no 
CDG, "para esta tempada quere
rnos pór en marcha o· regularnento 
de orde interna do CDG, botar a· 
andar a ·vella idea da Escola de Te
atro e canto antes ultimar o 'proxec
to de presupostos. O IGAEM nece
sita estudar ás situacións e adaptar 
todo o que xa hai criado ao novo 
organismo. Desde agora nós gover
naremos o presuposto sen. interfe
rér.ci¡1.s". Un presupo~to que segun-

AU21f11 ,; Vi.. . 

do todas as opinións recollidas vai 
ter que cubrir o déficit de etapas 
anteriores, "o Hamlet vai ter un or
zamento inferior ás duas últimas 
montaxes do CDG, pero sen es,éati-

. mar nada. Tanto nesta morita.xe co
mo en toda a política do IGAEM 
irnos ser moi vixiantes cos cartos 
públicos". · 

Tempo de reflexión 

Manuel Guede quer ter un tempo 
de reflexión antes de botar a andar 
unha planificación, ~·es~ moniaxe. 
x.a ven de antes e non interveño ne
la, pero as miñas ideas sobre o que 
debe ser o teatro público galego xa 
son coñecidas. A configuración do 
poder de decisión en dous níveis 
non ten porque provocar problema 
algun, á hora da verdade poderanse 
contrastar máis os critérios e non 
terá que haber unha tirapux.a' coa 
Consellaria. As sux.eréru::ias e pro
postas terán máis voces e o IGA
EM, como organismo autóno~o, 
tamén é unha conquista profisio
nal" 

Segundo o escritor ourensán hai 

que afrontar o labor da CDG sen 
querer traz.ar unha ]]ña entre o pa
sado .e o futuro, "todos sabemos 
que o CbG tivó problemas delica
dos e complexos, e moitas veces, á 
hora de producir, "non se sabia cla
ramente onde se -estaba. Eu veño 
do teatr9 e sei que ternos virtudes e 
defectos, pero é co que bai que tra
ballar. Non podemos aplicar esque
mas de terrorismo ·ilustrado, falar 
dun antes e despois, senón buscar 
liñas de actuación basadas no diá
logo e na··realiciade da que vimos". 

Perguntados sobre a programación 
Luis Cochón e Manuel Guede non 
concretaron nengunha -obra, ainda 
que o xerente do IGAEM manifes
ta a sua intención de estabelecer · 
critérios con carácter supraanual, 
"saber o. queremos a -meio prazo, 
autores galegos ou de fóra; traxé
dia, vodevil, drama ... " · 

Miguel Pernas, presi~ente da' Aso
ciación de Actores, · Directores e 
Técnicos d.e Escena maniféstase 
optimista, "na nos¡_¡. primeira entre
vista 'Con Lµis Cochón topamos 
disposición ao diálogo. Polo de 

;importante currículum teatral 

ManuéiGuede 

Nado.en VeneziJelano .1956, e re-· 
. sident.e en Ourense desde hai 

inoitos anos, Manuel Guede está 

ligado·ao teatro desde 1973. Di
plomado pofo Institut del Teatre 
de Barcelona en :reoria de Imaxe 
e· da Comunicación, Guede dirixe 
desde a sua fundación a coopera
tiva de teatro Caritel ("Olio ó pio
llo, Kin=-Kon" e "A virxe tr_aha
munda toda por detrás" son .al
gunhas das obras deste grupo, es
ta última con problemas de cen
sura coa- Depuración ourensán ·.no 
seu di(!). ,Ten publicado o libro de 
poesía "Contra. Serenoü" na co-· 
lección Leliadoura; as traducións 
ao galego das obras representadas 
polo CDG "O enfermo imaxiná- -
do" e "Medea", e a sua novela 
"Vispera.S de Claudia", que foi fi
nalista do Xerais de novela. Ta- . 
mén é sua a versión ao galego do 
"Reí Lear" de Shakespeare. • 

agora non coñecemos nengunha 
declaración prográmática sobre o 

. que se ·quer facer nen están feítas 
as contaS da etapa de Blanco Gil. 
Segundo as nosa8 informacións o 
prox.ecto de Escola de Teatro esta
ría xa moi avanzado e Manuel 
Lourenzo encarregariase da sua di
reción. Ao meu- entender estanse 

. reproducincto· os riscos dunha exce
siva politización". 

UnHamlet 
para Ricard Salvat 

A idea inicial de facer unha obra 
de Cunqueiro no ano que se lle : 

, adica institucic;malmente é de 
Blanco Gil. Alberto Avendaño .foi · 
o primeiro en facer a proposta do· 
Hamlet, que logó se ofereceu a 
Maximino Keyzán e Manuel Lou
renzo para rematar por encarregar-

• lle a direción ao .catalán Ricard 
Salvat, que. desde o pasado 22 de 
Agosto_ ven dirixindo os ensaios. 
Con esta obra ponse en marcha 
unhá nova experiéncia con iriter
vención de artistas plásticos, -'.'pa
ra recuperar unha vella tradición", 
en palabras de Luis Cochón. Desta 
maneira Xaime Quessada deseña o 
vestuário e Acisclo Manzano o 
atrezzo e os móbeis. Como axu
dantes de dirección de Salvat figu- . 
ran Roberto Vidal Bolaño e Anxe
les Cuña Bóveda, eÍlcarregándose 
da cenogrifia o arquitecto portu
gués José Manuel Castinh~ir~ e da 
·música Emilio Cao. 

Q . elenco de actores, despois dun 
casting loubado por Miguel Per
nas, qµedou con Luisa Martínez no 
papel da _Raiij.a, Ernesto Chao no 
do ·Rei, Femando Dacosta no Ham
let e Patrícia de Lourenzo como 
Oféliá. O 'papel dos cómicos e co.
berto -por Xosé M. Olveira Pico, 
Susana Dans, ~oán Cejudo, Mar
cos Orsi; Víctor Mosqueira e Ni.Jria 
Sanz; os estudantes serán Xavier . 
Estévez, Marcos de Moaña e· Sal
vador del Rio e no coro formarán 
Pilar Pereira, Rosa Alvarez, Belén 
Constenia,. Mária Xosé ·Bouzas, 
Marisa Soto, Vicente Montoto, 
SPregó, E.Calvo. e A Agra. • 
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•Un Agosto pleno de acti-
vidade cultura). O verán con_.. 
centra en diferentes' localidades ga
legas una actividade que moitas 
veces non se vive durante ·o resto 
do ano. Cm:nezando a fins de Xullo 
e prolongándose até Agosto, tivo 
lugar no Carballiño unha nova edi
ción de Xociviga na gue se consti-

. tuiu a Asociación de Críticos e Es
critores· de Cine e contou coa· pre
séncia de Manuel Aris, cineasta ga-
le_go (esidente na Arxentina. Na . ., . 
mesma vila do Arenteiro celébrase 
nestes días de Setembro o F~stival 
de Teatro Galego, que x.unto co re-
cén rematado de Teatro Cómico e 
Festivo e o Internacional de Riba- · 
dávia completa a oferta teatral do 
verán. En relación ao teatro, Ro-
berto Vidal Bolaño foi galardonado 
co millón de pesetas de dotación 
do Álvaro Cunqueiro de Te2.tro. 

O fin do verán ten o seu corolário 
. nas semanas pedagóxicas, que es
tes dias·e nas próximas sem~as te
ñen lugar na Coruña (as tradicio
nais Xomadas do Ensino da AS

. PG, coa meirande asisténcia dos 
últimos anos), Pontevedra (Semana 
de Educación, Ourense ·e o Bierzo, 

. entre outros lugares. Xa antes tive
ron lugar a alternativa Universida- . 
de Popular de Ortigueira; frente a 
encontros semellantes como a Uni
versidade do Atlántico ou a Me- · 
néndez Pe~ayo. • 

~ 

• Encontro de escritores 
galegos e portugueses. Do 
12 .ao 15 de Setembro celébrase en 
Compostela un encontro baixo o 
lema Onde a terra acaba o mar 
comeqa e que organizado polo 
Consello da Cultura Galega vai" 
serv'er de encontro¡a autores de am
bos paises: Nas mesas · redondas e 
conferéncias intervirán entre outros 
literatos de Portugal Pedro Tamem, 
Egito ·aon\:alves, Vasco Gra\:a 
Moura, Manuel Alegre, José Sara-: 
·mago, Augusto Abefaira, Wanda 
Ramos, Maria Velho da Costa, 
Ivette Centeno, Mário Cláudio e 
Luiz Francisco Rebelo. + 

•Despido de Joáo Gui-
sam. A Asociación de Escritores 
en Língua Galega emitiu un comu-· 
nicado no que manifesta a sua· soli
daridade con Joao Guisam "quen 
no seu dia gañou o Pedrón de Ou
ro" de narrativ~. recentemente des
pedido· pola direción de RTVE en 
Galicia despois de .levar· máis de 
tres anos en plantilla como Axu
dante dt¡ realización". Segundo ex-

.. ·presa a AELG na sua nota o despi
do obedecería a"razóns ·de repre
sión lingüística na persoa do escri-. 
tor e traballador, sometido a un sis
temático acoso por parte da ..direc
cón do 'Centro Territorial a causa · 
das ideas reintegracionistas que de
fende''. • 

... 
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AUDITORIO DE GALICIA 

, CO~CELLO DE SANTIAGO 
CONSELLERIA DE CULTURA f: XUVENTUDE 

FINSA 1 TELEVES 
IJNIVERSIDADE DE SANTIAGO 

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO 1GALIVEN1 DIPL !"fACIÓN DE A CORL~A 
BA.NESTO ICASTRQSLA i REGASA 1 L:\IÓN FE~OSA 

/ 

/ 

COMPRÁCENSE EN PRESENTAR A PRIMEIRA PARTE DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO AUDlTORIO DE GALICIA, 
CORRESPONDENTE Á TEMPORADA 1991-1992, QUE INTRODUCE Á CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

NO CIR€UITO INTERNACIONAL DAS MÁIS IMPORTANTES CAPITALES CULTU:RAIS 

SANTIAGO DE COMP. OS TELA 
-1 III TEMPORADA I Setembro 1 Dec~mbro 1 19911 

PROGRAMACION ESTABLE DE CONCERTOS 

1 SETEMBRO 

Día29 
lnaguración da Temporada 
JOSÉ CARRERAS ·. 

1 OUTUBRO · 

Día 2 . 
Inaguración Curso 1991-92 
ORQUESTRA FILHA&MÓNICA 
DE.K'.IEV 
Director: Igor Blak<?v 
Concerto extraordinario da 
Universidade de Santiago , en 
colaboración co Concello de -Sa ntiago 
(Concer lo non abonado) 

Festival de Música Latinoamericana 

Día7 
BALLET DE HA,lTI 
RITOS E DANZAS DO VODU" 

Día"8 
QUILAPAYÚN 

1 

bía9 
TOQUINHff 

, Día 10 

. Día 22 

JOSÉ FRANCISCO ALÓNSO. 
Piano 
Día24 
ORQUESTRA FILHARMÓNICA 
DE SOFÍA 
Director: Emil Tabakov . 
Convenio CAIXAVIGO 

Día 29 
ORQUESTR.A VIRTUOSI DI 
PRAGA 
Director: Oldrich Vlcek 

1 NOVEMBRO 

Día6 
O~QUESTRA DE CÁMARA 
RENANA DE COLONIA 
Directár: Han Corazolla 
Convenio CAJXAV'IGO 

Día 8 
THE ENGLISH ~ONCERT 

' Director: Trevor Pinnock 

Día}12 
ORQUESTRA E CORO DA 
OPERA NACIONAL DE S0FÍA , 
Director: Mihail Anguelov 
Solistas: Darina Takova.1 soprano 
Mintcho Popov, tenor 

Dia 30 , 
ORQUESTRA SINFÓNICA DA 
RADIO TELEVISIÓN DA U.R.S.S. 

' Director: Alexanaer Mykhailov 

·I DECEMBRO 

Día3 . 
·, , ORQUESTRA DE CÁMARA 

LEOPOLD.INUM 
Director: Tomas Bugaj 
Convenio CAJXAVJGO 

Día 5 
ORQUESTRA DE CÁMARA 

•ANDRÉS SEGOVIA 
Director invitado:. 
Maximino Zumalave 

Día 12 
ORQUESTRA E CORO 
FILHARMÓNICA NACIONAL 
DE MOLDAVIA 
Directo~: Dumítry Goya 
Convenio CAIXAVIGO 

Día 16 
Concerto extra.ordinario de Nadal 
DROTTNINGHOLM BAROK 
ENSEMBLE 
Eric Ericson Choir. "El Mesias" 

Día 19 
MADRIGALISTAS DE PRAGA 

Día 31 · 
RAMÓN SAN MILLÁN 
Mayumi Tokugawa 
Dúo de violín e Piano 

1 NOVEMBRO 

Oía 14 
GIOIA DELLA MUSICA. 
CHECOS LO.VA QUIA 
Orquestra de Corda 
Día20 
SWING BAND SLOVACEK 

. Agrupación de Jazz 

1 DECEMBRO 

Día 18 
MADRIGALISTAS DE PRAGA 
( Cancións de Nada/ ) 

PROGRAMA DE EXPOSICIÓNS 

(Entrada Libre) 

1 Setembro-Novembro 

JOAN MIRÓ: 

... 

ADEL~IDE NEGRI. Soprano. Constanza Kikova; mezzo soprano 
Diman Panchev, baixo OBRAS MAESTRAS EN GALICIA 

Día 11 

SUSANA.RINALDI 

Programa ext raordinario da 
Consellería de Relacións In stitucionais 
da Xunta de Galicia . 
Comisionado-Director do V Centenari.o 
do Descubrimento de América, 
en colaboración có"Auditorio de Calicia . 
( ~rograma non qbonado J 

Día 17 
. BALLETCONTEMPORÁNEO 

DE BARCELONA 

Día 14 
GIOIA DELLA MÚSICA
CHECOSLOVAQUIA 

' Orquestra de corda 

. Día 21 
CONCERTAN:TE DE LONDRES 
Director: Nkholas Hackson 

Día 28 
. EUROPEAN COMMUN.ITY 

CHAM8E-R ORQUESTRA 
Director: Elvin ~adland 

CONCERTOS ESPECIAIS PARA XOVENES 

. (Entrada libre) 

16UTUBRO 

Óía 18 
BALLET CONTEMPORÁNEO 
DE BARCELONA 

ABONOS Á VE,NDA NAS TAQUILLAS D(l AUDITORIO DENDE O DÍA ·10 
de 12.00 a 14.00 h. de 17.00 a 21 h. PRECIO DO ABONO 25.0oo ptas. 

INFORMACIÓN: Teléfono (981 l 57 10 26 - 57 38 '55 

Producción : FuHdació J. Miró 
de Barcelona 
Auditorio de Galicia 

1 Decembro-Febreiro 

GOYA: CAPRICHOS, 
DESASTRES, 
TAUROMAQUIA, DISPARATES 

T'rodúrción: Fundación. Juan March · 
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Un narrador 
do presente 

Os comedores 
de patacas, 
de Manuel Rivas 

Sam (uel) está nun leito, no hospi
tal. Tivo un accidente de tránsito 
tornando de Alvedro onde se mete
ran Algo no corpo. Ao seu carón 
está un vello de aldea, que ten a 
perna rompida. Perante del o tele
vi or; un pouco mái s alá o seu 
amigo, metido nunha escafandra. 
E tán os médicos, as enferrneiras, 
ua nai ven visitalo e-sempre se es

quece de tra~rlle as "gravación 
entimentais", de Help, a quen 

quer chamar por teléfono á emiso
ra e non pode. O vello pergúntalle 
polos becho , polos anirnais, polos 
lab0res do campo e se lle dá de co
mer ao can. O eu amigo nón pode 
falar. Na televisión botan progra
má e filmes, e baloncesto. A el 
góstalle todo o que dan por ela. A 
nai traille as fitas; equivocou: son 
as do irmán, Nico, e son <lesas que 
vende polas gasolineiras. O vello 
morre. El chama a Help .que non é 
Help ainda que ten a mesma voz, e 
lle di que o programa caput e lle 
colga o teléfono. Encontra a Tip e 
Top, no hospital, e lévanno a ver a 
Don, que lle dá Algo e lémbralle 
que lle debe cartos. 

Vendeu o anel de compromiso da 
nai, e outras cousas. Ela chama a 
Nico, que esá programado, é po
licia no país ba co. Faise unha re
dada de camelos, Nico obriga ao 
seu irmán a que lle dé informa
ción. De poi lévao á aldea onde 
vivían o nena . Paran en Terra 
Nova, xente e traña. Chegan a al
dea onde e tá o avó. Fala con an
tigo amigos con Gaby que veu 
de Europa e trouxo un filio peque
no como un apo. Sam, no faiado, 
enconcra ao demo. Nico non fun
ciona ·ben. Unha noite Sam quer 
falar co demo e e te non aparece, 
comeza a berrar e acéndense al
gunha luce da aldea ... 

Ao cabo, Sam toma á cidade ... 

A novela é de Manuel Riva , titú
la e Os comedores de Patacas e 
está editada por Edicións X~rais, 
Vigo 1991. Ten 108 páxinas e cus
ta 1.200 pts. E tá dividida en tres 
capítulos. 

A narración comeza cunha grande 
forza narrativa, o autor introdúce
nos no mundo que narra por medio 
de personaxes (a histó'ria e~tá na
rrada por Sam) que deseña median
te unha escrita cáseque fragmentá
ria . .Os personaxes, o sue modo de 
falar, as suas visións, van dar a des- ' 
cricíóA do mundo en que se desen
volven, a sociedade en .que viven: 
Personaxes urbanos esgazados pa
las suas raíces campesinas· e leva
dos por camiños que non entenden 
,porque _§On seres esquizofrénicos. 
Personaxes campesinos que agoni
zan e non entende xa nen o seu 
mundo nen o mundo dos seus fi-
11os. E unha paisaxe q~e é a .suma 
(e o resto) de dous mundo que non 
puderon entenderse (nen se enten
den) ben que estexan en perpétuo 
contacto. (Sam, num momento, 
pergúnta11e ao Qeino: "¿Porque vi
ves aquí, precisamente aquíl ( ... ) 

. Ma'nuel Rivas. . 
Quero dicir que .vives aquí, na al
dea. Vaise todo o mundo. ( ... ) ¿Por 

- que vives aquí? Muy buena pre
gunta, jovencito. A el deberías fa
cerlla. Eu son un mandado ... "). 

Mais o autor fuxiu de toda clase de 
discurso político ou sociolóxrco. A 
novela é máis a história dunha edu
cación "sentimental", a de Sarn; a 
educación "sentimental" dun rapaz 
que vive nun arrabaldo dunha cida
de que despreza e non comprende a 
aldea porque ela (a aldea) á parte 
súa o seu outro. A educación sentf
mental dunha rapaz (e de toda unha 
xente) dividida, tronzada, esquiz'O
frénica. Educación sentimental que 
é, ao cabo, radiografía dunha socie
dade. Os comedores de patacas é, 
xa que logo, a radiografía dun mo
mento dados duns personax.es ubi
cados nunha sociedade dada (a no- · 
sa). Pero radiografía, quer dicer. o 
autor non intenta dividir o mundo 
en termos de aliados e inirnigos, os 
personaxes son personaxes vivos 
cosque o leitor pode ou non simpa
tizar, mais o autor non demostra 
nen simpatía nen antipatía cara 
eles, senón que •se coloca frente a 
eles nunha siiuación dé empat:ia pa
ra intentar comprendelos e así ensi
nalos, dalos ao leitor en toda a sua 
grandeza e a si.la nimiedade. Pero, 
quizá, ao final nos encontremos 
cunha novela alegórica sobre a 
presente dunha sociedade e, tamén, 
cunha paródia subversiva -se é 
que toda paródia non é subversi
va- e unha homenaxe explícita de 
O vi..xia no centeo, de J. D. Salinger 
(m'as este é un camiño que agora 
non impa.s percorrer). 

Hai outros acertos en Os Comedo
res de patacas, acertos que xa ve
ñen de lonxe en Manolo Rivas, o 
uso irónico da ironía, unha língua 
de fronteiras (quer dicer, que vai 
dunha língua que reproduce a fala 
cotidiana a unha língua culta, con 
rexistos cultos), unha estrutura de 
paso e tránsito -que coloca aos 
personaxes nun momento determi
nado-da sua existéncia-, e a inser
'dón dos fetiches dunha sociedade 
agónica na su.a nan:ativa: do coche 
á droga, pasando pola televisión ou 
a música. 

Manolo Rivas deu un paso máis ca
ra á novela que un día debe entre
gar, quizá lle faltou a ambición, · 
quizá é consciente (ou intue)_ que 
uns personaxes fragmentados como 
s0n os das suas novelas e narra
cións, só poden expresarse a medio 
de relatos non-moi longos. Conto
do, a presente novela é un avance a 
respeito da sua anterior ·entrega-na-

. rrativa porque entra aqui a 
reflexión dos personaxes 'no seu 
afrontamento co entorno -refle
xión, tamén,, esquizofrénica, xa que . 
o personaxe non a fai para entender 
ou comprender, nen menos para 
afrontar, o entorno; qu'en si pode · 
acabar entendéndoo é o leitor. 

Manolo Rivas non sofre, como 
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tantos escritores galegas, do "ho-
rror presentis", que dicia Suso de 
Toro, todo o contrário, as suas. his
tórias non son máis que froito dun
ha ollada empática e irónica ao seu 
arredor, mais non son crónica, se
nón pura ficción; e boa. • 

A guerrilla 
galega desde 
a vivénciá dos 
guerri_lleiros 

XGG 

O escritor Xosé Ne-ira Vilas acaba 
de publicar Guerrilleiros(I), nun 
alarde de penetración no campo da 
biografía e da psicoloxia social. O· 
·seu volunie complementa a Histó
ria da Guerrilla Galega de historia
dores como Bernardo Máiz e inté
grase na literatura e na poética 
deste fenómeno vital ao lado de 
Reigosa e de Navaza. 

Sen entrar propriarn~nte non fon
do histórico desta preciosa obra; 
quero subliñar o seu carácter de 
poema, de sinfonía en ~atro tem
pos: Moncho (Francisco Rei Bal-

'.-..... ;,, .. ~ .. 

bís), un dirixente; Maria Arauxo, 
a muller na guerrilla e como re
pr~sentante do povo; Sindo Seixi- · 
do, o enlac.e ao servício da guerri
lla e Xosé Gómez Gaioso, un po
lítico á beira ·de Castelao, Bóveda· 
e B. Alvarez.-

Ne'ira Vilas adianta para cada per
sonaxe un breve tratamento bie- · 
gráfico. Logo enxerga un diálogo 
con cada un, menos con Xosé 

i Gómez Gaioso, axusticiado na 
Coruña o 6 de novembr9 de 1948. · 
Cos restantes . tivo Neira Vilas a 

- oportunidade de longas conversas 
na illa de Cuba e, na obra, .oferé
cenos o froito literário desa amis
tade. 

"Monch·o é un dos dirixentes da 
guerrilla que refai no diálogo con 
Neira Vilas ·o entramado da resis
téncia antifranquista da Galiza nor
teña. Como xefe militar tratou con 

·· Marrofer, c~n Ponte, con Foucellas 
. etc. O seu papel característico esti
vo na dirección dos· meios de pro
paganda, concretamente de El 
Guerrillero. 

"El Guerrillerocomezou a ·publi
carse o 25 de -Nadal de 1946. lm
primíase na Coruña; máis tarde ~o
menzou a reproducirse .nunha mul7 
ticopista qµe instalarn9s en Mugar
dos. Tiñamos 01,1.tras multicopista~ 
en diferentes lugres, que utilizaba
mos para imprimir diversos · tr~ba-

S~bre est~s liñas Xosé Neira Vilas convei<sando co Capitán Maravillas, un dos 
personaxes da· sua anterior obra de test~muña Galegas no Golfo de M_éxico 

~ 

ilos de propaganda. Na Coruña ta-
. mén se imp_rimía Mundo Obrero, 

editado polo Comité de Galicia do 
PC de España. Tiña unha sección 
en língua galega titulada "Pote Ga-
11ego ". Algunhas veces tamén se 
insertaban tr-aba11os en galego en 
"El Gueriillero". Recordo que Fe
rreirín publicou vários, moi intere-

. santes, sobre temaas campesiñosi 

A maior dificuldade que tiñamos 
era sacar fóra os paquetes da Coru
ña. En Mugardos estaba, amáis da 
primeira multicopista, o depósito 
ou centro de publicacións que vi
ñ an da Coruña. Tanto Mundo 
Obre·ro como El Guerrillero, amáis 
doutros traballos, distribuíaÍ1se no 
monte e nas aldea~, através dos en
laces e de xentes diversas que sim
patizaban connosco" (p. 39). Mon
cho sumouse ·en Cuba á revolu
ción de Fidel Castro . 

Sindo Seixido era ainigo de Xan 
.de Xenaro na guerrilla norteña. A 
sua xesta no paso da fronteira dé 
Fráncia merece o traslado á ópera. 
"Collín logo a pirágua, metina na 
auga e ·púxenme ó avío. Eu tiña ~e
mado en caiucos, gamelas e outras 
embarcacións semellantes, pern 
non en pirágua. Sería media noite. 
Espinme ata quedar totalmente en 
coiros, para poder nadar mellar en 
caso necesario.E púxenme a remar. 
No comenzo ía mal, pero a: pouc_o 
deille xeito e todo foi J!larchando. 
Remaba rumbo ó norte, sin arre
dárme moito da costa. Vin uns 
barcos de pesca. Pescaban sardi
ñas, atraguéndoa~ con ·1uz na po
pa .. Eu non coñecía ese xeito de 
pescar _a sardiña. Pasei de largo. 
Remaba sin folguexar. Rerriaba sin 
determe. Remaba como se tivese 
comido e bebido, e coma se os 
meus brazos fosen os dun xigante. 
Só quería fuxir, pasar a Francia, e 
todo o que .sabía, ou ·supoñía, era 
que tiña de convertirme nunha fre
cha disparada cm-a o norte. la a ,boa 
velocidade. De noite, encoiro, pero 
suando a chomo polo esforzo ..... " · 
(p, 109 ). Cando alcanzou Port 
Vendres, confirmáronlle que tiña 
remado vinteun km., con fame, se
de, encoiro e á luz da lua. 

Neira Vilas reconstrue a vida de 
Xosé Gómez Gaioso en base ás 
cartas a sua segunda muller e aos 
seus ftllos. Alguns d~stes viven. A 
esta base documental únense as 
aportaciónS doutras testemuñas. 
Todo acredita eh G. Gaioso unha 
personalidade atrainte, . segura e 
radiante. Foi unha vítirna máis do 
terror franquista e unha perda, co-· 
mo outras tantas, de líderes desta 
terra pródiga en fillos xenerosos. 

O librci de N. Vilas trae numerosas 
páxinas de prensa é unha colección 
de fotografías familiares dos catro 
protagonistas. · · + 

FRANCISCO ·CARBALLO 

(l) Neira Vilas, Xosé. Guerrilleiros, Sªda 
(A Coruña), ed: do Castro, 1991, pp. 206 .. 

Rbck 
de· primeir~ 

Os Resentidos 
· e Siniestro _total 
actuaron eri Vjgo 

Os Resentidos e Siniestro Total 
voltaron a tocar en Vigo, o pasado 
sábado dia 7, no Pavillón das Tra-

., 
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Miguel Costas, voz de Siniestro Total nun concerto en Santiago no ano 87. 

A EMIGRACIÓN GALEGA 
EN CATALUNYA 

:OUGARIO SORLO BLANCO 
,... .. JIU IAl5Í 

Un libro que amasa fielmente 

· a realidade dos galegós · · 

. q~e, residen en Cata:lunya· 

R.L. 

G~~o · 
vesas. Alí estában, máis de un mi
lleiro de mdios (o concerto non es-

. taba moi ben anunciado); xuntando 
·as libras, unha a urrha, ate ás 700 
pesetas que valla a entrada en ta
quilla. Poucas persoas de májs de 
20 anos, entrt: ela.s alguns pais. O 
demais eran. camisetas brancas cos 
~mas Ante tt;Jdo mucha marcha, 
En benefício de -todos, dejen en
trar y salir e o próprio Siniestro 
iota/. 

Dixérono os membros desta banda: 
"O bon de tocar en casa é que. non 

. tes .que perguntar que bares están 
.abertos despois · do concerto". 
Poñian de manifesto que se encon-

. traban ante un ¡niblico fidel, abso- . · 
lutamente. identificado con· ambos · 
·grupos durante riláis de tres horas. 
A comunión era ".total Reixa tran
quilo, dominand6_, dando a aqueles 
estudantes de BUP as lecións que 
·non lle escoitarian nas suas clases: 
"Os Resentidos-cantamos sempre 
en galego porque ternos un defecto . 
na dentadura. Algun problema?". 
Berros de "non" e de novo a per-. 
gunta, forte, provocadora: "Algun 
problema?". "Non", ceiba a rapa- -

· zada, atordoada polo cervexa e os 
decibélios. Logo unha defensa dos 
senegaleses que venden "barato, 
barato" e dos palestinos e dos indí-

- os, como o· camarada Siting Bull. 
Kenia, Monforte, Betanzos, Gha
na, toda a poesia · reixiana e unha 
·rítmica e verídica posta en escea 
sobre o chamamento do Papa pola
co á "castidade".' O lider de Sítio 

··· Distinto tivo momentos realmente 
brillantes, a médio dun sonido po-· 
tente pero moi empastado que fa
cia inintelixíbeis algunhas letras. 
Reixa· é un poeta urbario que des
cubriu o valor da irania nesfa- so
ciedade a<l:ulterada e relambi'da, 
lembrando, por exemplo, aquel: . 
"viajeros al tren, gallegos. también" 
ou int~retand6 .ª Rosalia en clave . 
heavy, para entregarllela aos xove
nes: "Castellanos de Castilla, trata
de ben aos gálegos ... ". 

É por fi~, Siniestro Total 

A identificación chego~ ao seu cu
me cos Siniestros. Unha boa parte 
da moCidade, amoreada na cancha · 
había un pedazo que quitara as cá~ 

· misetas que alguns mobian arrebo
ladas co brazo en alto, mentres os 
máis seguian o ritmo abaneando 
os puños aqia:i;ite e atras, sen cesar 
de bailar. Os de Siniestro Total en
traron con pantalóns curtos e ca
misetas seriegrafiadas, todo moi 
ancho, co serr estilo de rapaces de
sobedentes, de infantilismo acedo 
e cruel, que tan ben calla entre o 

- seu público. 

Siniestro figura entre os mellores 
grupos do Estado no tocante a so
nido e poucos conseguen ser tan 
naturais e espontáneos-. Teñen un 
dos seus maiores atractivos nesa 

· pureza sen domesticar polas casas 
do disco. 

E, por _suposto, o Celta. Un· púbii
co viguista e celtista, na sua , 
maioria, que estoupaba cada vez 
.que Reixa berraba ,"Vigo, Vigo". 

· Unha parte dos presentes clama-
. rian máis tarde "Puta Coruña" co
mo en Balaidos. Tanto Os Re~en
tidos, como Siniestro buscan -e 
conseguen'- sinafs identificadoras 
através da sua música ou corean
do o trino do Celta, para logo ' 
facer bromas da sua própria car
naza. Xulián .Bernández pediu a 
baixada a tercefra división da r 

. equipa olívica e lembrou q~~ .ha-
bia "un do norte en primeira ... o 

,Bilbao''.. Os Siniestros p~ovocan, . 
mandan á sua audiéncia a tomar 
polo cú e voltan a reunirse, can
tando en corro, as letrás que todos 
coñecen: " ... y bailaré, sobre tu 
tümba". · • 

MANUEL VEIGA 

A resurrección 
artificial <le 
Laura. Paln1er 

A ·terceira parte 

,, 

da sérié Twi.n Peaks 
na Tv5 

Twin Peaks naceu coa vocación de 
cult~movie para televisión. Detrás do 
proxecto estaba Ún home de prestí
xio coma David Lynch, director de 
Eraserghead -prototipo de filme 
de_ culto por exceléncia- e Veludo 
azul. Nun meio que depara tan pou
cas·sorpiesas -partíndose do axio
ma de que F alcon Crest e igual a 
Dallas con máis diñeiro, ~ igual a 
Dinastia con menos v~llas glórias 
de Hollywood- facer un serial un 
pouco orixinal ou intelixente non 
debe ser moi difícil. Cando o pri
'meiro episódio de Twin Peaks 
-sen dúbida o mellor e o único to
talmente dirixido por Mr. Lynch-

. as voces cultas americanas (?) e so
bretodo a audiéncia decidiron cam-

_b.iar de comportan'lento social du
rante os fins . de semana --<lías de 
emisión da série. A xente deixou de 
sair á febre do venres e o sábado 
noite para ollar o caso do asasinato 
de Laura Palmef. En España e en 
Europa, en xeral tan pouco miméti
cos as modas-de mais alá do Atlánti
co~ a publicidade sobre a série an
tes·, en en despois da emisión foi 
esaxerada. A emisión do segundo 
bloco de episódios -recibidos con 
moito menos entusiasmo nos Esta
dos Unidos- parece ter unba im
portáncia semellante á da chegada 

-dos primeiros homes á lua, nunha 
cadena cuxos programas-estrela son 
A média laran.xa, Ay, que calor e 
Vip tarde e noite. Ollar Twin Peaks 
supón enfrentarse á maior descarga 
publicitária da semana, con cortes 
cada carto de hora e un monstrário 
de "spots" realmente variado. 

Non era. para tanto coma sempre 
-volveremos a esquecelo coa pró
xima série parida en Hollywood o 
ano que ven. A fotografia, a música 
de Angelo Badalamenti, a interpre
tación e o llok da série teñen calida
de; na parte da história, a ironía coa 
que os personaxes son apresénta
dos, a inclusión de todo tipo de 
anormalidades psíquicas, a mistura 
de xuventude, violéncia, droga e re
lixión é atractiva. Está claro que 
Lynch e>a sua equipa non 11es inte
resa moito a "whodonit", a identi
dade do asasmo de Laura Palmer e 
a verosimilitude da intriga. Bu~can 
máis a surpresa, o estrañamento
constante do espectador, o que non 
é unha ma sinal despois de tanta sé
rie cómplice co retrasado mental 
que todos levamosa dentro. 

-O problema· de cada novo episódio 
e que de tanto rizar ci rizo, de tan
tos persoaxes estraños e tanta intri-

. I 

ga enrevesada, a credibilidade do 
espectador impón sérias dúbidas . 
·sobre o seguimento da .série. Dian- . 
te de tanta artificiosidade, de tanto 
esforzo por saberp rélacjón-que os 
novos persoaxes teñe'n ccis de an
tes, pérdese o carácter de xogo da 
série e surxe a intencionalidade úl
tima dos responsábeis do progra
ma: seguir gañando diñeiro coa 
história de Laura. Palrrier e unha -
vez que. xa coñecemos a identidade 
do asasino -desliz imperqoábel 

de certa prensa interesada en resól
ver a natureza de todos os misté
rios desde' a parti"Cipacióp española 
no Golfo até a conversión de Cu
rid e CaíTillo á ortodoxia felipis
ta-=- preguntarnos como pode ter
minar. todo o enredo· narrativo ide
ado por Lyncb and ·co. deixa de ter 
interese. E ben sabido que na tele
visión únha vez que se coñec;e o 
nome do asasino ou a <:fata da voda, 
o resto perde importáncia. • 

CARLOS AMARO 

Bicos negros 

Bícamé 
antes de morrer 

O verán case non ofereceu outra 
cousa que basura en tennos cinema
tográficos. Entre sol, bronceados e 
vacacións coa familia, a alas os-

. curas pensan que os único produ
tos adecuados son as sagas das tar
tarugas Ninja, as segundas ou ter
ceiras partes de nenos que quedan 
sós na casa ou que falan no ventre 
da sua nai antes de nacen etc. 

É por iso que unha película digna, 
sen grandes pretensións, pero que 
se pode ollar con entretimento co
ma Bicame antes de morrer Ira 
Levrn -autor, entre outras, da no
vela "A semente do demo" que 
versión da presente novela xa fora 
estreada nos anos sesenta con acto
res · carismáticos coma Paul New
man-Joanne Woodward. Tras a pe
lícula adivíñase unha intriga ben 
construída, un argumente consis
tente e poderoso. História de ambi
ción, de amor e morte, monstra en 
clave case freudiana o envés do so
ño americano através da história 
do xoven Jonathan, interpretado 
con eficácia por Matt Dillon. 

O que o argumento ten de hitchco
kiano -a dobre per oalidade do 
protagonista, a intriga mantida até o 
final para coñecer o destino do asa
sino-- non ten, sen embargo, a mes
ma tradución nas irnaxe de James 
Dearden,_guionista e director da fita. 
Director da "Illa de Pascuali" e fillo 
dun director británico que fora fa
moso nos' anos cincuenta pola reali
zación dun-núrnero de película de 
éxito sen grandes pretensións artí á
cas, Dearden faille guiño a Hitch
cock-a protagonista ve unha da 
suas mellares película. na televi ión 
"V~rligo", a· cena onde a me ma 
protonista cambia a cor dé cabelo é 
igual a "Marnie"- pero o que en 
Hitchcock é suxeréncia, morbo polo 
que.ínsinua de forma indirecta sobre 
os persoaxes, convértese aquí nun 

"remedo de aprendiz. A inclusión, 
por exemplo, de cenas erótiCas que 
non teñen nengunha funcionalidade 
dentro da progresión dramática do 
relato, a visión con todos os <letales 
do primeiro asasinatQ, e a planifica
ción moi televisiva da película 
-zoom até na sopa, pouca sutiliza 
no xogo de plano-contraplano, no 
que Alfred era maestro, rebaixan 
moito ·a calidade final da fita~ Polo 
contrário, o guión está ben.graduado 
e as posíbeis incredulidades do rela
to desaparecen un pouco ante a -pre
cisión do argumento. Iso é unha in
terpretaci~n máis que bqa pola parte 
de Sean Young ....:_actriz que fora re
velada o público en "Blade runner" 
de Ridd1ey Scott- e de Max Von 
Sydow, o bon ofíciC?. do fotógrafo e 
do músico fan deste unha filme re- · 
comendábel. · • 

__ C~RI 0$ AM~;O 1 
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El Iris del Bello Sexo, a publicación pioneira para mulleres 

A década dos 40 na Galiza do sé
culo XIX constitue un intre de 
fonda ferventia ideolóxica e signi
fica tamén agramar do feito dife
rencial galego. No ambiente ideo
lóxico en que xorde a chamada xe
razón provincialista, ateigada dun 
anceio de rexeneración e dignifi
cación do país en xeral, a cuestión 
feminina non podria deixarse de 
lado. Neste contexto nace en San
tiago a revista "El Iris del Bello 
Sexo". 

Tratábase dunha publicación perió
dica de carácter emanal, subtitula
da "periódico de literatura y cons
tumbre " que nos lembra polo seu 
tono xeral a "La pensadora Gadita
na" (Cádiz, 1768). O 2 de Maio de 
1841 vía a luz por primeira vez na 
imprenta de Núñez Castaño, situa
da na praza da Quintana. 

Editiaría e en oitavo e con 16 pá
xinas ao longo de nove número até 
o 27 de Xuño do mesmo ano en 
que pasa a denominarse "El Iris de 
Galicia", futura "Revista de Gali
cia " . Finxia estar redactada nos 
dous primeiros números por duas 
mozas: Enarda e Galatea, que P. 
Pérez Constanti e José María Mo
ar, identificaban sen moitas probas 
cos innáns Alberte e Antón Cami
no. Na nosa opinión é moi dubido
sa a existéncia do personaxe deno
minado "Galatea", que en realida
de non e máis que a contrafigura 
da redactora, Enarda. 

Desde o número 4 ·as 
supostas redactoras 
serian Enerda e Clo
ridan. 

No número 6 unirían
se á redacción: Car
men (posibelmente 
Cannen Ayerve Guai
ra), e un estudante, 
que segundo José Ma
ría Moar, sería J. Do
m ín g uez Izquierdo. 
Os derradeiros núme
ros, contado, redácta
os Enarda unicamen
te. Entre os colabora
dores da publicación 
debemos subliñar a 
Xosé Posada, o Ben
tanceiro Montes, as ir
más Cannen e Valen
tina Ayerve Guaira, 
Isabel R., etc. 

Ao longo das páxinas 
do xomal vanse esmi
ñatando as ideas re
formadoras dos seus 
redactores/as. 

Así, amén da páxina 
editorial que adoita a 
ir asinada por Enarda 
e na que se defende o modelo de 
revista e ás redactoras dos supos
tos ataques dos detractores, atinxe 
tamén un grande pulo a defensa 
da instrución feminina, pondo co
mo alicerces desa instrucción, a 

XOSÉ VICENZO FREIRE LESTÓN 

que hacer calceta i de
. más la,bores domésti
cas". 

Ño número 1 do xomal 
explícasenos con total · 
claridade a razón. do 
nacimento desta inicia- . 
tiva. O grupo eQ.itorial 
pensaba que Galiza ne- ~ 
cesitaba urxentemente 
tres tipos de xornais: 
un de política, redacta
do por homes sabios e 

· patriotas, eutro de lite- -
ratura e costumes, re
dactado polos talentos 
da mocidade. e final
mente, un terceiro diri
xido e redactado polas 
mulleres. 
-

Deste triple proxecto 
orientado á rexenera
ción do noso país, "El 
Iris del Bello Sexo" 
seria a primeira <loa 
do colar e, tras el, pen
sábase facer un xornal 
"que sea la expresión 
de Galicia en todos 
sentidos y cuyo precio 
sea tan sumamente 

M. KNOUWLEG corto, que ninguno 
Moral e a Relixión e criticando pueda .dejar de tenerlo". 
con dureza "a ciertos hombres, 
eruditos a la violeta, qué afirman 
con tono de superioridad, hasta el 
grado de no admitir replica, que á 
fa mujer no le es dado saber más 

Desta maneira no número 4 pro
xectábase xa converter "El Iris del 
Bello Sexo" en "El Irisi de Gali-
cia'', que seria o voceiro da gale-

guidade, calculándose que para so
brevi ver necesitaaria, e pensaban . 
acadalo, 1.000 subscritores en toda 
Galiza, para poder sair dúas veces 
por semana cunha extensión de 
tres pregos e sen aumentar o ptezo 
de "El Iris del Bello Sexo" (4 reás 
en Santiago e 5 no resto da nazón). 

Concluiremos dicindo que apesar 
de estar escritgo en castellano este 
xornal levaba a cabo unha certa de
fensa da Galiza, chegando por iso 
a ser tachado de galeguisN1 "de 
roáis" por Joaquín Amigo. 

Pensamos que se trata dunha publi
cación xurdida nun intre en que se 
empezan a cuestionar moitas das 
bases do sistema liberal (uniforma
dor no político e negador dos direi
tos da muller) cara a unha reinvidi
cación da educación feminina e do 
"ser" da Galiza, por parte dunha 
xerazón que, a cabalo do liberalis
mo progresista e do socialismo 
utópico, tentaba aguilloar a con
ciéncia dos galegas da época e 
abanear un .pouco a fosilizada so
c.iedade do momento. • 

Nota: Para consultar este xomal cómpre 
achegarse á Biblioteca Xeral da Universi
dade de Santiago e á Fundación Penzol de 
Vigo, conservándose só 7 dos 9 números 
nun preocupante estado de deterioro que 
nos fai pedir unha urxente edición facsí
mil, pois o noso .património documental, 
como tantas outras cousas nosas, corre sé
rio perigo de desaparecer pola desídia de 
moitos dos que debían impedilo. 
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PVP: 1.300 pesetas. 
Número de páxinas: 288. 
Tamaí'io : 16,5 x 24 cm. , 

overan 
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 

. divulga~ión. 

J • • ' 
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CONVOCATORIAS 

Premio 
"Blanco Amor" 

Báses: 
1: O Premio estará dotado coa 
can'tidade de Un millón de pe
setas. 

· 2·. Poderán partieipar tódolos 
autores de calquera nacionalida
de que presenten unha-ou varias 
obras escritas en língua,, galega 
na normativa oficial. 

3. As novelas terán unha ex
tensión mínima de 150 folios 
meca!lógrafiados por un lado a 
dous espacios. 

4. Mandaranse poi:. correo, 
sen remite e baixo lema, ó Con
cello de Melide indicando no 
sobre Premio de Novela Longa 
"Eduardo Bl.anco Amor". En 
sobre adxunto, pechado e baixo 
o mesmo lema, indicaranse o 
nome e enderezo do autor. De 
cada obra mandaranse 5 copias. 

5. As obras presentadas ha
berán de ser inéditas. 

6. O prazo de admisión de 
orixinais rematará' o día 30=09-
91 . O fallo dara e a coñecer no 
mes de Novembro, en xuntanza 
a celebrar polo Xurado no Salón 
de Se ión da Ca a do Concello 
de Melide. 

PUBLICACIONS 

Adega 

A A ociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza ven de edi
tar o segundo número da sua re
vista (Verán 1991). O volume, 
con capa a toda cór e 36 páxi
nas, inclue informes sobre os 
incéndios forestais , impacto 
ambiental e económicas do pro
xecto de Eurogalicia Forestal 
nas Ponte , información obre a 
iniciativa lexislativa do movi
mento anti-nuclear do estado e 
senllos informes sobre a recupe
ración e reciclado de resíduos e 
obre a guerra do Golfo Pérsico. 

Ademais a revista inclue dife
rentes seccións coleccionábeis 
(A nosa fauna, a nosa flora, .... ) 

ANUNCIOS DE BALDE 

Véndese Opel Corsa 1.0. P0-
9450-Z. En excelente estado, 
tampouco é unha ganga. Cha
mar ao (986) 47 34 82 

Desexo coñecer rapaza sensí
bel, agradábel, alta , 19-29 
anos. Seriedade. Son rapaz de 
caracterí tica semellantes. Irei 
vivir zona de Santander. Aparta
do 9.164 Barcelona (08080). 

A A ociación de Amizade Gali-

(Ven da péxlna 10) 

OPG . 
e a pro posta de ... 

de pacto desigual e subsidiário 
· co PSOE, e utilización oportu
nista dos illóns da Xunta, sen 
beneffcio apalpábel para o país, 
unha imaxe qtte os estrategas do 
BNG quizá fagan ben en non 
presentar coma unha anovación 
nas filas da sua organización. 
Pero o certo é que esta incorpo
ración demostras que a integra
ción de calqu.er forza naciona
lista no BNG non vai supor un
ha ampliación, unha ab~riura 
eficaz na mensaxe nacionalista 
ao país. 

· A nosa perspectiva das cou-

7. A. novela premiada poderá 
ser publicada polos organiza- ·: 
dores do Premio, s~ o autor re~ 
nunciasé a facelo de seu. As 
obras non. premiadas devolve
ranse ós autores qoe o soliciten 
no prazo dun mes a contar des
de o día do fallo . 

8. A entrega do Premio terá 
lugar no mes de Decembro en 

Pódese pedir nos diferentes 
apartados de Adega, ou ao cen
tral .1.183 (15080) A Coruña . 

za-Unión Soviética está aberta a 
matrícula para clases de língua 
rusa, cda profesora Irina Kari
tone. Información no teléfono 
de Vigo 22 44 57 de 17 a 21 h. 

Mullere Progresistas e o conce
llo de Vigo organiza un servizo 
de canguros. Debe solicitarse 
con 24 hora de antelación e pó
de e conseguir información 
chamando ao 22 06 60, de 1 O a 
13,30ede 16a 18,30. · 

as é diferente: satisfainos ver 
que á volta dos anos a maioria 
dos nacionalistas asuman o con
ceito xeral da "Concórdia Na
ciorialista", ainda que fagan in
terpretacións diferentes (e ás ve
ces oportunistas) da mesma. 
Contodo, hoxe consideramos 
que hai que superar este concei
to e camiñar na procura da 
"Concertación Nacionalista'', e, 
se A Nosa Terra nos deixa lu
gar, noutro artigo explicarémola 
de vagar. Entrementras, coida
mos que hai que tender pontes_ 
de diálogo entre nós; e isto pó
dese acadar por dous vieiros: 
1.- a ~xposición 'aberta das 
coincidéncias e as discrepán
cias; este artigo tenta contribuir 
a isto con sinceridade. 1.- a 

Axe·ndA· 
.a;CULTURAL;n. 

acto público no que se tentará a 
difusión da novela gañadora. 

9. O premio poderá q'uedar 
desérto de non existir obras de· 
calidade' a x.uicio do Xurado. 
Neste caso o importe do premio 
destinarase á divulgala obra de 
Eduardo 'Blanco Amor entre as · 
esc.olas e centros ~ulturais: de 
Galicia. 

1 O. O feito de coricorriren ·a 
este Premio presupón que os au
tores acepta~ tódalas bases do 
mesmo. /. 
. 11. O Xurado do Premio, no
meado nesta ocasión ,polo Con
cello de Melide estará composto 
por cinco membros, que debe
rán ser escritores ou críticos Íi
terarios da literatura galega. 

12. b Xurado fará públicas 
as razóns nas que se funqou 
para a concesións do Premio. 

· Prémio de Poesia 
"Pérez ParaHé" 

Co fin de resaltar a figura do 
poeta ferrolano, Xose Maria 
Pérez Parallé, calificado por 
Otero Pedraio como "O poeta 
aiul de Ferro!" a SAF, através 
da revista. "Poesia Galicia", 

Roca 

Un colectivo radicado en Com
postela ven de editar a-autode
nominado prirneiro fanzine ga
lego de rock'n'roll, con a~uda 
do concello de Santiago e ad
vertindo que "non queremos 
que se pense que tratamos de 
transmit.ir o imperialismo ian
qui, xa que pode asqciarse 
erroneamente ao rock". Tradu- -
cións de textos, entrevistas, in
form acións, comics, cartas ... 
todo en galego. Os interesados 
poden dirixirse á Roca Fanzíne 
(César Varela López), na Rua 
do Valiño 65-3º L (15703) 
Compostela , ou ao teléfono 
. (98"1) 56 63 53. • 

O Colectivo de Educación Mé
dio-Ambiental organiza un ro
teiro natural pola Costa da 
Morte, do 13 ao 16 de Agosto, 
para xóvenes de entre 1 O e 17 
anos , e un minü:ampamento de 
3 dias para os máis cativos (7 'a 
12 anos), no rio Sor (Mañón), 
do 28 a 30 de Agosto. Matrícu
la aberta até os días 6 e 20, de 
Agosto respeitivamente. Pra- . 
zas limitadas. Telf. (981) 26 56 
40. • 

participación conxunta en actos· 
simbóliéos nos que se amose a 
·nosa vontade de recoñecimento 
mútuo e unidde a prolo do país; 
isto axuda a criar un ámbito no 
que se aborden mellor as dife
réncias reais e se esvaian os 
"apriorismos" irracionais; en to
do caso·, amosa que somos capa- · 
ces de pór por diante de todo o 
interese nacional. A dírección 
do BNG non foi quen de enten
delo no último 25 de XuHo; con 
todo, para dicer a verdade intei
ra, hai. que ·recoñecer que hai 
cinco anos, cando o P.G. propu
xo institucionalizar o 17 de . 
Agosoto coma Dia da Galiza 
Mártir, o BNG e o PSG-EG res
postaron posifivamente cele- . 
brando connosco esa ·data. • 

convoca o III Pré)nio de Poesía 
coas seguintes bases: 

·t. Poderán participar todas as · 
persoas ·que o desexen, con 
d.bras que sexan orixinais e iné
ditas, sen limitación de número. 

2. Os poemas -escritos .a má~ · 
quina- terán que ser enviados á 
SAF. Apartado dé Correos 339 
( 15080) Ferro!, pondo no s~bre, 
polo exterior, Prémio O Poeta 

·Azul, antes do dia 15 de Setem
bro, debendo vlf asinados, con 
nome e apelidos, domicilio, te
léfono e-outros dados que consi
dere o a~tor. Non se devolverán 
orixinais. 

3. Os poemas deben estar es
critos en galego. 

4.Un xuri calificador conce
derá un prémio consistente nun
ha placa e .diploma da SAF, asi 
como ser publicado o poen:ia 
gañador e dados do autor na re
vista Poesía Galicia. Os fallos 
serán inapelábeis, pudendo o 
xuri conceder accésits~· 

S. O récital e e~trega de pré
mios celebrarase no lugar e data . 
que se darán a coñecer na pren
sa e aos interesad0s. 

6. A partiéipación supón o 
coñeciinen'to e total aceitadón 
destas bases. • 

·Desatinos 
dun maldito 

Primeiro libro non estrictamente 
poético dun dos fundadores de 
Rompente no ano 1975, Alfonso 

. Pexegueiro. Cunha sólida obra 
poétic.a nas costas., este escrito. 
nado en Angoares (Pentevedra) e 
residente desde o ano 1985 en 
Barcelona, reaparece asi nun xé
nero narrativó despois de que o 
seu último.libro A llla das Mulle
'res Loucas se publicara no 1984. 
Entremédias un relato "Fantasia 
(extracto) do xefe dos Lagartos", 
publicado en serigrafia co pintor 
Xosé Freixanes. Desatinos dun 
maldito forma parte da colección 

· de narrativa de Ed. Xerais. 

Literatura 
galega de muller 

Carmen Blanco publicÓu a prin
cípios de verán na coleccción 
uniYersitária de Xerais un con
xunto de estudos sobre distintos 
aspectos da produción literária 
feminina na Galiza, precedido 

. dunha .homenaxe á atitude inte
lectual e vital · de Vtrginia Woolf. 
Ainda que a autora máis estudada 
sexa Rosalia de Castro, aparecen 
traballos sobre outras confribu
cións: Maria Mariño, Margarita 
Ledo, Maria Xosé Queizán, Luz 
_Pozo, Marina Mayoral ... " t 
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III Semana 
da Educaoión · 

- de Pontevedra 

Organiza: Asociación Socio-Pe-
dagóxica Galega. · 
Colabora: UTEG / INTG. 
Dias 16 - l7 - 18 - 19 20 de Se
tem bro 1991 no LB: V~lle ln
clán (Ponteved.ra) 
Talleres; De 4,30 a 6 h: 

· Aula de Teatro, Coord. Manuela 
·Rodtíguez. · 
Tal).er de Plástica, Coord. Adela 
Leiro. 
Aula de Pretecnoloxia: constru
ción de motores e.lectricos, Co
ord. Anton Pousada. 

· Inidación ao baile tradicional 
galego, Coorcl Isidoro Rodrí
guez. 
A Educación Física -a través dó 
xÓgo. Nivel aperfeizoamento, 
Coord. tJxia Trigo . . 
Taller de Exp.resión Oral e Es
crita, Coord. Lµis Baia. 
Practicas de Laboratorio de Fí
sica e Química, Coerd .. X. An
tonio Barreiro . 
Seminarios. De 6,30 a 8 h. 
Aula. de Xeografia. e 'Historia, 
Coord. Francisco Carballo e 
Lui's Obe.lleiro: 
Educación Especial: A integra
ción da desintegración, Coord. 
Hipolito Puente. 
Aula de Lingua Galega, Coord. 
Pilar Garcia Negro. 
Eéola e Movimentos Alternati
vos: Ecoloxiá, Nacionalismo, 
Feminismo, Pacifismo ... Coord. 
DomirigQs A. García, Antón.Fer
nández e Manuel-Aian, da A. 
Castelao de Filosofía. 
Diagnostico e tratamento d¡ls 
dificultades escolares no trjlillO 

12-16 anos, Coord. Cesar Mos-
quer~ Lorenzo. .. 
Actos Culturais. 
Martes, 17. A presentación e 
proxección de videos didácticos 
editados pola AS-PG. 
Mercores, 18. Conferencia: A 
Loxse: Temporalización e pro
blemas que entraña .a sua posta 
en pratica por Xosé Manuel 
Iglesias Iglesias. 
Xoves,' 19. Disco-Pub. 
Venres, 20. Acto de Clausura a 

EXPOSICIONS 

Castro Cousef 
Ana Pasarin 

Exposición aberta na Galería · 
Sargadelos (Dr. Cadaval 24) de 
Vigo 'desde o 1 O ao 25 de Se

.tembro. + 

cargo de .Alberte 
Ansede ·Estravis 
Entrega de di
plomas aos asís-

.. tentes. · 

verao 
da 
Corunha
Ferrol 

(As actividades 
.artísticas no ensi
no) 
Datas: 16 ao 21 
de Setembro · de 

. 1991. 
Organiza: MRP. 
."ASPGP": "Asso
cia\:ao Sociopeda
gó gi ca Galaico
Portuguesa". Ap
do. 1192 - 320~o· 
-Óurense. 

Lugár: C'olégio Público "José 
Carrera". Pra\:a J. Carrera nº 2 
Corcubión (Corunha). Tf. 981-
745960. 
Matrícula: 4.000 pts. (Estudan
tes e desempregados que o acre
ditem: 2.000 pts;) 1.000 pts. 
paia gastos de· material. 
Objetivos: a) Adquisi\:ao do do- . 
mín1o teórico-prático das activi
dades lúdicas e artísticas. 
b) Adquisi\:ao de técnicas para 
o conhecimento do meJo sóciq
cultural e natural. 
c) Análise de propostas ·para o 
desenho curricular das áreas lú
dico-artísticas na Comunidade. 
·Autónoma Galega. 
· Conteúdos: l.- Oficinas 
(Obradoiros) práticas: encader
na\:aO', vídeo, tear, fotografia, 
cerfunica, plástica, cestaria, mú
sica, dan\:a, literáriq .. ; 
2.- Seminários didácticos: 
conhecimento do meio e língua 
e literatura gaiega. . 
3.- Conferencias e mesas re.
dondas sobre a refonna educati- · 
va na Galiza, a situa\:ao da re
nova\:ao pedagógica, a for
ma\:ªº do professorado e o cu
rrículo educativo para .a Comu-
nidade Galega · 
4.- Actividades culturais e vi
sitas , pedagógico-culturais 
guíadas a Mugía, Camarinhas, 
Fisterra, O Pido, Camota, · 
Dombate, Borneiro, Ponte Ces
so, etc. 
Niveis.- Preforentemente EGB 
e Pré-Escolar. Também FP e 
BUP. 
Informa\:lio: MRP-ASPGP. 
Apartado. 11·92 ,. Ourense (Ga
liza). Tf (988) 216706 e (988) 
243709. 
Subsidia: "Conselleria de Edu
cación e Ordenación Universita
ria" da Xunta da Galizacom 
fundos económicos aportado~ 
polo M.E.C. .. • 
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UNIDADE NACIONALISTA 

.·PÜ-LAS BOAS"OU POLAS MALAS,. NON .É IGUAL 
"Galicia escolieu para a súa supervivencia histórica un 

reparto polo mi1,1do, un equilibrio entre mínimas partes: 
moitas leiras de poucos ferrados; moitos camiños de 

poucas dislancias; moilos escritores de poucas páxinas. 
Hai un principio, pois, interno de isostasia, unha iei na
tural Bue conduce, no caso da política, a que se form'en .. 

· . moitos partidos de poucos membros". 
_(Antonio Rodriguez Baixeras, $'ede Central 3, páx. 83) 

~LVARO LÓPEZ MIRA 

A s perspectivas de re
partimento de poder 
político ná Galiza pa

recen consolidarse xa -alo
menos a medio prazo- en 
torno a tres· opcións: P.P., 
P.S.O.E. e nacionalismo . . 
Salvando as tensións inéren
tes á vida de 'todo partido po 

~ lítico, os dous .primeiros se
m ellan asentarse de xeito 
implacable m.entres o. tercei-

" . ro avanza, pese o seú enor
rne - pote~ial, atentas, ou a 
bandazos ·ás veces esper
pénticos, que· na are a de xo- · 
go político repercuten na 
consolidación dos outros -
dous pesia o seu pauperis- _ 
mo ideolóxico. 

De todos os xeitos a polari
. zación do nacionalismo políti
co galega anda a producirse 

'" arredor do BNG por unha ra
zón .básica: o plant~amento . 
sen veleidades de. artellar un 

;,. proxecto común, unha unida-
. de de acción, ofertando para 
iso unha estructura non no-

.· v.edosa na Ga'Íiza~ xa que se 
basa en grande medida no 
noso pasado histórico, no 
P.G. da Ir República,·tan des
coñecido para os dirixentes 
políticos nacionalistas -¡que 
triste!...:._. 

Se hai unha diferéncia clara· 
'centrariase probablemente 
na incapácidade de dexergar 
que o lema "bes e xenero
sos" levaba consigo non se
mentes amor á terra, s~nón 

. "" que o máis esencial dµnha 
praxe de actuación política 
conxünta da prol do País: As 

.É cando menos sintomático que . en A 
Nosa Terrado 11 de Xullo aparezan en 
páxinas · QOntiguas un has. declaracións 
de Mariano Abalo expresando a posibili
dade de incorporarse ·Ó BNG actual, e a 
posible entrada neste de militantes de 
CG. Novas aires de racionalidade política 
parecen querer soprar. ¿que pide .o PSG-:.. 
EG para incorporarse a un proxecto co
mun nacionalista no que sería fundan:ien
tal a súa .aportación? Parece que non in-

disensións e disonáncias, ás veces moi 
fortes (verbo da forma de Estado, p.e_.) _ 
_non eran precisamente descoñeéidas no 
nacionalismo de·aquela etapa, pero as re
ticéncias social-conservadoras de Otero 
Pedrayo, a militáncia na ORGA de Villar 
Ponte ou os problemas de conciéncia 
que puido ter Alexandre Bóveda a respei
to certos aliados da Frente Popular foroh 
superados nunha mostra de intelixéncia 
política, atendendo ó verdadeiramehte so
branceiro na definición da identidade ideo
lóxica e das alianzas. -

- Eis pódese opservar que o triba!isri1o na
.,. cionalista non· é un fenómeno contempo- . 

ráneo, ainda que sí o é o seu afán caniba-

teresa con'cre.tizalo e por iso se airean tri
fulcas locais co BNG. Que queren ser un 
parfíC/opolítico nos. tempós da partidócra
cia está ben. Desde o nacem·ento das Ir-· 
mal]dades. da Fala ata a, constitución do 
P.G_. pasaron quince anos, p·ero a unida
de non se conseguiu gr_acias a marxina
ción martirolóxica ' de ninguén. Qe ·hai 
conflictos persoais, ¿políticos?, ideolóxi
cos, de certo que non serian insolúveis 
s~ o proceso de unidade é, como debe 
ser, progresivo. A recente participación " ca BNG do PNG-PG asJ o amosa, pese . . 
as diferéncias de actuación ,... an_terior (o 
goberno tripartito, p.e.) e as per$istentes 

. lístico. Tanto mais patente_ canto menor o 
apoio popular, o que' imprime unha mar
cha acelerada ó reducionismo ideolóxico 
e de acción e probablemente en breve 
prazo, a nada. O que sen embargo é ne
g;;itivo para Q conxunto do nacionalismo: o · 
autobloqueo mental no' que está caendo o 
-PSG-EG non vai impedir ó BNG se con
verter na opción representativa do nacio
nalismo, pero pode eivar o avance cara á 
hexemonía política dese nacionalismo ·· 

"" unificado non por concord1a e negociación 
·· das principais compoñentes senón por · 

-abandono dos competidores, cansos da 
loita polo "ranking" dentro do propio "es
pacio" .nacionalista, antes que da confrón-

. ·tación co estatalismo pseudo-bipartidista. 

e sanas diferéo_cias ideolóxicas· entre es
te partido e o BNG, ou alomenos unha 
parte decisiva deste. 

Por certo que o PNG-PG ven de distribuir 
entre os mmtantes un documento interno 
que data do mes de ~ebreiro deste ano, 
qae según parece viña senda unha pro
posta de declaración conxunto BNG
PNG explicando o seu "Acorde político". 
Tal declaración conxunta non !?e produciu · 
ata o momento, pero algúns dos concep
tos que s~ manexan no texto, titulado ca- . 

· ra a articulación política do proxecto co
mun son de interés sobre todo para o 

_ PSG-EG, como a principal.forza naciona- _ 
lista das po.r agora situadas fóra do pro
ceso de unidade. Nese documento falase 
dunha gradación de pasos unitários: 

sendo a unidade orgánica o último consi.
. derado. Os convocantes dunha manifes
tación "unitária" para o 25 de Xullo farian 
ben en estudialo e debatilo en- vez de uti
lizar a pretendida unidade só como for
ma de confrontación co BNG, único. pon
to de coincidéneia efectiva entre eles ata 

_agora (a FPG; xurdida dunfla escisión 
· q1,.1e preferiu a -"homologación" con Herri 
Batasüna á ·unidade do nacionalismo na 
area política mais clara, as eleccións eu

ropeas; Esquerda Galega, 
que encetou a súa carrei

-ra descendente polo mes
mo motivo, empeñandose 

' na homologa~ión con Eus-
, kadiko · Esquerra -por 

diante sempre, tamén no 
naufráxio-; e un fantas
magórico P.G. froito dunha 
praxe de utilización de si
glas "históricas" que xa 
non confunden a ninguén, 
formado por unha peque
na parte da xente que 

·. abandonou o PNG en 
oposición á súa confluén
cia co BNG; o cal leva cin
co anos de continuada in
sisténcia na proposta de 
unidade de acción políti
·ca, non meramente con
mem.orativa). 

Despois de mencionar a 
unidade electoral para os 
concellos que é unha fase 
xa pasada, o ·documento 
fala de unidade electoral 
cara as eleccións europe
as e españolas, propoñen-

. do o concepto-guia de 
" Presencia Galega como 

obx.ectivo e posiblemente 
como denominación para 
1.,mha plataforma electoral, 
con compromiso de per
manencia "até o momento 
en que Galicia acade un 
nivel de audiéncia e de 
autogoverno que xusta
mente faga innecesária 
esa 'plataforma supra ou 
interpartidária". 

=;;__;;;___:...._· : .. .....1_ En canto ás eleccións ga-
XAN CARBALLA legas di que se non debe 

dividir o ~oto nacionalista ''.é;tté este .aca
dar o nivel de implantación que faga ope
rativa esa diferenciación de opcións". En 
todo caso é necesário un acorde progra
mático de mínimos que ramén poderia 
servir de base para unha cooperación 
p.oste-lectoral, de acción parlarñentáría 
(¿de quen é culpa que ese acordo non 
se dé xa agora?) e eventualmente de go
verno. 

Logo de fala'r de unidade de acción nos ei
dos sindical e cultural o documento rema
ta planteando a posibilidade de "unidad 
orgánica." sobre da base d~ excluir a auto
disolució_n do PNG-PG. 

A unidade do naeionalismo vaise facer po
Jas boas ou polas malas, rnas non cos 
mesmos resultados. Un BNG coa exclusi-

. va do campo nacionalista por abandono 
ou teimosaa autodestrucción dos restan
tes teria mo.itás dificultades en chegar a 
ser outra causa que unha "terceira forza'', 
unha espécie de partido-bisagra sen pers
pectivas de hexemonia. Unha unidade na
cionalista ampla e sen derrotados, inda 
que só se retira ó eido mais evidente, a 
preséncia galega nos foros. políticos ex
ternos, si produciría o Impacto, a impre
sión de-·que algo cambioµ no mapa políti
co, necesário para encetar unha marcha 
polas institucións ata a condición de forza 
maíoritária na-Galiza. . . • 
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QUEIMADOS 

XOSE A. GACIÑO 

A r.rombaron no faiado da histó
ria as vellos princípios de 
xustícia e de igualdade, des-

pois de telos absurdamente enfrenta
dos aos de liberdade. Esconden ago
ra, vergoñamente, o seu pasado de 
burócratas dictatoriais e centralistas 
para ser os primeiros en presumir de 
demócratas independentistas e libe
rais. Desatan a histéria anticomunista, 
como se tal situación -á que eles es
tiveron contribuindo a manter até hai 
só sete anos- tivese algo que ver 
con aquela idea utópica que fixo so
ñar aos obreiros en todo o mundo . 

"A ca,noa do amor rompeuse contra os 
escollos da vida ·corrente", escrebera 
Maiakovski, un dos primeiros e tráxi
camente desencantados pala medio
cridade que seguiu ao heroismo. Non 
transformaron a vida corrente. Quizais 
se lles poda agradecer que serviran 
de ponto de referéncia para meter 
medo aos poderosos do mundo e 
contribuir asi a brandecer~ as feroces 
condicións da selva que lles arrodea
ba, pero non estaban a facer un .mun
do nov.o, nen un home novo. Xogaban 
ao de sempre: a exercer e manter o 
poder. Eles tamén formaban parte da 
selva. 

Desde lago, non é xusto reprobar a 
todos por igual ou atr.ibuir a todos o 
mesmo graú de oportunismo cínico e 
demagóxico -os fracasados golpis
tas de Agosto, nen sequer lso-, pe
ro, por enriba de matices e de respon
sabilidades personais, todos son cul
pábeis de ter queimado unha referén
cia liberadora. E quen sabe cando po
deremos recuperala. . • 

VoLVER AO REGO 

. A. · próxi.hla visita de Fraga a Cuba 
está a servir para que moitos 
lembren ás propriedades· dos 

galegós expropiadas pola revolución. 
Non é. lug~u de discutir a xustícia des-

,tes argümentqs, pero non estaria de~ 
mais que se recordase tamér:i aos mi
lleiros de galegas que permaneceron 
en. Cuba despois do 1 de Xaneiro de 
1959 e a vida digna que moitos logra
ron ·grácias ao cánibio patrocinado por 
Fidel, por exemp.lo os mariñeiros do 
Golfo de México que tan ben descrebfu 
Neira Vilas e tantos outros. • 
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