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Os obxectivos sanitários da Xunta diverxen notabelmente dos marcados pala' OMS e a CE 

Romay, un conselleiro 
de urxéncias 

Despois de abandoar o plan agrário recusado por Bruxelas, Romay faise cargo da outra gran conselleria en 
crise. As medidas que propón descreben un pronunciado xiro desde a teima privatizadora de 

- Manuel · Montero pero os sindicatos da sanidade acúsano de querer só gañar tempo -

Coalición 
Galega en 
hibernación 
até un 
próximo 
congreso 
Coalición Galega logrou no se 
VI Congreso a continuidade co
mo organ~zación política, ante a 
ameaza, realizada polos seus 
máximos dirix-entes, de autodi
solución. Elexiu a Adolfó Abel 
Vilela como Secretário Xeral e 
Manuel Rodríguez Cuervo como 
Presidente, disposta a ql.le a pi
ña aboie até o seu próximo con
greso que, "será extraordinário 
posibelm·ente", en palabras do 
novo Secretário X~raL (Páx. 5) 

Lois Diéguez: 
'O escritor 
galego estase 
plegando á 
vaidade e aos 
cartos' 
Parlamentário na primeira lexis
latura autonómica, deixou o pri
meiro plano da política. Poeta e 
novelista, o escritor de Monforte 
de Lemos gañou o Prémio Blan
co Amor en 1988 con A Canción 
do Vagamundo. Lois Diéguez 
afirma que os escritores galegas 
pasaron en moitos casos de es
tar na vangarda a preocuparse, 
.con exceso absorbente, pala · 
vaidade e os cartos. · 

(Páx. 14-15) 

Os caseiros 
poderá11 
acederás 
terras até 1998 
en mellares 
condicións 

Obreiros e 
agricultores 
xuntos en 
manifestación 
odia 2 en 
Santiago 

O Governo central decidiu am- A mobilización anunciada polos 
pliar o prazo para que os casei- sindicatos para o próximo dia 2 
ros podan acceder ás propri.e- de Decembro en Santiago reu-
dades até o 31 de Decembro ne, por primeira vez nos últimos 
de 1997. Ademais desta medi- anos, a agricultores e gandeiros 
da contempla outras como sub- con traballadores urbanos, nun 
vencións e que o précio sexa fi- mesmo acto reivindicativo. Ta-

' xado dividindo po.r dous a suma mén os estudantesson chama-
·do valor catrastal e o précíó de . '·' dos .. a participar nesta con~oca- . 
mercado, sen que o poñan os tória que se espera "unha das 
xuices como sucedeu até de máis amplas dos últimos tem-
agora. pos". 

{Páx. 9) {Páx. 9) 



. A -Xunta anúncia un ha ·moderación na sua estratéxia de privatizar 
a asisténcia sanitária 

Romay atende unha sanidade enferma e 
distante dos obxectivos europeos 

G. LUCA DE TENA - MANUEL VEIGA 

Sanidade reconsidera o seu discurso de privatización da asisténcia sanitária e recolle boa parte das argumentacións 
da oposición sobre a prevención das enfermidades de alta incidéncia comparativa. Fraga situa na consellaria mellor dotada 

ao seu home de confianza e retoma o ton de agrávio para reclamar equiparación de gastos ao n ível ·do Estado 
ao tempo que devolve protagonismo ao seitor público. 
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O motivo central da partida máis 
alta dos orzamentos, case 
180.000 millóns de pesetas, des
tínase a reducir o defecto máis 
fortemente criticq.do na asistén
cia hospitalária, como son as co._ 
las para intervencións quirúrxi 
cas, que en moitos casos se 
cantan por anos. A Consellaria 
conserva o protagonismo princi
pal do seitor privado, que consi
dera fundamental para turrar do 
servício público, pero o negócio 
non é o motivo central da asis
téncia sanitária, como repetida
mente quixo explicar Manuel 
Montero. Romay Beccaria quer 
recortar nun 43 por centq as lis- . 
tas de espera para intervencións 
mediante a optimización dos 
hospitais do Servicio Galega de 
Saude, SERGAS e dos centros 
concertados. Os complementos 
de productividade variábel per
mitirán a posta en prática do que 
chama ciruxia de tarde. O custe 
tota! da medida suporá o pago 
de 2.270 millóns. Ainda que a 
Xunta descrebe un pronunciado 
xiro desde as posicións defendi
das polo anterior conselleiro no 
seu Modelo Sanitário Diferencia
do, voces significadas da defen
sa do seitor público entanden 
que a proposta pode prolongar a 
vida dun sistema tradicional que 
se considera universalmente su
perado: o da medicina individua
lizada, con relación particular en
tre médico e enfermo e sen as
pectos preventivos, na que o 
motivo central é o hospital e non 
se consideran as circunstáncias 
e o entorno do enfermo. "O dis
curso do conselleiro de Sanida
de no Parlamento non. fala de 
saúde da povoación senón de 
enfermos -di o doctor Martin Gar
cia, coordenador do estudo so
bre a situación de Galiza da es
tratéx ia "Saude para todos no 
2000". Por gastar máis en hospi
tais non se vai arreglar o atraso 
sanitário que padecemos nen a 
insatisfacción do asegurado". 

Listas de espera, urxéncias, do
antes de sangue e formación de 

· médicos, son para a nova canse-

'Q PP CONTA 
CON NUMEROSOS 
ALCALDES 
QUE SE NUTREN 
DO P.ODE6 CACIQUIL 
DO MÉDICO 
SOBRE 
O SEU ENTORNO' 

'UGT CONSIDERA 
QUE O ACTUAL 
CONSELLEIRO XOGA 
A QUE CHEGA DE 
NOVAS. E COMA SE 
NO CANTO DE TER 
CAMBIADO UN 
CONSELLEIRO 
TIVERA CAMBIADO 
OGOVERNO 
E HOUBERA QUE 
DARLLE OUTROS 
CEN DIAS 
DE CORTESIA' 

lleria os primeiros obxectivos 
asistenciais . A grande matéria 
pendente da asisténcia pública, 
a atención primaria, non é nega
da nen defendida. A parte princi 
pal dos investimentos destínase 
aos hospitais . Entre a medicina 
de promoción de saude e pre
vención e o sistema tradicional 
que consiste en atender só os 
efectos, a dirección de recámbio 
de Sanidade parece elexir o se
gundo , ainda que a promoción 
sexa no de hoxe no mundo o 
modelo emerxente . Hai causas 
que non se citan nas liñas xerais 
desta estratéxia sanitária, como 
as enfermidades ínfantis erradi 
cábeis con cobertura vacinal. Pa
la contra destínanse agora 2.270 
millóns de pesetas á redución de 
menos da metade das listas de 
espera dos hospitais. Tamén 
aqui se atende aos efectos e non 
ás causas, xa que como sinalan 
facultativos da asisténcia públi
ca, hai médicos que p,rocuran ver 
medrar a listas de espera da me
dicina pública para desviar casos 
á privada. Entre os profisionais 
comprometidos coa sanidade pu
blica xurde a pergunta de se un
ha vez gastados os cartos en re
ducir as listas de espera non ha
berá que proveer novas fondos 
para evitarque as colas no me
dren sen parar. 

Pedro Mariño, portavoz de Sani
dade do PSOE, pondera as dis
táncias que Romay marca co 
seu predecesor. "Esta proposta 
está moito máis próxima do Cen
tro ca a de Montero: comprende 
que non é preciso recorrer á pri
vatización do enfermo como se 
estaba a pedir de a pouco desde 
a Consellaria. Romay está a fun
damentar a sua posición na opi-
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nión de profisionais que traballan 
no seitor público como Sanchez 
Salorio e Castro Veiga." 

Enormes diferéncias 

Con todo, os criterios propugna
dos pola Organizació Mundial da 
Saude, OMS, de recoñecemento 
universal para prevencióñ e pro
moción da saude non se citan 
nas propostas de Sanidade, por 
moito que algunhas das propos- · 
tas estañan incluidas na declara-
ción programática do conselleiro. 
O cumprimento dos obxectivos fi
xados para Europa pala OMS e a 
Estratexia de Saude para Todos 
no Ano 2000, definida na Confe
réncia de Alma Ata (1978) non 
merece nen mención nos obxec
tivos xerais que ven de trazar a 
Xunta. O fito desta estratéxia é 
acadar o máximo estado de sau
de para todos os cidadáns de 
xeito que lles permita levar unha / 
vida social e económicamente 
activa. Pero na Galiza, a pesar 
de todos os recursos emprega
dos, e da importante estructura 
de asisténcia sanitária, o nível de 
saude da povoación é moi infe~ 
rior ao que poderia ser. Romay 
non alude a que pala primeira 
vez. os maiores de 65 anos sCJ
peran en número aos menores 
de 14, o que acrece as enfermi
dades crónicas e a demanda de 
asisténcia; a dispersión da pobo
ación que é causa de problemas 
de saneamento básico ; o baixo 
número de habitantes de gran 
parte de núcleos de poboación. 
Non cita os desequilíbrios no 
equipamento entre as areas ru
rais e urbanas e entre o interior e 
a beiramar, que xa concentra o 
45 por cento da povoación gale
ga. Non se tala de rectificar a 
desconexión da rede hospitalártja 
púQ!ica da realidade social e epi
demiolóxica; da obsolescéncia da 
rede de atención primária, mal 
equipada e atendida por profisio
nais moi desfasado$ debido ao 
seu aillamento e a falla de meca
nismos de é;lCtualización; da falla 
de integración· funcio.nal ou da 
descoordenación administrativa. 

'Q MODELO 
REFORMADO 
CONCENTRA 
OS RECURSOS., 
SOBRE AS DOENZAS 
E ENFERMIDADES, 
NON SOBRE 
ASAUDE' 

'Qs CRITERIOS 
PROPUGNADOS 
POLA 
ORGANIZACION 
MUNDIAL DA SAUDE,' 
OMS, DE 
RECOÑECEMENTO 
UNIVERSAL 
PARA PREVENCIÓN . 
E PROMOCIÓN 
DASAUDE 
NON SE CITAN 
NAS PROPOSTAS 
DE SANIDADE -----

O recén nomeado conselleiro de 
Sanidade quer pór remedio por 
arde de rimportáncia ás enfermi
dades cardio-vasculares e can
cerosas, asi como á tuberculose, 
as drogodependéncias e os acci
dentes de tránsito rodado. 

Romay si pon terra por meio do 
discurso de Montero no que se 
potenciaba a idea do benefício 
económico como motor dunha 
privatización baixo a coordena~ 

DELMI ÁLVAREZ . 

ción da Conséllaria .. Montero, co
ma Ronald Reagar:i, predicaba a 
solución dos problemas da so-

,ciedade mediante a franquícia 
absoluta do benefício. · 

Atención primária 
desatendida 

O modelo reformado concentra 
os recursos sanitários . sobre as· 
doenzas e enfermidades, non 
sobre a saude. E non pretende 
cambiar as causas ©U erradica
las. A atención primária, que es
tá no centro do programa Saude 
para todos no ano 2000, non re
cebe atención . "Para a povoa-

, ción galega, sobre un ín'dice 
meio de 100, os anos potenciais 
de vida perdida por accidentees 
de tránsito están en 10.400 e 
son a primeira causa de marte; 
os infartos de miocárdio están en 
6.083 para ·a mesma norma refe
rencial de 100 -explica a doctora 
Cruces Artero, médica titulada 
en saúde pública._ Candó se con
sidera a enfermidade e non a 
saude como obxectivo a tratar.
estas causas non desaparecen. 
Pero o mesmo director do SER
GAS en Pontevedra, doctor Ba
llesta, puña en dúbida hai pouc0 
o conceito integral de atención 
primaria ao declarar públicamen- " 
te que non están claras as avan
taxe s de dispor dunha historia 
·clínica dun enfermo". 

(Pasa á páxina· seguinte) 

Galiza supera ao estado 
en a e id entes de tráfico e 
en mortalidade infantil 
Na Avaliación para Galiza da 
Estratéxia de Saude Para To
dos no 2000, realizado polás 
especialistas en saúde públic·a 
Concepción Cruces, Carmen 
Cunqueiro e Carmen Pérez e o 
doctor Martín García, realízase 
un diagnóstico sobre o estado 
sanitário da povoación galega . 
no que destaca a incidéncia da 
tuberculosa pulmonar que no 
Estado é de 24,3 e na Galiza 
de 27,5. Os indicativos da febre 
tif<~idea (11,4 e 9,2) e:infeccións 
gonocócicas (84, 1 e 36, 1) ta
mén denúncian a situpción di
ferencJal da sa~idade galega. 

Desde hoxe até' o ano 2000 a 
frt3cuéncia dos accidentes de- -
beria ser: reducida alomenos 
hun 25 por cento. A tasa de 
anos potenciais de vida perdi
dos é espectacular xa que se- . 
gundo a Conséllaria de"saoida
de en 1987 foron. 26.331. A 

meirande parte destes aciden
tes requieren hospitalización .e 
moitos deixan s'Scuelas e inva-

- lidez o que xera µn importante 
gasto sanitário. No que se refi-· 
re aos acidentes de tránsito, o 
ano 1981 Galiza tivo unha mo(:
ta1idade de 33, 7 fronte á meia 
de 24,8 no estado e esta avan
taxe mantivose no ano 1985 
con 23 fronte a 21,8. O número 
de martas por acidente de cir
culación con relación aos habi
tantes e número de carros en 
1988 foi de 17 4 ma Galiza e de 
150 no estado. Tamén as ·taxas · 
de mortalidade infantil son as 

, máis alta do Estado. / 

Outro renglón que agarda tra
tamento desde as instáncias 
públicas é o do consump do' 
alcool. Na compara~ión coa 
média do estado por cen habi
tantes, Galiza sitúase no 43,3 
fronte a un 36. + 

• I 

UNHACURA 
QUE NON É·REMÉDIO 

·Desde a decapitación política de Margarét Thatcher a mans dos 
seus máis meritados colaboradores e perante o espectáculo da 
tensión social que aumenta insuportabelmente na sociedade 
norteamericana~ os governos conservadores comezaron a 
borrar as dos seus libros de cociña política as receitas da 
Escala de Chicago. · 

O pazo de Raxoi come-za ~ facer o próprio con retraso desde a 
sua consellaria d·e Sanidade. Co seu Modelo Sanitário 
Diferenciado, Manuel Montero representaba o papel do devoto 
das privatizacións que non lé os diários e considera que a 
Sanidade é matéria complexa demais .pará facela permeábel á 
opini9n pública. O seu propósito polo visto .era entregar a rede 
'sanitária pública ao arbítrio exclusivo do beoefício económico e_ 
neste empeño prometeico por borrar das enciclopedias o neme 
de Keynes protagonjzou sesións me_morábeis no Parlamento. 

O )(iro que marca Romay sobre aquelas ofertas de saldar o 
Servício Galega de saufle ao mellar postor é considerábel. No · 
primeiro enxerga un discurso comprens_íbel sobre a política 
sanitária,, do que se desprende respeito e atención _sobre a 
consellaria de máis alto orzamento e a máis sensibel aos 
estados da opinión pública. Xa·non se trata só de tecer un~a , 
rede médico/caciquil sobre un mundo· rural abandbado da 
atención primáriéi.. Romay atende a posicións distintas no 
mundo da s·anidade galega e procura unha posición de 
equilíbrio na que recupera critérios de asisténcia pública e volve 
a reclamar a equiparaei6n orzamentária coa sanidade do · 
Estado. 

Fraga lrfbarne confia outravolta nesfe seu barón para c'entrar a 
carga de traballo do pesado arco da sanidade e entregar aos 
intereses privados u'nha parte que non comprometa a · 
estabilid.ade do edificio. A maior novidade das suas propostas 
está en que encara outravolta o problema da'.eficácia do 
sistem~ público, no canto de pretender que veña a iniciativa 
privada a cuidar eón cartas públicos da saúde dos galegas.· O -
menos interesante da sua aportación é a sua natureza de 
remedio efímero, que consiste en .repartir incéntivos e chegar 
na mesma posición de saida á derradeira peseta dos 2.270 
millóns anunciados para aumentar a eficácia dos hospitais. 
Romay non quere afrontar a a<;Hcación exclusiva do persoal 
sanitário público co que as lisfas de espera regresarán á . 
proclividade coñecida de romper polo-pago privado ao mesmo 
facult.ativo que o asegurado non dá atinxido_ nunca na ·cola 
pública. · 

A gran perdedora segue a ser a asisténcia primária, chegada 
con retraso en relación ao resto do Estado pola irresponsábel · 
falla de enefendemento entre o govemo central e a Xunta. 
lmponse un compromiso entre o sistema p_!Jblico e o privado 
que mantén a iniciativa deste último. O resultado é o 
establecemento dun sistema tradicional indiviqualizado no que 
se marxinan os conceitos preventivos e se elevan os da 
enfermidade e· o· hospital. 

A OMS a traveso do seu progra~a ·Saude para· todos no Ano 
2000, suscrito tamén pela Xunta, canta cqa colaboración 
efectiva de governo de todo o-mundo para primar a prevención 
e a promoción de saude cor:i eguipas interdisciplinárias:· Antes 
que seguir gastando en material e sobre-salários para 
amolecer a moitos privatizadores que desprestixian a mantenta 
á sanidade púb_lica da que son empregados, é de razó,n tentar 
de por remédio as causas das enfermidades. Nunha situación 
de óptima dotación o persoal sanitário e os sistemas materiais 
influen só nun quince por cento na situación de .saude da 

· poboación qu~ atenden. · 

Ben está que a Xun·t·a se aplique o-conto do fracaso da 
Thatcher, pero ·evidentemente non abonda. • · · 

A NOSA TEllllA 

1. 
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E mentres a Consellaria fai da 
mellara a asisténcia unha bandeí- · 
.ra, as interinidades da asisténcía 
prímáría cóbrense por concursos 
públicos no que os médicos con 
formación específica receben 
menos ponto~ que· un médico 
que ven de licenciarse. 

Tamén a equidade no aceso á 
saude non recebe categoria de · 
problema na definición política 

'· da Consellaria. Un ha gran parte · 
da povoación galega está sepa
rada por distánda física e eleva
do gasto de transporte do centro 
hospítalário no que poderia ser 
intervido de urxéncia. Hai unha 
·alta incidéncia e prevaléncía de 
·enefermidades e problemas de 
· saude agudos e crónicos e unha 
elevada letalidade por enfermi
dades que son resultado de bai
xa calídade da prevención oµ da 
asisténcia ·sanítária. Tamén son 
importantes as diferénciás na es
peranza de vida ·entre homes e 
mulleres e danse tasas relativa
mente· elevadas de mortalidade 
infantil e materna, susceptíbeis 
de seren di.sminuidas.. · 

Vagón derradeiro 

Galiza segue a viaxar no vagón 
derradeiro da dotación estrutural · 
sanítária e en gasto por afiliado á 
-seguridade social. Desqe a Xun
ta non se turra polo proceso de 

. integración e as camas das de
pütacións. seguen sen seren in
c::orporadas á rede sanitária pú
blica, ainda que o cincuenta por 
cen non están utilizadas. "Esta
mos á cola en número de camas -
por mil habitantes, en equipas de 
atención primária e en gasto, pe
ro despois da transferéncia irnos 
a piar, 'porque se fixo en base 
aos gastos que habia e non res
peito das necesidades. Os novos 
investimentos que se realicen 
deben sair dos fondos da Xunta", 
·sinala Xan Miguel Antelo, da Fe~ 
deración de Traballadores da 
Saude de CCOO. ·. 

Tomando conxuntamente o nú
mero de camas públicás e priva
das, Galiza suma, como é sabido, 
unha proporción de 3 camas por 
mil habitantés (case 6, na média 
estatal). Un estudo que está a re
.alizar a l!GT rectifica ain.da á bai
xa estes dados. "Eses son os da
dos oficiais, sinala Carlos Salas, 
pa Federaciqn de Servícios Públi
cos desta central, pero ternos 
contabilizado que na zoAa ,,de 
Santiago es¡:¡ média anda ·polo 2· 

. ·por mil. Para qué fosen válidos os 
dados da Consellaría compfírian 

, 570 camas novas. Algo semellan
te sucede neutras comarcas que 
estamos analisando". · 

Xan Cons, do SGS-CXTG, con
sidera que "é un absurdo conti
nuar a discutir sobre o desacerto 

· da tranferéncia. Procurar ún sis
tema fínanceíro para Q SERGAS 

- é importante, tanto como o resto 
do financiamento da Corñunída
de Autónoma, pero é. unha res- -
-ponsabilidade polític:;a 90 gover
no ·galega. Non irnos ser. nós os 
que os xustifíquemos ou lle tire
mos as castañas do lume. -Aos 

_traballadores e aos cidadáns o 
que nos interesa é a consolida
ción do sistema sanitário". 

"Tal e comó está a economía 
galega .e estatal vexo o futuro 
negro afirma xa,n M. Antelo. A 
Xunta non contemplou nengun 

. investímento no orzamento ao 
91 e no do 92 a ·cifra anda po
los- 6 mil millóns". Para .CCOO, 
a estimaci.ó.n ~de.,19astGlJ.fu~oo!G- · 1 · 

caria ·a Galiza ·á par da média 
estatal ascendería aos 40 ou 50 -

- mil millóns. Pero o ·problema .e 

'As CAMAS . 
DAS DERUTACIONS 
SEGUEN SEN SEREN 
INCORPORADAS 
A REDE. SANITARIA 
PÚBLICA, AINDA QUE 
O CINCUENTA POR 
CENTO. NON. ESTÁN 
UTI l:.IZAD AS'· 

que este gasto consolidaríase 
en anos sucesivos, é dicer: non 
abonda .con construir 1:.1n .hospi
tal, logo hai que mantelo, por 
isa vaticino para o próximo futu
ro só pequenos ínvestimentos" . . 

NESTA SEMANA 

Acordo cos sindicatos 
otr.deciaració-n de intencións-· 
A diverxénda entre CCOO e o rial, incluido· o IPC, segundo a 
sindicato m~dico, dunha banda, proposta- da· Gonselleria, supe-
e UGT e CIG, da outra, no pre- . · rior ao logrado en todos estes 
sente conflito dos traballadores · anos, e .consideramos que a ad-
sanitários surprendeu· dentro e ministración estaba xa no límite 

. fóra do sector. "Decidimos parar de concesións". 
as mobílizacións, sinala Xan Mi
guel Antelo, de· CCOO, porque 

. só se estaba a entrar no tema 
· retributivo. -Acadáramos xa un·

ha subida de case ·o 10% sala-

X.M. ALBÁN 

A parálise de Montero 

"A actuación do anterior Conse
lleiro, Manuel Montero, foi nefas
ta, non tiña norte, non se toma
ban dec_isións", comenta Xan 

Xan M . .Antelo 'centra t~mén o , . 
acorde, logrado por CCOO coa 
Consellaria de Sanidade, na _ 
promesa "de manteras equipas 
de atención primária que Monte
ro queria facer desaparecer". 

· Tamén serian logros do acorde 
o poñer fi11 á contratación tem
poral, a dedo, mediante unha 
nova normativa e a oferta de · 
emp.rego, con · saiqa de vacan-

. tes, no _primeiro semestre do 92. 

Antelo considera tam.én que a 
folga convocada ·por UGT e 
CIG. por separado obtívo "esca
sa releváncia", ao contrário do 
que pensan estas duas cen-

.trais que· a calificaron de "con
tundente éxito". 

Cons. O representante da 
CXTG-CIG lembra o plan hori
zonte diseñado por Montero: 
"Guindoullo abaixo meses des
pois .o· seu próprio partido. Tenta
ba potenciar a medicina p'rivada, 

o que na sua termi
no l oxia significaba 
racionalizar e Jibera-
1 izar,- e pretendeu 
construir un sistema 
de atención primária 
comarcal que non 
hai en nengun sítio e 
que ninguén alean- · 
zou a concretar". 

O déficit na aten-
ción primária é 
ponto de coincidén
ci a entre todos os 
consultados. "Faltan 
profesionais de en
fermeria e médicos, 
pero tamén faltan 
locais para pasar 
consulta: en Vigo, 
Coruña e Santiago 
só hai dous ou tres 
ambulatórios en ca
da, e a educación 
sanitária merece a 
calificación de cero . 
Estamos máis atra
sados ainda do que 
a xente pansa", si 
nala Carlos Salas : 

"Ternos algunha es
peranza en Romay, 
o novo Conselleiro 
rod~ouse dunha 
equipa progresista 
que comeza a falar 
da atención á sani
dade primária", afir
ma Xan Miguel An
telo de CCOO. _ 

Xan Cons, por parte do SGS
CXTG, considera, sen embar
go, que "a promesa de manter 
as equipas de atención primária 
era innecesária porque non es
taban en perigo. O que se trata 
é de cubrir as plantillas iníciais 
previstas e conseguir a. capaci
dade de traballo ap~opriada". 

"O acorde entre a Consellariá e 
CCOO só oferece xeralidades e 
a promesa de que se van a d·is
cutir os temas", sinala Cons. O 
representante nacionalista afir
ma que na situación actual a 
batalla da sanidade non queda 
aí: ."as equipas de atención pri
mária non -van aceitar o pacta
do", afirma. 

Da mesma opinión e Carlos Sa
las, de UGT: "a mesa monográ
fica proposta non ten calendá- · 
ria. Coido que só estamos ante 
unha nova declaración de inten
cíóns para gañar tempo". • 

) 

definir. Falp.n de potenciar o sis
tema público e tamén o privado. 
lsto coido que non vai xerar máis 
que unha contradición no seo do 
PP. Hai intereses privados neste 
partido que pulan por unha cota 
de mercado na sanidade e isa só 
se consigue a costa do sector 
público . Por outra parte o ·pp 
canta con numerosos alcaldes e 
baronías que .se nutren do poder 
caciquil do médico sobre o seu 
entorno. Ese tema xa resultou 
polémico durante as últimas elei
cións autonómicas. Houbo alcal
des, especialmente da zona ru
ral, que lle fixeron prometer a 
Fraga que o sistema non se ia 
modificar". 

"Ca PP non houbo un achega
mento da Sanidade aos usuá
rios, que é o que pode aportar a 
autonomía, considera Carlos Sa
las. Nen sequer se puxeron en 
marcha os Consellos de Area, 
nen os Consellos de Parti.cipa
ción que posibilitarian o acceso e 
a información dos cidadáns so
bre o funcionamento e as deci
sións tomadas". O diríxente uge
tista considera que "se Montero 
foi negativo, o actual Conselleiro 
xoga a que chega de no'!as e a 
non facerse o enterado . E coma 
se no canto de ter cambiado un 
Conselleiro tivera cambiado o 
governo e houbeJa que darlle ou
tros cen dias de cortesía". 

'Tamén é certo , engade Carlos 
Salas, que Romay está a realizar 
declaracións a pro! da sanidade 
pública, pero seria absurdo que 
dixese o contrário. Está no seu 
papel. Con todo~ creo ·que o mo
delo .Montero segue aí detrás e a 
tendéncia á privatización tamén'. • 

·-

'PoR GASTAR MAIS 
. EN HOSPITAIS 

"É certo qae houbo 
promesas na com
parecéncia parta
mentária dó novo 
Conselleiro, recoñe
ce . Xan· Cons, asi 
como nas palabras 

- do novo Director 
Xeral do SERGAS, 
Enrique Castelló.n . . 
Existe· un cárribio de 

. NON SE VAi 

ANXO IGCESIAS 

¿uQ.11~laoión-a r.espei
to de Montero, polo 
menos no diálogo . 

. cos sindicatos, pero 
.o certo é que · o no
vo modelo ~stá por 

ARRANXAR 
OATRASO . 
'SANJITARIO QUE 
PADECEMOS NEN 
A INSATISFACCION 
DO ASEGU-RADO' 
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T.EMPO DE CONGRESOS 
/ 

Un futuro pen.dente.de nov·as . inc.orpor~cións 

C·oalición Galega.decide hibernarse 
·até un próximo congreso 

•A. EIRE 

Coalición Galega logrou no 
se VI Congreso 'a. 
continuidade como 
organización política, ante 
a ameaza, realizaqa polos 
seus máximos dirixentes, 
de autodisolución. Agora o 
proxecto queda pendente 
de novas incorporacións, 
polo que o seu futuro 
segue a ser íncerto, tendo, 
como máximo sustento, a 
espora dos dous 
deputados e unha 
dirección capitaneada por 
Adolfo Abel Vilela como 
Secretário Xeral e Manuel 
Rodríguez Cuervo como 
Presidente, disposta a que 
a piña aboie até o seu 
próximo congreso que, 
"será extraordinário 
posibelmente'', en palabras · 
dü novo Secretário Xeral. 

"No novo partido, ... no mesmo 
partido, ... no novo proxecto ... " 
estas palabras coas que a presi
déncia do congreso puña ponto 
e final á celebración, ilustran cla
ramente o que foi o VI Congreso 
de Coalición Galega, que tivo co
mo a maior virtude a de decidir a 
continuidade do partido, vencen
do así aos desígnios de autodi
solución que marcaban a maioria 
dos seus principais dirixentes, 
nomeadamente o ex- secretário 
Xeral , Aniceto Núñez e o ~x-pre
sidente, Sánchez Castiñeiras . 
Pern o futuro de CG non está 
clarificado para a maioria dos 
congresistas presentes, e menos 
para a sociedade á que preten
den dirixirse. 

As liñas marcadas pela dirección 
sainte nos últimos meses foron 
variando para chegar a un míni
mo consenso entre as múltiples 
tendéncias. Así, da autodisolu
ción e ·conseguinte enterro das 
siglas de CG , foise mudando, 
reunión tras reunión da Executi
va, até. acordar a pervivénci_a do 
partido, pero agardando pola sua 
marte segura, ben sexa por ina-

. nición, ou por rec_onversión : 

O tipo de pasámento irá en fun
ción dos apoios cos que cante, 
fóra do seu corpo militante, pois 
o proxecto queda a expensas de . 
novas incorporacións ria revitali
zación do plan de ConverX-éncia · 
Galega, na que CG sen~. semen
tes, no millor dos casos, un patri
mónio expresado en ·siglas e 
símbolos; para que ninguén po
da fa.cer~uso del. 

No próprio coñgreso falouse 
destes apoios, máis hipotéticos 
que reais·, . segundo porian de 

Primeiras filas do Congreso. 

manifesto alguns dos congresi
tas: "o PG qúe todos sa.bemos 
que é un bluff montado por duas 
persoas en busca de colocación; 
uns comités locais do PNG-PG 
que non sabemos se sequer 
existen, unhas persoas· de gran 
valia qµe nen sequer se. atreven 
a estar presentes ... " 

Pero o novo Secretário Xeral, o 
lugués Adolfo Abel Vilela, ·afirma 
que "hai contactos con moitas 
pers9as, sobretotjo cun amplísi
mo colectivo de concelleiros da 
CNG", 'tendo como primeífa ac
ción a realizar a de convocar ·un
ha Mesa pro-Converxéncia. Se 
responden como eles agardan, 

ANTÓNIO HERNÁNDEZ J VOZ NOTICIAS 

entrará1t1 nuri novo periodo .con
gresual para constituir .Conver
xéncia Galega. 

Reafirmarse 
no.centro nacionalista · 

Adolfo Abel Vilela, considera que 

7 

Os ·h.omes de Coalición G·a1ega 
Coalición Galega pasou de ter o 
seu epicentro en Ourense a sus
tentarse en Lugo. Como proba · 
está non só a Secretaria Xeral 
de Adolfo Abel Vilela, senón o 
autobus de militantes-compromi-· 
sários fletado polo alcalde mon
fortino, Celestino Torres. De Ou
rense, desde que COREN deci
diu facer outra caste de política, 
pactando con Caixa Galícia e 

ollar as peripécias do PNG-PG EmiHo Bonhome, destinado a 
integrado no BNG. ser presidente, recuou .a últi.ma. 

hora e. pr.eferiron non queimalo 
Xosé Luis Barreiro, oficiaba de "en vista da atitude mafiosa de 
militante-escéptico e disciplina- Pablo Padín", que desprazaria 
do, como vendo pasar unha _ ao· congreso á sua dona. xunto 
procesión de mortaxas, á que co impugnador Rauco. No seu 
non quixeron asistir xentes co- cánto · nomearon ao mestre .e 
mo Suárez Vence e outrós des- . concelleiro arousán, Manuel 
tacados ex-xunteiros. ·Rodrígu~ Cuervo, -que entra-

abandonando na prática- o coo- Aniceto Núñez quería autoinmo-
ba , "de. militante .de base" e 
saia· "como Presidente sen dar

. me canta", segundo próp.ria 
· afirmación . 

perativismo, -viña precisamente a larse e pretendía ~argar sobre as 
senténcia de morte deste ·pro- suas costas todos os males da 
xecto político que· foi capaz de fallida operación da CNG. Algun-
ilusionar a unha boa parte da po~ ha má língua afirmaba que só lle 
voación gale.ga. faltara afirmar qué, evidente-

. - . mente, "obrara comprado". . 
· · Aos -das burgas, liderados polo ·· 

parlamentário Santos Oujo, que
doulles forza ainda para reani
mar a piña e impediF, a última 
hora, que se certificase -a sua 
défunciól"), máis como compro
miso moral coa traxectória que 
por convencimento político,xa . 
que· están dispostos a sacrifica-

· 1 as nun próximo· congreso. O 
único que non vai entrar xá no, 
xogo é Senén Bernárdez, que 

. abandonaba o congreso antes 
de rematar .. Agora comezarán a· Santos Oujo. 

Acompañan na dirección a 
Cuervo e Vilela, os parlamentá
rios Castiñeiras e Oujo, auténti
cos tutores do partido, e perso
as procedentes dos concellos 
como os vicepresiden_tes Antó
nio Blanco e Nicolás G. Aller é 
op vicesecretarios Pérez Laba
ca e Varela F:ente. 

Notábase a falta de concelleiros 
da ~NG, - de· Vitor Moro e do pró-· 

. prio González. Mariñas, subido 
ao liderazgo dun sector do PNG 
inexistente segundo própria con
fesión. A maioria dos convidados 
decioi~or'l non participar. . • 

o proxecto ten futuro ..... porque 
"agora só quedamos _nós no cen
tro do panorama. político" e pen
sa que hai que "reunirse cos ou·
tros grupos, pois non ten sentido 
reunirnos con nós mesmos". 

Mália as suas· palabras de espe- ~ 
rariza e os seus chamamentos á 
unidade da miÍitáncia, non se po
de dicer que o congreso remata- · 
se dentro dun clima eufórico. A 
res_!gnación parecía ser ·a tón_ica 
nos perta de 230 deleg;;idos asis
tentes á sesión de clausura. A 
maioria non ve claro o futuro, pe
ro ·como afirmaba un integrante 
do novo Consello Político: "só 
estou seguro de que hai conti
nuar, non estou disposto a inte
grarme n·o PP ·nen no PSOE e 
non se pode deixar ao pairo aos 
centos de conce~eiros e a dous 
deputados, á mercé do millor 
postor; o mapa político segura- -
mente se siga simplificando, pe
ro ainda ternos tres ou catre 
anos no que podemos facer moi
to e, lago, xa veremos". 

Est~ · capital político de concellei
ros, a maioria dos asistentes, e 
os dous deputados, é o auténtico 

·sostén de CG, o.soro que lle per
mite seguir con. vida. Outros, co
mo Senén Bernádez, creen máis 
no proxecto políti~o en si, postu
lando a reafirmación política de 
CG, facéndoa forte e, deste xei
to, te.rra maior capacidade de in
tegrar a todas esas persoas · e 
colectivos. Un dos delegados 
afins a esta teses éxpoñia deste 
xeito. a sua visións: "se queres 
convidar a alguen a que te 
·acompañe, tes que decirlle clara
mente a donde vas, sobre todo 
se el anda desorientado". Pero 

,, estas teses fo.ron amplamente 
·derrotadas e, tan sequer, apre-

- sentaron batalla nun congreso 
no que as decisións foron toma
das por unanimidade, pois os 
descontentos nen votaron. 

O que si se pode entablar é unha . 
batalla legal pois o militant~ vi-

. gués Modesto Rouco, apresen
tou un recurso pedindo a nulidq
de do congr~so por non se. "con- . 
vocado de ·xeito e forma" e por 
ser "un congreso de disolución 
encuberto", para o que debería 
convocarse un congrexo a pé feí
to, segundo recollen os estatutos 
de CG. Basea 'a.sua segunda re
clamación en que as propostas 
contemplan " .. . a incorporación a 

- un proxecto -máis· amplo que, bai
xo o nome de Converxéncia Ga- , 
lega ... " e " ... incorporar ao novo 
·partido Converxéncia Galega o 
seu activo ... " polo que se acorda 
a disoluci6n de facto. 

Modesto Rauco é un home próxi-
-moJa: Pablo .Pac;tin, que ..xun~ co 
ex conselleiro de Sanidade pedi
ra o voto para o- PP antes dos co
mícios municipais .nunha rolda de 
prensa celebrada en Vigo. · + 

<. • 
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Bieito ·lglésias . _ · · 
'Avante non pretende, ser 1.u:iha Virxe i~tercesora entre os nacionalistas' 
•A. EIRÉ -.. 

Afirma que a solución para 
Galiza é .ter un ha forza 
política maioritária para 
o que é preciso facer un 
programa·axeitado e unha 
nova organización pol_ítica 
a partires do BNG. 
Bieito lglésias é o portavoz 
do -colectivo Avante, 
integrado na frente 
_nacionalista que, 
proximamente, pretende 
constituirse en partido · 
político que os · 1exitime 
dentro da própria . 
organización frentista con 
.cuxo programa afirman 
non estar de acorde. ·-· 

como definiria o panorama políti
co galego nestes momentos? -

Estamos nun momento d.e blo~ 
queo. A maioria absoluta do PP 
impide que se dean situacións 

· fluida~. A nível social, tampouco 
estamos nunha situación brillan
te, ainda que hai algunhas mÓbi
lizactóns pontuais. O nacionalis
mo e o progresismo está nun im
passe. 

Fronte a esta situa·ción fálase . 
da necesidade de unidade no. 
nacionalismo .. _. 

A esquerda está en crise en todo 
o mundo por mor dos procesos 
do-.Leste. ·o nacionalismo non se 

- ve afectado directamente· por es.-
te referente pero, no caso _de 

1Galiza, como o nacionalismo re
almente existente é ·de e§quer
das, queirase ou non, tamén lle · 
~.fecta en _parte. 

É necesária unha- remodelación 
da mensaxe nacionalista e dos · 
postulados da esql!erda, e non só 
na Galiza. Estamos nun momento 
no ql!e é preciso mudar a lingua
xe e, cecais, cambiar unha parte 
das tradicións revolucionárias e 
das tradicións da esquerda. 

A política de uniáade que pro
p~gna Avante ten se.ntado mal 
tanto a dirección do BNG co· 
moa do PSG-EG. Que postura 
manteñen neste momento? · 

Xa avanzamos uns pasos cbn 
re$peto ao que mantíñamos hai 
un tempo. Agora a unidade do 
nacionalismo non pode coñsistir 
só en unir ao Bloque, PSG-:EC?. 
PNG ___ ás forzas nacionalistas 
que -existen, senón que hai que · 
situar a unidade nun marco máis 
amplo : trátase de unirse coa po
voación. 

O gran problema é·· que o nacio
nalismo galega inteiro é grupus~ 

· cular. Ao aspirar a un proxecto 
nacionalista maioritário non se 
pode só pensar · na unidade das 
diferentes forzas nacionalistas -

· existentes, senón que hai que fa
cer unha forza nacionalista cun 
programa susceptíbel de chegar 
á maioria da povoación nun hori
zonte razonábel. 

A idea de ser maioria 
1.l<'ff<-Lf•"'ll f'"'~"'t ~e~,¡ -r1 ·~ r 

Contar co apoio do povo, ·ser· 
maioritário, é o que pretenden 
todas as-formacións políticas. 

Qué pasos propoñen?" 

Nós non pretendemos ser _unha 
. Virxe intercesora entre as distin
tas forzas nacionalistas. Os pa
sos · a dar -dependen· moito das 
direccións deses partidos, espe
cialmenté do BNG, que é quen -
ten a rilellor situaCión, polo tanto 
é quen pode ser máis xeneroso 
a hora de facer ofertas. · 

Vexo"a situación con certo opti
mismo pois a realidade social vai 
impoñer, de feito, a curto prazo, 
a unidade no plano eleitoral e, 
unha vez que se consiga neste 
plano, vai vir a unidade de ac
ción e a onidade orgánica. Pero 
son pesimista sobr~ as concep
cións st:ibxetivas que podqn ter 
sobre a unidade os líderes nacio
!l ªlistas dé calquer . corrente. 
Penso que o naciqnalismo gale
ga é incorrexibelmente sectário. 
_Hai unha' éultura poHtica tribal 

· poJo que é moi difícil que a xente 
se poña d_e acordo. 

Alguen dixo que non era o 
mesmo facer a iinidade polas _ 
boas que polas malas. 

Se se fai hoxe, vaise facer polás . 
malas. Hai sectores dominantes. 
do nacionalismo que non acce-

, derán .á unidade salvo que se fa
ga baixo o seu programa político. 
Se tacemos unha organización, 
partido ou frente, no que haxa 
correntes e-, democráticamente 
podan acceder á dirección, uns · 
van perder e outros van gañar. 
Non é posíbel face·r unha unida-

'Nos PRETENDEMOS 
FACER UN PSOE Á 
-GALEGA' 

.ñas afirmadóris en dados obxec
tivos: non coñezo programas dis
tintos en todas as demáis forzas 
poííticas que e_xisten no BNG. 
Todos os demáis partidos e co
lectivos que existen no BNG opi
nan no fundamental o mesmo, 
son unha forza política homoxé
nea, coa única diferéncia de que 
pr.oceden de culturas políticas 
distintas. No BNG na última 
asamblea só houqo dous progra
mas, duas candidaturas e duas 
liñas políticas. . 

Unha vez que entrou o PNG é 
posíbel que ése colectivo, teña a 
dí~ensión que teña, se diferén
cie, o que seria lóxico pois pro
cede dunha cultura política dis
tinta. Veremos a curto prazo cal 
é o seu programa. Pero ainda 
que ho.ubese diferéncias dentro 
do HNG, entre Avante e a liña 
máis á esquerda hai ün espácio 
tan 'pequeno que caberia en cal- · 
quer pa(tido político : Podiamos 
ser duas correntes dentro -do 
mesmo partido. · 

d·e por consenso. Eu ·non teño ' 
moito' que ver con outra' xente 
que tamén é nacionalista. Só coa 
mentalidad e de que n~sa forza . 
política poden perder as nosas 
posici6ns se fara a unidade. ~Q BNGE UN · 
Nós xa demostrarnos que esta
mos por iso porque, de feíto, es
tamos nunha organización únitá
'ria do nacionalismo mália que 
estamos en' mjnoria._ Os demáis 
debian de adoptar unha posición 
similar. 

. Seguen a discutir o pluralismo 
def1!f<! J~R §mt?11 E -c.. 29 · ... r: 11 

. - ( 

· Discútoo. Só hai duas forzas po-
. líticas ·dentro do BNG, Avante e -
todos os demáis. Baseo as l]li-

-ESPACIO POLITICO NO 
-QUE PODEMOS-· 
· CONVERXER -
DISTrNTAS FORZAS .. 

. NESE SENTIDO ~ODE 
SERVIR PARA SER O -
MARC.O NO QLJEtSE _.-
·REALICE A UNIDADE 
DO NACIONALISMO' 

Que quer dicer, que está- en 
contr~ do frentismo? 

Non, estou a favor, pero pens9 
que o BNG non é unha frente. E 
corno Esquerda Unida, cun parti-

. do político principal e logo pe
qúenos satélites. Pero non nos 
ehrédemos en palabrerías : o 
BNG ·é, de feito, un espácio polí
tico no que poden· converxer dis
tintas forzás ·políticas, incluida a 

k nosa; nese s-entido si é unha 
frente e pode servir como lugar 
ae unidade do nacionalismo . 
Neste senso é no que nos intere
sa o BNG. Pensamos tamén que 
é imposíbel que o comité de em
presa d~ Astano esteña no mes- · 
mo partido que Coren. 

Feitos consumados 

Vostedes difiren da maioria do 
BNG na postura ante a CEE, 
non? 

Si, estamos dentro, poñámonos 
como nos poñamos. A discusión 
sobre a CEE é sementes teórica, 
semellante a se estamos en con
tra ou a favor de Deus. Estar a 
favor ou en contra non ten nen: 
gunha consecuéncia práctica . 
Non hai outra posibilidade máis 
que estar na CEE. 

Aqueles que queren sair da CEE 
. deben propor'jer un programa au
tarquico que lev.e a saida de Es
paña e da-CEE, senón estaría
mos facendo nacionalismo espa
ñol. Non irnos defender o merca
do español frente ao mercado da 
CEE. Como o ·que me dan a ele
xir é enJre unha rexión deprimida 
de España e unha rexión da 
.CEE, penso que, para o futuro 
do nacionalismo, ainda .que a 
curto pr:azo sofran alguns secto
res económicos, estaremos máis 
folgados en Europa, a CEE posi
hilita aos Estados. A CEE pode 
ser positiva ou negativa: Para os 
cataláns vai ser positiva, para os 
galegos depénde de se somos 
capaces de facer unha forza na
cionalista que fale por nós nos 
toros internaciqQp.is. 

~''se teinos -fotza tamé~ a Íere
mos frente a España. 

-E se r:ion ter;nos forza podérrio- .. 
nos pegar un tiro. Dicer que un é 

anti-imperialista e está en · contra 
·da CEE dalle unhas pautas ideo
lóxica~ a pe~soa, pero o mesmo ... 
fan os Testigos de Jehová. A min 
o que me interesa é resolver os 
problemas reais, a min a política 

, só me interesa na medida en 
que se retire a administrar os 
bens colectivos,· non como mar
co ideolóxico de referéhcia. 

Pero cando c'alquer propón un 
programa en contra oiJ a favor 
da CEE está propoñendo un
has medidas que lte afectan ao 
cidadán. 

Si , pero 'hai que propoñer medi
das reais. Alguén pensa que po
demos sair da CE? Se pensan 
que vai sair hai que explicar co
mo ,' en que prazo e que se vai 
facer desp'ois da saida. Entón 
estou conforme. 

O que interesa é como Galiza se 
inserta internacionalmente nunha 
posición non deprimida , Para 
min o primeiro paso é gañar a 
maioria da Xunta. Galiza é unha 
zona periférica e a única maneira 
de contrarrestar a concentración 

·de riqueza nuns determinados 
polos en detrimento doutros é 
que os_ polos subdesenvolvidos 
teñan forza política suficiente pa
ra inclinar a fidel da balanza para 
o seu lado. Galiza só poderá de
fenderse da CEE se ten unha 
forza política capaz de contra
rrestar o ponto de partida no que 
estamos. 

Por que A van te sempre ataca 
áUPG? 

Non destinguimos entre a UPG, 
Colectivo Socialista, lndepen
dentes etc, considerámolos co
mo un só partido, teñen as mes
mas visións do mundo. Nós ao 
que aspiramos é a gañar as elei
cións no Bloque e desprazar á 
actual dirección inteira. Preten
demos convertir ao BNG nunha 
forza socialista democrática mo
derada que gañe as eleicións na 
Galiza. Cando gañemos as elei
cións no BNG construiremos esa 
forza política . Nós o único que 
pedimos e que as reglas de xogo 
sexan claras e xogar con árbitro 
neµtral. 

En que se distinguen as suas 
propostas das do PSG-EG que 
tamén fala dur:t partido socia
lista e democrático ... ? 

Esquerda Galega tivo a aporta
ción positiva de introducir o rea
lismo: non hai posibilidade de 
trascender o país sen ir ensan
chando o autogoverno. O seu 
problema é que que non se trata 
de facer unha forza política á es-

. querda do PSOE, de facer unha 
.forza política .como Esquerda 
Unida, nós pretendemos facer 
un PSOE a galega; un partido 
que teña toda a base social a 
exemplo co que acorre co PSOE 
en España. ·Para iso 'non chega 
cor;i Esquerda Galega, fai falJa 
un programa político distinto. ao 
que viñeron defengendo O' BNG . 
e EG. ' 

1 • ) • '.J 1 

O 11o~fo proxecto é autónomo. Se. 
Esquerda Galega acabas·e en
trando no BNG daríase unha re
modeladór:i de f.orzas e, haberá 
x~nte que esteña con nós e ou
tra xente que esteña co resto do · 
Bloque. • · 



DEBATE SOBA~ A AU.!~DETERMINACIÓN 

Mercede aos votos do PP 
~ . ~ . 

Foz convertese no cuarto concello que aproba 
unha moción a prol da autodeterminaCión· · 
• HERNÁN NAVAUVIVEIRO 

O Mércores da pasada 
semana, o pleno . 
da Corporación municipal 
de Foz debateu a moción 
en favor da 
autodeterminación que 
o concelleiro da 
Cónverxéncia Nacionalista· 
Galega, Nemésio 
Rodríguez, rexistara nas 
oficinas municipais o 23 de 
Setembro. Contra todo 
pronóstico (PP, seis 
concellais ; PSOE, cinco; 
BNG, 1; CBNG, outro), 
a moción prosperou. 

A un texto que apela á confor
mación da Galiza actual como 
"póvo soberano -para decidir li 
bremente o seu destino político 
sen intromisión estranxeira de 
nengunha caste", para exercer a 
sua "soberania nacional", e que 
recolle, ademais, referéncías de 

P.ARLAMENTO 

contundente radicalidade verbo 
da marxinación da Galiza en 
canto ás vías de comunicación e 
os sucesivos procesos de recon
versión industrial, o PP, osten
tando a Alcaldia con maioria re
lativa de concellais, prestou qs 

seus votos a cárnbio, unicamen
te (unicamente?) de que a expre
sión orixinal "partidos centralis
tas", referida aos causantes· da 
marxináció'n e dependéncia a 
Galiza, tora trocada pola de "go
vernos centralista$". 

O concellal do BNG Moreda Pin- .. 
to, que ñon tiña apresentado ain
da a própria injciativa ·autodeter
mista cándo o edil da CNG sur-

. prendera a próprios e estraños 
coa-:- sua radical moción, apoiou 
tamén est~ ao serlle aceitada a 

UN VOTO N.ON EN ·BAL-DE 
ttERNÁN NAVAL 

Compréndese o abraio a babor e estribor suscitado · 
polo circunstancial abrazo das tese's autodetermi
nistas por méia dúcia d~ concellais "populares" na 
Mariña. A toda pla!la os diários domésticos, a unha 
coluna --Oe ton pitoresco- El País. Talvez a· este 
último houbera que significarlle a atitude recente de 
moito~ munícipes do PP en pequenos concellos de· 
Catalunya outorgando o seu voto favorábel, non só 
a mocións de CiU "pola autodeterminación", senón 
tamén de Esquerra Republicana. a pral da "inde ~ 
pendéncia". E diado PSC-PSOCE, máis ainda. Se
gue GaliZa a ser reduto chascarrileiro e incidental 
para a prensa metropolitana. 

Mais se alguén porfia na súbita adscricíón ao na
cionalismo do Alcalde de Foz, Manuel Maria Nei-

ra, está cego ou non quer ver. "OPolaco" alíase 
con Lucifer para levar a -termo os propósitos polí-

, tices ou asi (este correspondente eséoitoulle di
cer pola rádio,· dias despois das municipais, can
do trataba de xüntar votos·para a sua·investidura 
como Alcalde:"Ei chico ese del Bloque que· pida 
lo que quiera, que se le dará ... "). Non en balde, 
con pos~erioridade á discusión da moción pola 
autodeterminación, o pleno do Concello de Foz · 

· aprobou o início dunhfl importante opernción 
económica de carácter crediticio grácias ao voto, 
sumado aos do PP, de Nemésio Rodríguez da 
CNG. Aínda que o concellal coaga afirma que 
era unha votación norm.al e que o comité local do 

-.pp só lle pediu .que cambiase unha palabra na 
proposicjón · + 

s·on .inúteis as leis?· 
• FRANCISCO CARBALLO 

A sesión do Parlamento de Gali
cia do 6 de 'Novembro tivo como 
tema a "Proposta de leí do orde
namento da política gandeira" 
apresentada por X.M . Beiras. 
Unha iniciativa do BNG sobre o 
cerne da producción económica 
de Galicia e para asentar o com
plexo agroindutrial en bases de 
eficácia e de fluidez . Buscaba, 
nada menos, que o Parlamento 
dera ao Governo galega o mar
co programático da política gan
dei ra e as liñas de actuación 
das que facer uso, "primordial 
mente, dos tres resortes seguin
tes, por separado ou combina
darnente segundo conveña: a) A 
intervención directa da Adminis
tración autonómica. b) O esta
belecernento de liñas de crédito, 
ax'udas e subvencións. c) A prio
rización mediante critérios ob
xectivos da tramitación e conce
sión de créditos, axudas e sub
vencións" (Art. 4). 

Surpresa no mesmo Beiras ante 
a escasa audiéncia que só len
tamente foi aumentando. E 
maior surpresa ainda, ao non 
obter dos grupos nen debate 
nen análise da estratéxia políti
ca pro'posta. A lei apresentába
se· en catre títulos, 3'9 arts. e 
tres adicionais e o propoñente 
mostrouse desde o princípio mói 
dialogante: "contentaríame .con 
lograr o ·consenso para· a elabo
ración dunha ponencia entre to
dos e que asi o Parlamento con
seguese a finalidade desta lei". 

Lonxe diso, os gruROS dedicá
ronse a ladaiñas de elóxio ou de 
recriminación por enriba. , Deron 
o apoio ·CG e PSG-EG, a abs·
tención o PSOI: e a negativa o 
PP. Por este partido falou o de-

o ·pp basou a sua negativa no supósto ffacaso da mobilización do 19 de Outubro. 

putada Rodríguez Pérez que de
bu 11 ou tres fabas como as se
guintes: todas as medidas solici
tadas polo Sr. Beiras xa as po
ñemos·en práctica, asi o ano pa
sado saneouse o 100 por 100 
da cabana gandeira. ; as rela
cións entre fluxos e indústria 
agrária está no documento que 
Fraga levou a Bruxelas. Rexei
tamos a intervención directa da 
Administración e outras .afirma
cións que colision,a.n con. leis da 
CE QU dó Estado. Nós atémo:. · 
nos ás regras de xógo. Rodrí
guez Pérez atribuiu desgana a 

Beiras e fracaso á manifestación 
labrega do dia 19 de Outubro. 

A sesión pasou deste mqdq da 
surpresa ao calor da refrega. 
Beiras asombrouse da caréncia 
de colaboración crítica e de que · 
un "documento aberto posta pe
rante unha demánda urxente" 
non. forzase un labor tan nece
sário. De aí a desgana por estar 
segu_ro do que $e ía dicir e que 
·se di-v.,.. · --- · · 

V"-'-'· r. 1 

Beiras explicou que el e os de
pu~ados do BNG tiñan que ir ás 

-xentes para explicar o que "a TV·. 
e a Rád.io de Manuel Fraga non 
nos pe.rniiten explicar e, que nos 
din e~as xentes?: Que é inutil 
que apresentemos unha lei por- · 

· que non a aceitarán e se a acei
tan non a van curnprir. Sab~n 
vostedes -a onde conduce· esa· 
dinámica? A que lles poñan. 
unha bomba debaixo do asento 
a cada un; e· ese dia eu non mo
verei un dedo para que non 9co-· 
rra. Esta é a dinámica das socie
dades e a história esta ai". 

Beiras dirixiuse a Rodríg~_ez ~é-

emenda parti'dária de suprimir as 
. referéncias ao "pleno desenvolví-
. mento do Estatúto", xa que cr 
BNG·, manifestou, avoga "pola 
superaCión do marco estatutário_ 

·e constitucional". 

o portavoz. do PSOE na corpora
ción rocense calificou de ilusó
rias e demagóxicas as ··interven
cións . nacionalistas e· considerou 
impróprio dun plen_o municipal a 
disGusióf"I sobre o tema da auto
determinación. Como única res·
posta, o representante doBNG 
deu leitura a unha pasaxe dunha . 
ponéilcia políti~a do Congreso 
clandestino do PSOE en Sures
nes que defendía o direito de au
todeterminación para todas as 
nacións sen estado da península 
ibérica .. 

O co·ncello de Foz dará canta 
deste seu acorde plenário aos 
Parlamentos de· Compostela e 
Madrid. Coa sua decisión únese 
aos~oncellós de Fene~ Ribadeo e 
Allariz que xa se manifestaron en· 
pleno a favor do mesmo dirieto. + 

rez para dicer·que non existía e 
ao PP. "De quen é o Governo 
que nen lexisla nen deixa· que 
se ~exisle, logo o Parlamento 
está de sobra; queren uns depu
tado~ que fagan "unha oposición 
constructiya", é dicer que aposti
llen e consinta·n, E un Governo 
que funciona como nos anos do 
Franquismo. É-mais, recorren a' 
dicir que se colisiona coas leis 
da CE ou do Estado , o certo é 
que o l:statuto e. a Co.nstitución 
dá a este Parlamento competén
cias excJusivas en matéria de 
agricultura; non hai nengunh~ 
colisión e só hai' a falsificación · 
repe-tid~ de certo deputado 

- corno_ o que falou polo PP". 

Se a sesión parlamentária. do 6 
de Novembro fol unha mistura 
de desgana e de ~ravura , a 
prensa atopou sons que resoa
ron na praza de Maria Pita e 
igualaron en falta de rigor á ex
posición do · Rodríguez Pérez. 
Hai salsa prefabricada para cal
quera humorada, irania ou retó
rica que se esfraga polos· dis
cursos parlamentários. Todo un . 
eco sincronizado par.a aturdir· e 
desinformar. Pero a sesión vol
tará repeterse ; porque o país 
necesita facer camiño, ordena
mentos e operatividade . Can
do? A situación non admite de~ 
mora e os er:iganos teñen que 
ter o seu fin . Como leitor do pro- . 
xecto de lei de ordenamento da 
política gandeira, .;:¡tirmo que nel 
·está o mellar de Beiras na análi
se~ do história do subdesenvol-

. vemento galego ·e de plantea· 
mentas certeiros e eficaces·· 
p·ara que Galicia comparta na 
CE a produtividade agrária en 
condicións de aproximación . 
Non apuntars_e a esta urxéncia 
é uñha irresponsabilidade histó-. 
rica imperdpábel. • · 
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PLANTA·LO _ FUTU.RO , . 

• POR QUE· O PIÑEIRO ·1Ns1GNIS 
.. Pa_ra mellora-la calidade e maila producción dos nosos 
montes xa se iniciaron én Galicia experiencias para · 
comproba'"lo comporrame.nto na ·nosa terra das 
variedades inelloradas de piñeiro ·insignis , · 
baseándose sobre todo nas técnicas selvícolas e 
na experiencia , de Nova Ceiandia, pola súa · 
s~mellanza co clima gáleg-o e polo. 
excelente resultado que alí <1;eu· para o 
seu·uso n.a producción de. madeira . 
. Os primeiros resultados obtidos en 

parcelas qe Galicia con sement.e 
importada de piñeiro · insignis,: e· 
seguindo as técnicas recom~ndadas por 
expertos neocelanqe~es, revelan que é 
(j camiño ad~cuado para mellora-lo 
m(:mte galega . 

• ONDE .. 
' 

As zoas con amplas , superficies 
adecuadas para planta-l_o piñeiro insignis 
son:' 
1.- As deli?llt~das palas liñas: 

Pontevedra~A Coruña, Pontevedra-
L al í n -Ch an ta da: M o n fo r te e .. 
Monforte-Beceneá:-Fonsagrada~Ribádeo . . . 

. 2.- A :contorna do alto de Fumaces en Verín. . . 

3.- A zona que ten por cen~ro ~ande. 

Polo clima 1amén sería adecuada a zona 
. occidental .da provincia da Coruña; pero ós seus 
solos teñen notables deficiencias de potasio e hab~ía 
qué completa-la plantación cunha fertilización adecuada . 

. Fara de·stas zonas hai teneos adecuados pero non 
grandes superfici.es . 

• OBX~CTIVOS: ·/ 

O fin perseg~ido ·coa repoboación de piñeiro insignis é conseguir 
u~ha óptima r'endib~lidade cunh~ gran p·r~ducción de madeira de -· 
calida.de._ Para conseguir isto cómpren algunhas premisas: 
-. Ten que ser tena de .~onte pero boa: non vale calquera . 
. -o clima non deberá ser excesivamente cálido nin seco. 
- Hai que -utilizar planta de calidade, preparar 'adecuadamente o solo e · 
cqntrola-la competencia da herba, sobre t.od~ nos primeiros momenios. 
- Hai que coidar tódalC\~ · fases, xa ·que o piñeiro selecto, como o gando selt:cto, · 
esixe ser ben tratado para obter bos resultados; se non é así, pérdese o tempo . . 

' ' ' ' . -
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·MOBILIZACIÓNS SOCIAIS -RED~NCIÓN DOS FOROS · ·· 

·O dia 2· de· Decembro en Santiago O caso de Larin non ~olverá a· repet~rse 
O.b~eirós e agricultores . · Co~ .nóva lei .de arr.endamentos 
ma11ifestara·nse por primeira · -_os caseiros· te'f~em até· .1998 

/· 

vez con·xuntamente ._ para recupera~ as terra$ 
•M. VEIGA 

A movilización anunciada polos 
sindicatos para o pr<i>ximo dia 2 
de Decembro en Santiago reune, 
por primeira vez nos últimos 
anos, a agricultores e gandeiros 
con. traballadores urbanos, nun 
mesmo acto reivindicativo. Ta- · 
mén os estudantes, futuros para
dos en tantos casos, son chanJa
dos a participar nesta convocató
ri a que se espera "unha das 
máis amplas dos últimos tem
pos". "A xente ten claros os pro
blemas , ternos vinte días para 
convencela de que debe acudir a 
Santiago a protestar", declarou 
un lider sindical. 

· brego Galego, da USAG e moi 
probabelmente de Unións Agrá
rias, estando pendentes de defi
nición os Xovenes Agricultores. A 
pancarta que cubrirá ·a cabe:ia te~ 
rá como divisa a reindustrializa
ción de Galiza e a recuperación 
de todos os sectores en crlse. 

•A.E 
/ 

.O Governo central decidiu am
pliar o prazo para que 9s casei
ros podan acceder ás propríeda~· 
des até o 31 de Decembro de · 
1.997. Ademais desta medida 
conte.mpla-outras como subven~ 
cións e que o précio sexa fixado . 

Os ,sindicatos -solicitan a acción mediando valor Gatrastal e o pré- _ 
positiva da empres.a pública, ci9 ' de mercado, sen que o po-
"única capaz de acudir nun mo- ñan os xuices como sucedeu até ·-
mento coma este". "A Xunta de- de ago.r~-
be poñe'r sobre a mesa -uh plan ~ 
concreto que free a destrución O Gonsello de Ministros aprobou 
de emprego", sinalaron os máxi- na ·sua reunión do 8-de Novem-
mos dirixentes das centrais. bro o Antepoxecto de Lei de 

Movilizacións 
na corni'sa cantábrica 

Os sindicatos deixaron ver ta
mén o temor a que as moviliza
cións que se están a producir en 
Astúrias e no Pais Basca produ
zan unha corrente de investi
mentos do Estado nesa direción, 
da que Galiza quede unha vez 
máis desvinculada. 

Arrendamentos Rústicos Históri
cos, poJo que se estabelece un 
periodo de prórroga até o 31 de 
Decembro ·de 1997, á vez q'ue 
define os .suposfos para poder 
acollerse ás axudas .estabeleci
das polo Ministério de Agricultu- -
ra, Pesca e Alimentacióí). 

Segundo este ant~proxeto , que 
con toda seguridade será ·con
v·ertid o en lei en virtude da, 
maioria absoluta coa que canta 
o PSOE nas Cámaras, ademáis· 
de-prorrogar o prazo de acceso 

subrogación. 

Ademáis ·desta medida recolle 
tamén que, no caso de que a vi
venda esteña na mesma expió~ 
tación, o arrendatéfirio poderá se
guir vivindo na sua casa até a 
sua marte e. a do seu cónxugue. 
Quer dicer, que a un foreiro ~on 
poden xa botalo da explotació'n 
até _que _se. xubile, e da casa até 
que mo'r'ra, podendo continuar 
nela calquer ·membro do matri
mónio que sobreviva, sexa ou 
non o aforado. 

o précio a 'paga_r non o 
marcaran os xu1ces 

Por oútra banda, o proxecto fixa 
tamén o précio a pagar pela ex
plotqción , se non se p_oñer) de 
acordo e·ntr-e as partes. Esta 
cantidade virá determinada polo 
valor catrastal da explotación e o 
valor ·do mercado. A cantidade a 
pagar, fixada por unha comisión, 

-e non como até agora polo xuiz, 
será o producto de dividir por 
dous a · suma das duas cantida
des antes citadas. 

ser complet'adas nuñha nova 
normativa. 

Ademáis, .está prevista unha_ in
denización para o caso de que o 
arrendatário, _a requerimento do 
·arrendador, deixe -a explotación 
ao finalizar o ano agrícola no 
que se e~tingue o contrato de 
arrendarnento. · 

Con este novo prazo , pedido 
reiteradamente polos caséiros 
galegos, maiormente nos xuí
cios celebrados en A Coruña e 
no _desaloxó de Larin, apresen
tando -os .nacionalistas proposi
cións neste senso, preténdese 
acabar co problema dos foros 
definitivamente. · 

o 'único que está ainda sen pre
cisar polo Ministério é a cuantia 
das axudas e a forma de acce
der a elas. Agárdase que tarñén 
a Xunta poñ<;:1. en marcha unha 
liña de axudas. para estes máis · 

_de 4.0.00 labregos que ainda 

A coincidéncia de organizacións 
convocantes está xustificada 
"pela urxéncia que ten o país de 
solucións, cun desmantelamento 
industrial paulatino , co agro en 
regresión e a pesca semiparali
zada". Para _as centrais patroci
nadoras da manifestación "é o 
momento dos actos e das medi
das efectivas, despois de ter pa
sado por moitas mesas de nego
ciación que non conduciron a ca
se nada". 

0o éxito da movilización do dia 2 
dependerá igoalmente a convo
catória, en Xaneiro ou Febreiro, 
dunha folga xeral en toda Galiza. 
A favor desta alternativa xa se 
ten manifestado o _Sindicato La
brego Galega. - + 

·ás própriedades por parte dos · Os .foreiros que comuniquen-á 

· quedan aforados hoxe na Gali
za. As cenasJ tráxicas das En
chousas ou Larin parecen que 
quedan, por agora, desterradas 
e que surtiron efecto as mobili
zacións populares, protestas 
polá que veñen a conden-ar a 
dous dirixentes do Sindicato la
brego Galego á 1 O· mil pesetas 
de multa. + 

caseiros, todos aqueles fóreiros Adminis1ración a sua intención 
UGT, CCOO e as centrais que 
conforman a CIG estableceron 
unha frente común neste acto e 
irán do ganchete do Sindicato La-

maiores de 55 anos teñen direi- de exercitar ó direito ao acceso á -
to a continuar na explotación · - propriedade, podarán acollerse 
até a idade da súa xubilación, ás subvencións e axudas que xa 
ainda que sen posibilidades de están habilitadas -e que poderán 

LEIS SOBRE O ENSINO PÚBLICO 

A ORFANDADE DA EDUCACIÓN DE ADULTOS 
XOSÉ FUENTES 

Estamos a piques de asistir ao debate 
parlamentário do proxecto de Lei de Edu
cación de Adultos/as elaborado polo Parti
do Popular. Bon momento, polo tanto, PF:i
ra facer a crónica das aventuras e des
venturas -máis ben- desta modalidade 
educativa. 

Hoxe por. hoxe, o campo da educación 
das persoas adultas está coberto por un
ha série de actuacións institucionais: EPA, 
CEGEBAD , INGABAD , RADIO ECCA, 
cursos patrocinados polos Concellos , 
INEM, etc. Quer dicer, unha oferta variada 
-asi sobre o papel-, pero que á hora da 
verdade se revela, por unha banda, insufi
ciente e, pola outra, absolutamente orfa 
de coordenación. Quer dicer, o esquema 
dos reinos de taifas aplicado ae- ensino ... 
Para empezar, hai que falar de dous mun
dos dentro da configuración da E.P.A. na 
Galiza. Por ·unha banda están os grandes 
centros (ACoruña, Vigo, Lugo, Ourense ... -
), con moitos anos xa de funcionamento. 
Estes centros cantan con autonomia pre
supostária, teñen locais próprios e están 
dotados de profesores/as especialistas en 
todas as áreas. 

Pero hai outros mundos ... Por exemplo, o · 
das aµlas de EF:A ou mesmo o dos ·cen
tros pequenos . Ubicadas fundamental
mente na .província da Corui'.ia, as -aulas 
de EPA-dependen de coléxios de EXCB. 
Velaí al9unhas~mostras da situación des-
tas aulas: . . 

co da EPA. E ademais_ hai que ter en can
ta que a esas aulas asisten persoas de ní
vej de pregraduado, de graduado, de alfa
betización e mesmo de educación espe~ 
cial; hai quen dé máis? 

*Utilizan locais de coléxios de EXB.Nal
gúns casos non dispoñen de aulas próprias 
dentro do centro, polo que se ven na obri
ga de ocupar aulas de EXB a partir das 
cinco da tarde, cando se van os nenas. 

*Padecen, nalgúns casos, situacións ca
renciais extremas de elementos básicos 
de traballo (encerados, armários, etc.): o 
caso da aula de EPA de Cee (ACoruña) é 

· realmente escandalóso. 

Aparte da problemática específica das au-
- las de EPA, da que vimos de aproximarnos 

moi a grosso modo, hai loxicamente un 
campo máis amplo de situacións conflitivas 
comun a toda a EPA(tanto a aulas coma a 
-centros). Daremos algunhas pistas: · 

*A función:AEPA non está a ser pratica- · 
mente outra causa que unha segunda 
oportunidade para acadar 1.mha titulación 
básica: o Graduado Escolar. E isto cría 
frusfratión entre o profesorado,_ que loxi~ 
camente aspira a romper esta determina
ción que converte a EPA nun apéndice da 
EXB e nun bálsamo para as estadísticas 
do fracaso escolar. 

· · *O horário: .O profesorado da EPAtraballa 
xeralmente nunha banda horá.ria "anormal"; 

*A cada 'aula asfgnaselle ur1 m,e$tre/a ou, .isto é, a necesidade de adaptarse ás épn- _ 
como moito, dous. Nel reai a respQnsabili- dicións do alunado require, na maiorja dos 
dade de impartir todas as asignaturas do , casos, estabeleceÍ' horários de tarde/noite, 
currículn, de titorizar aos alunes e alurias . . o que ·se traduce , para moitas e moitos 
matriculados no CE::GEBAD (Centro Gale- ·. profisionais, na im.posibilidade real -dé asis
gq de Educación Básica a Distáncia) e de · tir a cursos de formación (que soen ser po
realizar o traballo administrativo específi- las tardes) ou a actividade? ~ulturais de 

. " • . ' 1 

calquer clase. 

Os/as profisionais de EPA demandados 
para todas ~.s. aulas e centros a dotación 
de persoal que permitá ter, cando menos, 
un/un ha especialista en cada área. 

Reclamamos que se definan os modelos 
de centros de EPA, de modo de que non, 
haxa aulas de Educación de P~rsoas 
Adultas a depender de coléxios de EXB. 
AEPA ten que ser un servizo educativo di: 
ferenciado da Educación Xeral Básica. 

Igualmente, eremos que a E.P.A. debe 
concebirse, en canto a programación e 
currículo, !'.ie xeito distinto que a EXB. 

· EPA non debe seguir é;l equivaler a "EXB · 
segunda oportunidade". N'esta liña, dese-· 
xamos que a administración _promova a 
abertura da Educación de Adultas/os a 
noves canipo.s, de xeito que os centros de 
EPA sirvan para moito máis que para ex-

. p~dir titulacións de Graduado. 

Na actualidade, as dispo$icións que regu
lan a Educación .,de Adultos/as proceden · 

.dos órgaos ·9dnifhJstrativos da Educ<;1.ción 
Básica. Non seria máis coerente contar 
-con órgaos ·próprios de Educaci.ón de 
Adultos/as? 

Ao primeiro deste informe falab~.rn~s das 

-:-A EDUCACIÓN DE 
ADULTOS E UN APENDICE 
DA EX'B·E ÜN BALSAMO. 
PARA AS _ESTATISTICAS 
DE FRACASO ESCOLAR 

múltiples frentes que traballan, no campo 
da. Educación de· Adultas/os. E hora que 
dunha vez por todas a administración asu
ma a necésidade de coordenar todas 
esas frentes -tanto de ensino regrado 
coma non regrado-, c:Je modo que os 
profisionais non ·sigamos a dar paus de 
cego cada un no ·Set;J pequeniño domínio. 
Coa entrada en vigor da LOXSE ~.polo 
tanto, co novo sistema de titulacións-::- hai 
unha grande . inquietude entre o colectivo 
do profesorado de EPA sobre cal vai ser·o 
seu futuro profisional, xa que, ,evidente
mente, as novas titulacións han supoñer 
forzosamente o representamento dqqUe
les servizos educati\'.OS que de feíto - tal 
é o naso caso- funcional') dentro do pa- · 
radigma .da educación ·cdmpensatória: 

Cremas que a Educación de Persoas 
Adultas ten que ser unha oferta en expan
sión,. que pretend? chegar a· todos os re
cantos .do país e qu.e sexa q.cesíbel para 
todos, sobretodo para aqueles colectivos 
qüe máis a ,necesitan. E non se tr_ata só 
de criar aulas, senón oe dotalas cos 
melas axeitados, co profesorado necesá
rio; sen esquecer a ·necesidade de poñer 
en marcha unha política de bolsas· e axu.
das instituciqnais eq~iparábel ·á do resto 
do sistema educativo. 

Outra das nosas inquietúdes, e non é pe
quena, ten un nome: privatización . Agran
de demanda de titulacións básicas é terreo 

· abonado para que, ante a pobreza d;;i ofer
ta p_ública; se prodt:Jza unha excesiva proli
feración de centros privados de todo tipo e 
condición, que ven na EPA un filón aínda 
pouco explotado. As administracións públi
cas deben asumir a responsabilidade d~ 
criación e da xestión da EPA. + 
. íXosé Fuentes é profesor de Educación Permanente 

para Adultos) 

.. 
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O Informe difundido pola empresa contén dous erros de gre
vldede segundo a CIG. No convénlo actual non contablllza, 
no capítulo de antigüidade, o Incremento en función do IPC. 
No convénlo único aplica primas de produclón do 100%, mé
lia que a empresa esta facultada para oferecelas só do 49% . 

-. 

.. Só a-Cl<;3 se opón qo·convénio úni_co ·de lnespal na empresa 

Alúmina~Alumínio filtrou informes manipulados 
entre os traball8dores 
• HERNAN NAVAUVIVEIRO 

Nas últimas semanas 
acelerouse en Alúmina
Alumínio de San Cibrán 
o proceso de .negociación 
éolectiva. CC.00., UGT, 
USO e a Candidatura 
~ndepende~e"vefiende 

· aceitar, pendentes contado 
da decisión final da 
asamblea de traballadores, 
a aplicación en San Cibrán 
ny_nha espécie 
de convénio único de 
INESPAL que, segundo _ 
fontes enpresariais, seria _ 
homologábel ao convénio 
vixente nas factorias de 
Avilés e da Corufia. A élG, 
estima que a oferta - . · 
empresarial non recolle· as 
mellares condicióris 
de cada centro. . 
Se os .sindicatos estatais- non 
son desautorizados finalmente 
polo colectivo dos traballadores 

'aplicaríase en A.A. un convénio 
·que, segundo a central naciona-_ 
lista, outorga á empresa unha 
inusitada marxe de actuación so
bre a parte .social. No convénio 

fEMPO DE CONGRESOS 

, ! 

pre-aceitado pola maioria sindi
cal non figuran as descricións 
dos postes de traballo e-os bare
mos para o estabelecimento das 
primas de produciqn (absentis
mo, consumos •. etc.) · serán ~xclu
sivamenfe manexados p·o1a di
rección da factoria. 

Para demonstrar os supostos be
nefí cios económicos que a: alter
nativa empresarial reportaria aos · 
empregados, a dfre'cción de· 
A.-A. elaborou (segundo un ,vo
ceiro da CIG, nunha tarde) un 
pormenorizado estudo por traba- · 
llador (son perta de dous millei
ros) que re.calle os -ingresos a 
perceber cada opérário, compa
rativamente, de seguir a aplicar
se o actual convénio ou de se 
aprobar o chamado convénio úni
co. ·A CIG denúncia o labor de 
espallamento deste · estµdo por 
parte dos delegados de UGT e 
da Candidatura "independent.e": 
fai constar, ademais, que nas fo
llas do mesmo sinaláronse as an"'
tiguedades, segundo o· cbrivénio 
actual, sen atender ao IPCdo 91 
ao 94 , ademais de aplicar· un 

_ 100% has primas de produción 
para os me·smos anos, 110 defen
dido convénio. de Avilés-Coruñá, 
cando cando de s:e aprobar a 
·empresa teria a faculdád.e de 
aplicar entre un 49 e un 117.%. 

Reconversión no 
- sector do alumínio 
o crecente excedente de metal 
ven de provocar a redución da 
produción de alumínio nun 35% 

do Rubio, presidente de INES
PAL, ven de declarar ao xornal 
económico La Gaceta de los 
negocios que os rusos acaban 
de poñer -á venda no mercado 
internacional 750 .000 Tm. de 
metal a prezo moi baixo , polo 
-que, segundo fontes sindicaia, 
caberia agardar. unha redución 
da produción en Aluminio de 
San Cibrán. 

Na fábrica de Alúminana Coru
ña estaríase a erísaiar, por todo 
isto, unha operación de adapta

· .por · parte dos canadianos de 
ALCAN erí nun 25% polos 
trances de PECHINEY. Pésie a 
que na última memória de activi
dades de A. -A., facilitada hai 
poucos meses pela dirección. , 
aos· diferentes sindicatos; siná
lase que por mor dos peches de 
várias fábricas de alumínio so
viéticas o metal -ª.Ubiria, Feman- > éión ~n tres fases: redución da 

produción, redución de custes 
coas empresas auxiliares e fi
nalmente unha regulación de 
emprego. Semellante plan feria 
sido desestimado para a sua 
aplicación en Avilés, de ambien
te social demasiado caldeado 
tras a folga xeral recente contra 
a nova reconversión industri al 
en Asturias. En San Cibrán de
·satouse xa a inquedanza peran
te unha posíbel actuación em
presarial similar, que poderia 
estar a comezar emascarada
mente neste proceso de nego
ciación colectiva. • 

UNHA REGULACION ENCOBERTA? -
Este semanário informou hai duas semanas sobre 
o conflito entre Alúmina e os folguistas das suas 
empresas auxiliares, cando a dirección da factoria 
impediu a entrada nas instalacidns aos membros 
do Comité de Folga: .outras empresas (máis bara
tas?) cumprian as funcións das paradas; pode 
estar isto en relación cunha das fases dos enco
berto plan de crise de INESPAL perarite a recon
versión mundial do mercado do alumínio, plan que 
conduciría á regulación de emprego nas ,distintas 
factorias,' extremo que A.-A. nega polo de pronto 
para San Cibrán. 

En todo caso, INESPAL coidaria escrupulosamen
te, nesta ocasión, a relación 1co·as centrais estatais 

H.N. 

para evitar polo menos en San Cibran1 un estalído 
social que pudese lembrar o confl ito derivado da 
introdución premeditada dos bidóns do "Casón" 
na fábrica da Mariña. De Madrid sucédense os fax 
instrutivos das Federacións do Metal de UGT e de 
USO. Acaba de dimitir o voceiro de CC.00. na co
misión negociadora. En relación con isto, a CIG 
denuncia a presenza actuante da Confederación 
de Cadros na negociación dun convénio que non 
afecta aos seus asociados. 

Os obsevadores percebemos unha inusitada pusila
nimidade na actuación das centrais estatais. Ferve 
na memória o "Casón" e o primeiro Comité de Em
pres~ despedido na história do movimento obreiro. • 

A UPG s1,.1prlme dos SeUS estatutos. ~- expresión ditadura do proletariado 

·Mesa do VI Congreso da UPG 

•M.V. O. n'ovo texto presentando ao 
debate tampouco 'inclue como 

As ponéncias ofi~i,ais ao VII gui.a da acción do partido o 
Congreso que a Umon do Pavo . ., "marxismo-leninismo", senón so-
~alego celebrará os próximos mente "os prillcípios do mate·ria-
d1as -14 e j 5 de Decembro, e.n lismo histórico aplicados criati-
Santiago, incluen v.árias corre- vamente ás condicións concre- -
cións nos ·estatutos deste parti- tas de Galiza"'. Faise mención 
do integrado ,no Bloque Nacio- con todo ao ideário de "Marx' . 
nalist Galego. A 'nova redación Lenin e· Castelao" como marc~ 
do artigo primeiro dos "princí- ideolóxico do partido. 
píos ideolóxico-políticos" retira a A UPG define tamén como eixo 
definición de "partido de·vangar- éta sua alternativa neste momen-
da da clase obreira", asi como a to "a de"fensa da ·soberania na-
mención á ,;revolución nacionar- ciorÍal" que ten a sua plasmación · 
popular" e á "9!.!§!gµradgg p~I~- »no¡,apoio a <''onhá frente naciona-

·taria:do" . . A UPG sigue senda un lista como-o BNG caracterizada 
"partido comunista · patriótico" ·pola existéncia· na' mesma de co-
que asume a "loiita de liberación rrentes e organizacións políticas· 
nacional". diversas ideoloxicamente". 

A-UPG proponse "dar un maior 
impµlso á trente logrando a inte
gración doutras correntes ou . or
ganizacións nacionalistas". 

- . 1 

Por outra parte, este partido 
considera como obxectivo nec.e
sário para lograr ~ autodetermi
nación ,· a reforma da Constitu
ción española, no séu título pri
meiro, "para o que resulta esen
cial a criación dun amplo movi
meríto que cebe procurar alia
dos neutras naci.óns do Estado". 

Na roda de' prensa realizada pa
ra·a presentación destas ponén- · 
cias, os dirixentes da UPG, Bau
tista Alvarez, Francisco Rodrí-

. guez ~ Alfredo Suárez e.anal , 

xustificaron o ambiente de ten
sión expresado nos últimos 
dias por alguns médios de co
municacipn, na "preócupación 
causada polos últimos inquéritos 
do Centro de lnv~stigaciones 
Sociológicas que recolle un forte 
ascenso eleitoral do BNG, co · 
que duplicaria .o número de es
canos". 

Sobre a entrada do Partido Na
cionlista Gal~go no BNG, · Fran- · 
cisco-Rodríguez·sinalou que "a 
UPG está enteiramente a favor 

. e mesmo apoiaria o acordo con 
Coalición Galega se. este parti
do decidise apostar pola defen
sa do dereito de autodetermina
ción". · + 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 

Felipe González 

FIXPrTE I €~Te- XA 
J2WBQIJ A 'J'AL\AlA , 
VAi l>A.RA A Abckl~~ACI~ . 1 

.Magariños, concellal vigués 
polo PSOE e responsabel de 
benestar social, ven de afir
mar que "non se pode c.ons~ 
truir un albergue .na cidade 
porque se encheria de po
bres". El, como os demais 
concelleiros, acaba de subir-

~ se o sueldo. Pero Magariño_s 
non se encalle ante nada e 
declarou ña Se-r que "así xa 
non necesito roubar". 

O caso lembra ao dun alto 
cargo do PS francés que un
ha vez dixo: "se talamos de 

·menos de 1 oo_ mil francos 
(máis de .millón e médio de 
pesetas).estamos a talar de 
parvos". ·' 

Grande concerto en San-Caetano 
Por certo que no concello vi- . 
gués .hai vários nacionalistas 
e ainda non se dignaron a 
protestar. 

• X. TABOADA • 

Tempo de magostos. Cun. bonito 
dia outonal, chaparróns matinais 
incluidos, atopáronse os músicos 
paticipantes na primeira manifes
tación das nosas bandas. 

Desde hai cinco anos, a Conse
lleria de Cultura destina 5 millóns 
para as Bandas Populares de 
Música. Académia, desplaza
mentos, dietas, director, étc. Mil 
persoas a repartir. A Directora 
Xeral de Cultura, Paz Lamela, di 
que a esta cifra hai que engadir 

'- dous millóns máis para a compra 
de instrumentos e as subven
cións de al9uns concellos e de
putacións . Os músicos afirman 
que estes organismos se fan de 
rogar nos pagos e que impoñen 
actuacións que veñen cadrando · 
coa 'temporada alta. Ainda . hai 
outro$ que rosman non sei que 
de banquetes e cultura de esca
parate. A Conselleria de ·Cultúra· 
rexeitou un orzamento presenta
do pola Federación de bandas 
para infraestrutura, cursos, e ac
tl'.lacións QO inverno de vinteseis 
millóns de pesetas. · · 

~ . 
Música/92 é. o organismo do go,.. 

· verno do País Valenciá encarga
do de administrar 5265 millóns 
en infraestrutura musical. Dous 
conservatórios e duas bandas 
seica non son causa rara por alá 

en vilas de máis de cinco mil ha- o arquivo e ainda non pareu. A 
bitantes. Deses millóns, 1131 es- · ver se co cámbio de lua. 
tán .destinados ás bandas. Esta- . 
se a falar do primeiro país do es
tado neste tema. Antes do se
gundo. O sol sae por levante. 

Razoan os bandidos diante deste 
panorama que o. trato da conse
llaria é vexatório e que os meios 
de comunicación audio-visuais 
de.sprécianos, cargan as tintas 
especialmente nos públicos: que 
a TVG non ·paga desprazamen
tos, nen dietas, . nen caché, nen 
f arrapos de gaita -a gaita pon a 
a banda- e que o da RTG é ·un
ha situación embarazosa, · hai 9 
meses comprometeuse a renovar 

Estamos nestas e un trebón re
pentino provoca un movimehto 
que non chega a ser estampida 
entre os instrumentos e os mes
tres que, coma decote, luciron 
ademais dos traxes unha pun
tualidade -suiza na sua cita con 
Cor:npostela. Un cativo con fran
queza adornada ao xeito popular 
martda escampar. Escampa. 

Moi aceptabelmente, para tal 
cantidade de intérpretes e sen ... 
ensaio nengun, tócase o hino 
galega. Sae o sol. Non estamos 
en levante. Procesión cara á 

Xunta ~ a rádio galega. Ao mun
do doul1e unha volta, unha tras 

·. outra, estudar solfeo para tan 
tremendo e desconcertado con- . 
certo: . Cantigas hai que respon
sabilizan á Conselleria, .. e espe
cialmente ao presidente da Xun
ta, Manuel Fraga, desta extraor
dinária· demonstración musical. 
Moitos non llo han perdoar. 

Hai que marchar, xa:ntar polo ca- · · 
miño, pala rioite ainda hai eA
saio. Cando se animaba a cau
sa, velaí, as duas mil quiñenias 
persoas que comp_oñen as 55 
bandas participantes, das 62 re
xistadas ría Federa.i:;ión, teñén. 
que desandar o andado. A que
réncia po,la música, ~ preocupa
ción por conseguir- e oferecer 
maior calidade e a ilusión e azos · 
demonstrados xunto coa precá
ria situación pala que atravesan, 
converteron a Praza do Obradoi
rcS en circunstancial mapa-musi
ca! galego. Máis prazas e ca01~ 
pos da festa do naso país tiñan 
que r:ecibir a visita destes loita
dores musicais. 

A maiorftária xuve.ntade inte
grante das bandas, a incorpora
dÓ'R das moz~ -hai agrupa
cións nas qué os bmes'"'S6rf ffii
noria-. e o especial ambi~nte 
-que .nelas se vive aseguran o 
futuro por un tempo. Semente 
hái. A ver logo: f. • 

O único teatro lírico, con 
entidade própria, que existe 
en América Latina, está en 
Cuba. O Gran Teatro de La 
Habana ven de presentar · 
precisamente en Galiza a 
obra "Mi querida Habana". O 
público debe sabe_r que hai 
·un Estado que paga isa, 
mentres os seus viciños con
tinentais non teñen máis que 
lucir que a cachiporra, a co
ca e algunha epidémia con 
especial qüeréncia polos 
analfabetos. 

Etena ten 28 anos: É xitana. 
Tivo dous tillos que naceron 
mortos. O médico dixo que 
era " por ter fe~o parella cun 
curmán . . Erena quereria 
.adoptar ·un neno, pero non 
llo darían porque é xitana. 
Ela non ten máis opción que 
o mercado negro. -

Os xitanos analfabetos 
.aprenden ' ª · le~· o periódi_co. ¡ 
Pero nos x-ornais paios non 
har nengunha notícia qu~· fa- . 
le b~n dos xitanos. . • 
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Q AGRO ANTE A CEE 

REFLEXIÓNS SOBRE A APLICACIÓN DAS 'COTAS DO LEITE' 
ANTÓNIO FERNÁNDEZ OCA 

No mes de Outubro o Ministério de Agri
cultura entregou ás organizacións profi
sionais de agricultores e gadeiros un bo
rrador do proxecto que regulamentará o 
"Plan de Reorganización do sector do lei
te e dos productos lácteos". Este plan 
afecta a todo o território do Estado, coa 
excepción de Ceuta e Malilla. O propósi
to diste artigo é reflexionar sobre o conti
do do mencionado borrador e facer al
gunha proposta, coa intención, de que 
cando chegue a ser unha disposición le
gal, estean recollidas na mesma, e diste 
xeito non se vexan perxudicados os pro
ductores deleite galegas. 

No seu artigo 3 recolle os elementos fun
damentais do Plan e di: 

Os elementos básicos para a estructura
ción do referido Plan serán os seguintes: 

a)Constitución dunha Reserva Nacional 
de cantidades de referéncia para os fins 
que se determinen. 

b)Liberación de cantidades de referéncia, 
de acordo cos procedementos estabeleci
dos na presente Disposición ou calquera 
outro que se contemple na Regulamenta
ción Comunitária. 

c)Asignación das cantidades de referéncia 
disponíbeis da Reserva NaCional ós pro
ductores .que estean nas circunstáncias 
que se deterrninan .d)lnstitución dun pro
grama específico de axudas á mellara das 
condicións da produción, transformación e 
comercialización. 

e) Establecemento de mecanismos que 
propícien o desenvolvemento das rela
cións interprofesionais entre todos os en
tes profisionais do Sector do Leite e dos 
Productos Lácteos. 

Como vemos o Plan parte, no que a pro
dución deleite se refire, do seguinte pre-

suposto: 

No Estado español os productores de leite 
teñen asignada unha cantidade de Refe
rencia Provisional (Cuota provisional) da
cordo coa súa producción do ano 1985. 

O sector productor de leite en Galícia non 
é estático, e desde o ano 1985 até hoxe, 
houbo moitas explotacións que deixaron 
de producir leite, en xeral explotacións 
pertenecentes aes estratos con menos de 
cinco vacas e pela contra, outras moitas, 
para poder manteros seus níveis de ren
da incrementaron a sua producción, so
bretodo a partir da baixada do prezo do 
leite. Como isto é así, que requisito esen
cial deberia ter a Reserva Nacional?Den
de o meu punto de vista, o esencial é que 
fose o suficientemente ampla para que a 
todo productor de leite galega, titular dun
ha explotación familiar, lle poidese ser 
asignada unha cota, sempre que o solici
tase e estivese en situación de producilo, 
de polo menos 100.000 Kg. ano por uni
dade de traballo nela empregada. As ex
plotacións que non sobrepasen os 

-,Q SECTOR PRODUTOR 
DE LEITE EN GALIZA 

NECESITA DUNHA 
RESERVA NACIONAL, 
PARA QUE CADA ANO 

AS EXPLOTACIONS 
FAMILIARES QUE REUNAN 

OS REQUISITOS 
EXPOSTOS, POIDAN IR 
AUMENTANDO A SUA 

PRODUGION' 

- PRODUCIÓN DE LEITE 

ANO VERSION OFICIAL VERSION REAL VERSION G. FERNÁNDEZ 

Galicia España Galicia España Galicia España 

1986' 1.499 6.583 1.650 7.100 1.498 6.583 . 
1987 1.667 6.339 . 1.800 . 7.010 1.667 6.455 
1988 1.594 6.262 1.841 7.000 1.593 6.261 
1989 1.625 _6.316 1.860 7.020 

. 
1.412 6.315 

1990 1.650 6.374 1.870 7.080 - - -
. 

. "" 

200.000 Kg. ano, en nengun caso se lles 
poderia reducir a sua produción. 

Cómo constituír unha Reserva Nacional 
que asuma este requisito esencial? 

1) Se a cuota que o Estado Español ten 
asignada non é suficiente, que logre da 
C.E.E. unha máis ampla, a través dunha 
maior participación na Reserva Comunitá-

. ria. Non ven a caso neste artigo, explicar 
o xusto dest? aspiración. 

segundo proveñan de estadísticas do 
M.A.P.A. ou da realidade. Estes dados fi
guran no estudo da Conselleria de Agri
. cultura, Ganderia e Monts para o Sector 
Lácteo Galega e no libro Economía Agra
ria Gallega 1990 . de Gonzalo Fernández. 
Cifras en millóns de litros. Era convenien
te que este escandalo de cifras rematase. 
Non sabe a Administración do Estado o 
reite que se está a producir?Se non o sa
be como poderia. aplicar as cotas e como 
poderia cuantificar a Reserva Nacional? 

2)Que libere cotas por abandono e as in- Para rematar no me resisto a non poñer 
corpore á Reserva Nacional. os dados estruturais das explotacións 

leiteiras galegas. Somentes o 20% das 
3)Se tivese que aplicar reducións de ·cota explotacións (20.800) teñen máis de 1 o 
a algun productor do territóriQ español que -vacas. 
fose baixo os seguintes critérios: 

-As explotacións non famili~res. 

-As explotacións situadas en zonas que 
poidan ter alternativas productivas distin-
tas da do leite: · 

-Que produzan por enriba dos 100.000 
Kg/ano por unidade dé traballo familiar en 
idade activa. 

-bue non teñan sucesión. 

-Que non teñan estabelecido un plan de 
mellora. 

Pódese estar de acorde, despois do dito, 
que para asignar as cantidades suplemen
tárias a cada productor se leve a cabo o 
reparto da Reserva Nacional como se di 
nos artigas correspondentes, sempre que 
a interpretación do artigo 16, contemple o 
dereito a ter cota dos productores que, pe
las razóns que fosen, non· fixeron a decla
ración no ano 87 ¿se non fose así que co
tas terian os productores vascos?. 

Como curiosidade móstranse os dados de 
produción de leite en España e en Galicia 

Non fai falta ser moi listo para decatarse 
de que o sector productor de leite en Gali
cia necesita dunha Reserva Nacional, que 
teña un carácter dinámico, para que cada 
ano as explotacións familiares que reunan 
os requisitos expostos, poidan ir aumen
tando a sua producción ata facelas viábeis 
con esta orientaéión- productiva. De non 

· ser .asi condenaríamos a inviabilidade e 
9ase totalidade das nasas explotacións 
leiteiras e con isa ao sector que contribue 
ao 30% da Proqución Final Agrária Gale
ga e produce o 30% do leite do Estado 
Español. 

Neste pequeno esbozo sobre .a aplicación 
das cuotas leiteiras, non se comenta todo 
o que no borrador aparece referido a 
transferéncia de cotas, compensacións 

. entre productores, etc. Simplemente se 
plantexa como poderia implantarse a Cuo
ta en Galicia sen dañar gravemente o sec
tor productivo. Tampouco se tan as com
paracións cos países desenvoltos da 
e.E.E., que son os expelentários en pro
ductos lácteos, e que serian as que xustifi- . 
casen as propostas aquí _expostas. • 

Antonio Fernández Oca é Perito Agrícola 

DADOS ESTRUTURAIS DAS EXPLOTACIÓNS GALEGAS 

Estratos N!:i Nº Produc. Rende:- Rende. Nº 
Explota. vacas leite (M. 11s.) leite/vaca leite/ vacas/ · 

explota. explota. 

5 vacas/explo. 59.300 124.000 
1 

270 2.200 4.553 2.1 
5-10 " 23.900 153.400 460 - 3.000 19.247 6.4 
10-20 11 16.700 206.500 710 3.450 42.515 12.4 
20" 4.100 106.100 430 4.050 104.878 25.9 

TOTAL 104.000 590.000 1.870 3.170 10 .. 000 5.7 
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A partir de Decembro 

ANOSATEBBA 
·contará con máis seccións sust~ntadas na 

participación dos leitores'. 

CARTAS, OPINIÓNS, CRITICAS, 
INFORMACIONS 

A proliferación de meios de comunicación non 
facilitou até agora a participación directa dos 

cidadáns na información, desprazada 
todo o máis, a un secundário capítulo de 
cartas ao director. A partir de Decembro 
A Nosa Terra contará con duas páxinas 

para receber opinións, gabanzas, 
críticas, informacións (texto, fotos 

ou debuxos), Sobre todo o que nos rodea 
como persoas, como cidadáns; 

como consumidores. 

Para o envio destas notas, 

dirixirse a: 

ANOSATEBBA 
Apartado 1.371. 36200 Vigo 

ou através do Fax (986) 22 31 O 1 . 

// 

A aldea global 

1 ll ,.,, 1..1 
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Lois Diéguez 
'Quen pensa ·que -investir 
en cultura- · 
non é rendábel 
aiAda vive. na ldade Média' 

• XAN CARBALLA 

Lois Diéguez, naceu no 
1944 en Montarte. Poeta e 
novelista, ten editados libros 
como Albre de espranza, O 
ferro dos días, Galou Z28, A 
torre de Babel ou A canción 
do vagamundo co que 
gañou o Prémio Blanco 
Amor en 1988. Portavoz 
público da desaparecida 
AN-PG até a· sua extinción, 
o escritor do Val de Lemes, 
que deixou os eus cargos 
políticos, foi Parlamentário 
na primeira lexislatura 
autonómica e afirma que 
non xurar a Constitución no 
seu dia "permite que hoxe 
se asimile mellar a 
necesidade de reformala" 

Vostede abandonou o primeiro 
plano da .política, logo de vários 
anos de ser cabeza visíbel da 
antiga AN-PG. Que razóns o mo
tivaron? 

Tal como se deu o proceso-político, 
desde o 75 até o 81 ou 83, a activi
dade foi intensa coma nunca e a si
tuación esixia entregar todo b que 
se puidese. Cando se foi consoli
dando o proceso da Reforma e o 
democrático-formal suavizouse a 
própria perspectiva política nosa e 
reformulouse tamén a organizativa. 
A AN-PG nacera como resposta a 
unha posíbel ruptura e ao non lo
grarse camiñouse a outro tipo de 
frente. Os próprios erros da AN-PG . 
daquel _momento, moitas veces por. 
.uríha atividade febril, abrigaban a 
dar unhas respostas novas e nese 
momento eu, que prescindira de 
moitas facetas neses anos -mesmo 
a literária-, como xa se definian un
has alterna~vas ~rientistéilA ,flovas, 

- ' decido atender o meu cq_mpo per
soal sen desatender o político no 
que quedo como membro de base. 

Comparando aquel outro pro
xecto da AN-PG e o actual f,re.n-

tismo do BNG, que diferéncias 
coida que existen? 

Hai dous tipos de diferéncias, pero 
que non son fundamentais. O Blo
que é a AN-PG pero cuns critérios 
máis claros sobre o perigo que es
taba caindo sobre a AN-PG de con
verterse en partido. Na maduración 
desa organización a militáncia ma
nifesta un meirande desexo de in
tervir nas decisións e decídese que 
os partidos e os colectivos esteñan 
presentes como tales, con direito a 
veto e posibilidade de discrepáncia 
pública. No teórico a diferéncia po
de estar -en que as Bases Constitu
ci onais definian estratexicamente 
os obxectivos estratéxicos da AN
PG con moita precisión, pensando 
na ruptura, agora defínense cinco 
pontos máis amplos con obxecto de 
dar cabida a todos os que se sintan 
nacionalistas. 

Vostede era deputado da coali
ción Bloque-PSG e foi expulsa
do. do Parlamento por neg~rse a 
xurar a Constitución. Pasados 
nove anos, revisaria a utilidade 
daquela d~cisión? 

Sigo sendo oposto a esta Constitu
ción, pero aquel era un momento 
moi delicado no que a xente querí
an os ter dentro do Parlamento. 
Durante a campaña que se fixo eu 
percorrin toda a província e non fu
mos capaces de meter na cabeza 
da xente que a decisión sobre a 

No NACIONALISMO 
TAMEN SE ESTA 
PASANDO EN CERTA 
MEDIDA DA CULTURA, 
. E ISO-PÓDESE PÁGAR 
. DE AQUI A POUCOS 
ANOS A UN PREZO 
ALTO 

xura fose correcta. A xente dicía
nos: mellaré pasar e estar ali que 
estar fóra. Nós matámonos pan~ 
convencer á xente de que tiña que 
respostar en contra desa obriga de 
xurar, que era aberrante, pero non 
logramos convencer. Planteamos 
unha batalla, perdémola e houbo 
que rectificar, porque tacticamente 
dadas as condicións do país non 
era axeitada aquela formulación 
nosa. A maiores adoptar un cám
bio de atitude sobre a marcha po
dia provocar tales conflitos inter
nos que desfacian o xa feito. 

E dese tirar para adiante, apesar 
de que non habia conciéncia de 
adoptar a mellor decisión, que 
leccións tira? 

No seu momento rectificamos sen 
deixar de ser críticos coa Constitu
ción, e sofrimos unha forte baixa 
eleitoral que aproveitaron outros 
partidos nacionalistas. O que ga
ñamos f,oi que neste momento a 
xente sexa máis receptiva a ver 
que a Constitución pódese refor
mar porque aos galegas e a Galiza 
non nos vai ben. Tamén porque a 
situación internacional, pésie ao 
sesgo que den os meios de comu
nicación, pon máis na realidade o 
conceito de autodeterminación. 

A esquerda, e tamén a naciona-
1 i sta, arrastrou internamente 
desde a clandestinidade no fran
quismo, un talante autoritário. 
Como cree que .deben ser as no
vas formas da esquerda, mesmo 
do ponto de vista do funciona
mento democrático? 

Coid9 que xa non se arrastran ví
cios daquela época. Despois de 16 
anos modifícanse moitos compor
tamentos. A nosa organización coi
do que é exquisita no coidado das 
formas democráticos. O naciona
lismo hoxe en Galiza é a a forma 
máis democrática e aberta. e máis 
ainda se o comparamos cos lios 
internos de PSOE e PP onde as 
diverxéncias coa liña oficial son 
·machacadas sen remisión. Non 
ocorre asi no Bloque onde un al
calde pode dicer u_nhas causas 
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~PESAR DE TODAS 
AS PRESIONS, 
A XENTE SEGUE 
A CONSERVAR A 
LÍNGUA, SOBRETODO 
CANDO ACTUA EN 
TERREO NATURAL, 
NON CANDO 
SE DISFARZA 
E EMPEZA A XOGAR 
O AUTO-ODIO 

que non son nada cartas e non pa
sa nada. 

Na própria U PG acorre un tanto o 
mesmo. Desde un ponto de vista 
máis pechado como ideoloxia, ta
mén se reformula seguindo o prin
cípio ~e Lenin. O centralismo e a 
democrácia xogan segundo a si
tuación do país, e hoxe debe xo
gar máis c:f democrático que o 
centralista. 

Máis cartos para cultura 

Os dados que se coñeceron nas 
últimas semanas sobre o uso do 
galega, permiten ser optimistas? 

O naso país ten unha sensibilidade 
galega evidente e o que taita é dar 
o paso de que esa idea.sentimen
tal se converta en conciéncia. A 
respeito do idioma, apesar de to
das as presións, a xente segue a 
conservar a língua, sobretodo can
do actua .en terreo natural, non 
cando se disfarza e empeza a xo
gar o autoódio.-

allea e o problema está en que a 
pequena burguesía ainda non asu
miu a língua, ao contrár1o de Cata
luña. Mesmo desde o ponto de vis
ta de normalización a oferta idio
mática catalana é menor que a no
sa, segundo comprobei recente
mente nun encentro de escritores 
cataláns, galegas e bascos. 

A intervención política naciona
lista usou o soporte das asocia
cións culturais. Nesta última dé
cada o fenómeno das indústrias 
culturais quitoulle preséncia ao 
nacionalismo. Como cree que 
debe ser a actuación nese con
texto? 

Debilitouse a sua actuación. Hoxe 
hai que aportar solucións distintas, 
porque os meios, nomaadamente 
os audiovisuais , teñen un papel 
hexemónico e non se dá topado 
unha alternativa. Tamén se paga 
que toda a xente que até ben en
trados os setenta actuaba no cam
po cultural, pasouse ao terreo polí
tico. Se iso reforzou esta perspecti
va tamén debilitou aquela. 

Cara ao futuro non me resulta fácil 
ver os camiños a seguir. As institu
cións estanse apropriando d.o cam
po cultural e arrastrándoo a intere
ses alleos. O divórcio entre as enti
dades de base e as institucionais é 
grande e haberia que sentarse a 
ver as solucións dese problema. 

Que crítica faria da política cul
tural da esquerda nacionalista? 

Non vexo moito movimento nas en
tidades culturais de base, que é on
de traballan as opcións nacionalis
tas. Non creo que chegue con facer 
unha revista ou emitir comunicados, 
senón que hai que ofer0cér alterna
tivas a unha xuventude, que se está 
perdendo. Se comparamos os pou
cos concellos con ~ntros de cultu
ra e dinámica cultural ollaremos co
mo cámbia a atitude da mocidade e 
da xente en xeral : 

Se comparamos a perspectiva • 
idiomática coa catalana ou a bas- No nacionalismo tamén se está pa
ca, é moito máis favorábel a .nosa. sando en certa medida, e iso póde
~on _ternos conflitos de emigración .se pagar de aqui a poucos anos a 

un précio alto. Hai que moverse 
máis e procurar máis cartas, porque 
hoxe sen diñeiro non podes traba
llar. Hai que atender, mesmo eco
m;>micamente, o traballo cultural. 

A normálización cultural seria 
cousa entón de paises desen
volvidos? 

Un país desenvolvido é aquel que 
é conscente dese desenvolvimen
to, e que ese desenvolvimento fun
cione en todos os ámbitos. Non po
demos cair naquelo que dicia Cas- -
telao de que o que non se sinte no 
bandullo non ten importáncia . . Os 
conceitos vellos que ternos na ca
beza, sobre o orgullo ou a dignida-· 
de, teñen que mudar tamén a meio 
dun traballo cultural. Se dedico 
unha parte dos orzamentos a ese 
labor estou investindo· para unha 
sociedade máis rica e progresista. 
Non facelo é cair na ldade Média. 
O cultural e o económico están uni
dos, e hai que avanzar cara unha 
sociedade que forme persoas que 
pensan non máquinas. • · 

CANDO NON 
XURAMOS 
A CONSTITUCION 
PLANTEAMOS UNHA 
BATALLA, 
PERDÉMOLA 
E HOUBOQUE 
RECTIFICAR, 
PORQUE DADAS 
AS CONDICIÓNS 
DO PAIS NON ERA 
AXEITADA A NOSA 
FORMULACION 

'O escritor gatego, antes> 
en vangarda, estáse plegando 
á vaidad.e e aos cartos' 
As suas obras 
narrativas en
caban dentro 
aunha corrente 
marcadamente 
realista. Situase 
nunha corrente 
asi. definida? 

~NOSA 
CRIACIÓN 

país. -Agora ben, 
penso que ese 
tinglado non se 
aguanta. As mo-. 
das pasan e den
tro duns anos 
agromarán os re
sistentes. 

Sempre tratei de 
fuxir do tópico e 
das modas. Falar 
d~ realismo é fa- · 
lar de abstrac
cións. Porque ho
x e nos Estados 
Unidos funciona 
máis a noveJa re
alista, ese realis
mo suxo, ou os 
booms liter$rios 

· ·dos últimos anos 
pasaron polo rea-
1 is m o máxico, 
a:pelidos todos do 
realismo. A min 
interésame a lite
ratura en canto 
conduza situa
cións tanto inter
nas do indivíduo 
comó colectivas, 
pero é dunha am
plitud e enorme. 

LITERARIA VAi 
SER COÑECIDA 
PORAMOSAR 

O asociacionis
mo dos escrito
res estivó sem
pre ~ometido a 
grandes ten
sións. Vostede 
estivo nunha 
das di rectivas 
da AELG, non é 
posíbel aunar 
critérios entre 
os esci'itores? 

Non hai unidade 
de critérios por
que, como antes 
dicia hai un co
rrimento cará á 
vaidade, á glória 
e cara os cartas. 

O NOSO MUNDO 
NON PORQUE 
COPIEMOS 
OUTROS 
MUNDOS 

E iso vese ta
mén en moitos· 
prémios. É lóxi-

DE FORA . ca unha diferén
cia en canto a 
escalas e cami

o purismo en literatura non é ños literários, pero podemos ser 
historicamente abundante. A es- .máis· hómoxéneos no tocante á 
cola da forma pola forma está defensa de Galicia.' O Pen Clu
avellentada ainda que ás veces be é diferente nos seus obxecti
aqui sé sexa algo mimético de vos da Asociación de Escrito
algo que .está xa descoberto hai res, pero a AELG está procu
moito. Non me cego por un tipo randa unirse arre'dor de pontos 
ou outro de literatura; góstame que teñen en comun todos os . 
a literatura con forza, con pulso, escritores, mesmo á hora de rei
pero é amplísima a gama de ca- vindicar aspectos de carácter 
miños literários pela que un se profisioñal. Pode haber unha 
pode mover. _ comunidade de intereses pésie 

Cando recebeu o Prémio Blan
co Amor criticou un enfoque 
escapista da literatura. Mantén 
ese critério? 

Neste momento hai un escapis
mo planificado. Eu asistin a ce
nas, e non· é o meu caso, onde 
un autor leva un libro de poemas 
a . unha editorial e esta di.lle ao 
autor, por que non escrebes no
vela policiaca?. O autor ou auto
ra está ten.do un camiño moi difí
cil porque está no dilema de es
creber o que quer ou o que lle pi
den, o que pode ser na altura o 
máis vendíbel. 

O problema non son só as edito
riais senón como se están enca
miñando as leituras no ensino e 
o mundo económico que está 
criando iso. Desde o -momento 
en que a selección das obras re
comendadas van por un carriiño 
político esas selección? crian 
modas e mercados determina-

. dos. Hoxe o escritor galego, por 
primeira vez, está senda débil e 
mentres historicamente sempre 
andou na vangarda, hoxe estase 
plegando-a actu?cións estricta
mente políticas. E alarmante que 
frente a obras de gran calidade, 

... e que van ao corazón do país, 
se poténcian libros que poden 
ter gran venda pero que cando 
os lees caen das mans pala sua 
probeza cultural. 

No ambiente de criadores e cria
doras estase perdendo o camiño 
e estase barallando o término 
cartas e iso vai ser mao para o 

a qúe tamén haxa batallas ideo
lóxicas. 

Non podemos entregarnos nen 
nas mans das editoriais, da Xun
ta de Galicia ou dos cartas, por
que iso é guindar pedras no pró
prio tallado. · A AELG está rrtoi 
preocupada por esta unión, dei
xando nun plano secundário o 
que nos poda separar e procurar 
o que nos una. 

Pola sua blografia supoño 
que terá moi elaborada unha 
resposta sobre os compromi
sos sociais do escritor e do 
intelectual. 

A actividade que tes na vida in
flue tamén no campo da criación, 
pero xógase co compromiso sen 
moita profundidade. Que un escri
tor est~ña comprometido non. 
quer dicer 111ilitáncia partidária ou 
ideolóxica. E ·tamén compromiso 
unha identificación co próprio pa
ís. A min interésame que unha 
obra escrita aqui estexa relacio
nada co aspecto galego, pois . a 
nasa criación literária vai ser co..: 
ñecida por amosar o noso mun
do, non porque copiemos outros 
mundos de fóra. O Quijote ten ca
racterísticas dun espácio xeográ
fico determinado e tamén por iso 
se fixo universal, e nós se quere- _ 
mos incidir na própria literatura 
universal taremos que facelo cor\ 
pautas próprias que poden ser as 
máis orixinais. Nadine Gordimer 
móstranos o mundo sudafricano 
·con todas as suas especificida
des e a sua literatura é universal 
tamén por isa mesmo. • 
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' 
A descridón clínica máis concreta da gripe é a que sinala que se trata dunha doenza de comenzo brusco con curta incu

bación, temperaturas .elevadas, dor de cabeza, dores nas extremidadés e na rexión lumbar, gran lax.itude e ás veces arrepios. 
Cadro catarral ctlto, seguido frecuentemente d~ síntomas tranqueobronquiais. Na influencia de tipo B _existe un maior grao 

., 

de destilación nasal, mentres . que na de tip0 A predomina a sequidade farínxea, o ardor e a tose irritativa. 
Nos. casos non complicados a enfermidade se reSc>lve mm periodo comprendido entre dous e cinco días e os doentes recu

péranse nunha semana. 
Entre .as complicadóns, a ·máis comúÍl delas é a pneumonfa, que se pode presentar como viral ou influencia primaria.; como 

bacteriana, especialmente por Streptococus pneumoniae, Staphylococus aureus o Haemophilus ~nfluenzae, ou mixta. A 

primaria é a menos común, pero a máis grave das complicacións pneumónicas. Preséntase en_ forma 
de influencia que non se resolve, senón que progresa con febre, falta de rego e agotaníento. Esta 
pneumonía viral primaria resulta moi . frecuente nos enfermos do corazón, vellos con enfermidades 
pulmonares crónicas e nas embarazadas. , 

. . ~ ~ 

Cando sinta aparece-los síntom.S da gripe non o dubide: consulte o seu médico axiña e faga o 
posible para ~on contaxiar 6s cleniáis~ T' '"' CONSELLERIA DE SANIDADE 



N.ACIÓNS SEN ESTADO' 

Os ~nioni~t.as do .Norte ·abandonan ao fracaso as n·egociacións cori londres· 

Irlanda, a paz adi.ada. 
•MANUEL VILAR 

O ano 1991 foi en Irlanda 
un ano de comemoracións 
e tamén un ano no _que se 
levantou moito ruído e 
poucas expectativas sobre 
unhas conversas para 
buscar a paz. As 
comemoracións en Irlanda 
son, case sempre, . 
fúnebres ou de derrótas. A 
75 anos do fusilamento de 
James Connolly, a 20 da 
introdución polos ingleses 
do emprisonamento sen 
xuízo e a dez da Folga de 

. Fame a paz en Irlanda 
parec'e que fica ainda 
lonxe. 

Os ingleses veñen, desde o ano 
72, propoñendo iniciativa tras ini
ciativa para amañar o seu cuarto 
de enfrente, como lle chamara o 
ex primeiro mini~tro Harold Wil
son. Estas iniciativas rton teñen 
outro interese que gañar tempo, 
emascarar a represión e apresen
tar aos Británicos como o broker 
. honesto nun vello cohflito tribal na 
Irlanda. Que causas fixeron que 
este fose un momento propício 
para os británicos? Son várias: 

1.- Un-certo cámbio na socieda
de irlandesa do Su! cuxo expo
nente máis notório seria a elei
ción de Mary Robinson como 
presidenta hai agora un ano, ra
chando co tradicional monopólio 
da Fianna Fail e dun certo nacio
nalismo retórico tradicional neste 
partido. lsto débese a unha máis 
secular e antirepublicana clase 
média: funcionários, homes de 
negócios e profisionais que ven o 
seu futuro máis ben dentro dunha 
Europa unida que dentro dunha 
Irlanda unida. Polo tanto a loita 
dos republicanos no Norte é un
ha ameaza paa as suas aspira
cións sociais e políticas. No con
texto político irlandés Robinsoñ é 
unha lieral (está polo divórcio) 
que non xoga a carta nacionalis
ta. Recordar que Robinson foi 
militante do Partido Laborista que 
deixou polo apoio que este daba 
ao acorde Anglo-Irlandés de 
1985, acorde que segundo ela 

Enterro dun membro do IRA en Xuño de 1991. 

descriminaba aos protestantes. 

2.- Un certo estancamento do 
movimento nacionalista no Nor
te. Ainda que o Sinn Féin segue 
tendo un sólido apoio en áreas 
oomo o oeste de Belfast, derry e . 
no condado de South Armagh, 
os nacionalistas perderoh o ím
petu que chegaron a ter nos pri
mei ros anos oitenta (eleición de 
Bobby Sands como deputado e 
participación do SF nos procesos 
eleitorais, pasando da absten
ción a ter máis de cen mil votos, 
que significan un deputado en
Westminster e ser a terceira for-

SIMÓN NORFOLK 

za política no Nqrte). 

o governo británico resposfou a 
ese éxito cunha série de medi
das -proibición de aparecer nos 
meios de radiodifusióñ, proibi
ción dos presos de ir nas listas 
eleitorais e requerimer:ito de que 
os candidatos eleitorais .deben 
renunciar a violéncia- para mar
xinalizar ao Sinn Féin. 

Estas medidas son complemento 
do acordo de 1985 no que por 

_vez primeira o SDLP (os nacio
nalistas moderados ou tamén 
"nacionalistas constitucionais") é 

chamado para ter ·un certo papel 
na política norirlandesa, en detri
mento dos lealistas que até da: 
quela monopolizaban toda a ma
quinária política. A partir daquela 
o SDLP recebe diñeiro a mán
cheas através da igrexa e dos ir
landeses en América, mentres 
aos republicanos non selles per
mite a chegada de diñeiro QOS 
comités de axuda no extranxeiro 
e ao presidente do NORAID, o 
comité pro-republicano nos USA, 
proíbeselle a en.trada nos Séis· 
Condado·s. O governo británico 
ten, tamén, sacado· algun doeu- . 
mento en contra da descrimina-. -
ción nun esforzo pan~ promover 
a ilusión de que através dos -
meios constitucionais pódense 
dar cámbios. Todo isto acompa
ñado dunha represión selectiva. , 
No pasado a represión estaba 
orientada a toda a comunidade 
nacionalista, · mentres agora o al
vo son os activivistas vinculados 
ao movimento republicano. Tra
tan así de criar i.mha fenda entre 

-os republicano·s e o resto da co
münidade nacionalista. 

Tamén está o relativo "fracaso" 
eleitoraJ dos republicanos no Sul, 
onde nas últimas eleicións fica
ron ainda lonxe do 5%. 

3.- o avance do revisionismo, 
tanto no Norte como no Sul. A 
escala ou movimento revisionista 
surxe a raíz do cariz que toman 

· os aconteciment_os no Norte a 
partir das mobilizacións polos ,df-

. reitos humanos de finais. dos se
senta e o inicio da actual fase da 
violéncia do IRA a princípios dos 
setenta. Brevemente dicer que 
por revisionismo aquí enténdese. 
a tendéncia a reescreber a histó
ria-dun xeito hostil cara o nacio-

. nalismo .. irlandés. Xustifican a ac-_ 
tual situación (presenza británic;;a 

rétiran uñha .parte da comunida
de desaparecerá. 

P~ra _os revisionistas o problema 
.pFincipal non é a cuestión de se 
·o Norte pertence ou non á ·na
ción irlandesa, senón en como 
resolver a división "natural" entre 
duas comunidades: unha.nacio
nalista, á que os bri-tánicos lles 
negañ os seus direitos e, outra, 

-. que s~ sente británica e si ten os . 
seus direitos recoñecidos. A so
lución non· pasa p0la reunifica
ción na,gional e a retirada d?S 
tropas británicas. 

Quen e que 
pretendian negocia~ 

Peter BrooKé, o détegado do go
.verno británico nos Seis Conda
dos, tardou dezasete meses en 
poñer de acordo aos dous parti
dos lealistas (protestantes, o par
tido demoGrático unionista do 

'. Paisley e o partido oficial unionis
ta -de Jim Molyneaux) e aos na.
cionalistas .do SDLP para ·que se 
sentasen a "talar sobre tmhas ne
gociacións". Estaban presentes, 
tamén,. representantes do partido 
da Alianza (con moitos menos vo-

. tos que oSF) e do governo de. Du
blin. Non estaba presente o Sinn 
Féin que ten un 11 ;4% de votos, o 
que sign_ifica un 40% do total dos 
votos.. nacionalistas. 

O que· o governo de Londres pre
tendía negociar era un "governo 
compartido" no que estivesen re
presentados os lealistas e os na
cionalistas do. SDLP e as1 e-les 
aparecer como meros interme
diários e non parte realme·nte in-

. teresada no conflito. 

. nunhá parte da illa e _considerar . 
a división da illa como· natúral) e 
acusar de todos· os males á vio
léncia do_ 1 RA e non teñen en 
conta a violéncia e presenza das 
tropas británicas. Irlanda do Nor
te está consideraDo por todo na
cionalista, sexa republicano ou 
non, como parte da nación irlan
desa. Toda a povo~ción do Norte 
pertence á nación irlandesa. A 
división é artificial, basada na ilu.- .. 
sión de que se ~s. británicos se 

Os británicos tratan de criar un 
novo ambiente e seguir a contra- · 
lar a situación. Son conscientes 
de que os unionistas non son xa 
os seus únicos aliados válidos. 
As conversas racharon, en boa 
parte, porque os unionistas ven 
moi segura a sua posrción e non 
precisan .de compartir o poder 
q>n ninguén. Por outra banda os 

· nacionalistas doSDLP tamén te
ñen o seu gra'o de culpa ao teren 
medo de perder apoio entre as 
masas· nacionalistas que sofren 
día a dia a presenza das t(opas 
de ocupación. • 

A Convivéncia é posibel~ segundo ~erry Adams 
A paz. é posíbel e quen máis a é algo artificial fundado sobre o 
desexa son os quemáis sofren, priviléxio dos· protestantes e a 
os republicanos. Por iso o Sinn opresión da comunjpade católi-
Féin elaborou un documento ti- ca, separada do seu próprio pa-
tulado "Un cenário pqra a paz" ís e dividida dentro dos Seis 
no que debuxa a orixe do con- _ Condados. A opresión non é 
flito e os camiños que ·a poden · porque sexan católicos senón 
facer des~parecer. O .documen- polo que simbolizan: unha iden-
to foi ampliado e profundamen- tidade política· como nacionalis-
te analisado polo presidente tas irlandeses que están pola 
doSF e .deputado abs~ntista unidade do seus país. 
Gerry Adams nun libro publica-
do no 1988 e titulado "Un Cami- A causa do conflito non é oi.Jtra 
ño cara a Paz", libro que reco- . que a presenza británica nunha 
menda a todo aquel que queira parte .de trlanda coque impede a. 
ter unha visión non deformada toda unha naeión o "direitb a de-
dr, realidade ac!ual irl,anqesa. terminar o seu próprio desenvol-

. J ! .L\J • · , · · ~:· · . vi mento ,político, cultural e· social , 
Para Gerry .Adams "a paz an é sen interferéncias extranxeiras e 
·sÓ a a!JSéncia de ·guerra Ol,J, con- .sen de~integración:; da S~Onh:fa- >-t· 

flito. E a existénc.ia de condi- · de. nacional ou terri1orial".Esta 
cí_óns de xustiza e igualdade que _presenza'británica, ·tamén, divide 
afasten as caus~s da guerra ou aos nacionalistas. Mentres para 
conflito';. E estas condicións non o SP é a causa do conflito e non 

zan os británicos. Para os nacio
nalistas. constitucionalistas dQ 
SDLP "o governo británico man- " 
tén unha posición neutral e só 

. permanecen_ en Irlanda por moti-· 

vos altruístas até as partes en 
conflito chegaren a un acorde'.'. 
Afirmar isto é reescreber a histó
·ria outra vez. 

Que facer 
cos .protestantes? 
Segundo os comentários· da 
prensa, os republicanos só que- · 

_' ·rei:i acabar c.on eles ·(ver por 
exemplo El País, 21 de·Outubro) 
pero no libro de, G. Adarns fica 
clara a póstura dos republicanos: 

- "A división entre católicos e pro
testantes foi~é promovida polo 
governo l:ifltánico através dtffi 
sistema da priviléxios políticos, 

unha minoría . . SF propón unha 
nova Constitución para Irlanda 
na que se incluirán garantías es
critas para os lealistas. Recoñe
cera-se a actual realidade social" . 

"A solución do conflito. liberará· 
aos unionistas do seu lastre his
tórico e garantiralle seguridade 
real en vez da tenéncia baseada 
na represión e no triunfalismo. 
Non intentamos voltar atrás as 
páxinas da história e desaloxar 
aos lealistas. Oferecémoslle que 
deixen ir a sua sorte coa do· res
to da /xente de Irlanda e rachen 
co sectarismo. Oferecémoslle 
paz. Oferecémoslle" igualdade". 

económicos e ·sociais que dou Pero para chegar a esta situa-
como ti:u.to ~ a al. unionismo. ción "Gr~!ª-~~a debe tomar 
. Pero e~t~s só ~ preseñlaR~'2a~n S"l/)_ i~~fi~~rars~.: Es~ é o 
da nac10 rlandesa .• son ."unha · pnmeiro paso no ~mino p~ra a. 

s~ dan porque Irlanda do _Norte · .· haberá paz mentres permane-" Gerry,Adams, dirix~~te do Sinn Fein. AP1RN 
• • -: ' - - .. ,.: ;., .. • ... • .-, .. ' ""' - - ';' .. .. " • 4 ... .. .. ... ~ .. - ~ - ·~ ~ .. - • .,. .:;, .. ~ , oto"" • • .-0. • .. ..... ._ .,,.~ R • > ~ - -~ .. :0, - - - , .... • 

min · nacional, unha significan- paz. Os republicanOS'-1'.@SPOnde-
-te minoría pero nada máis que remos rápído e positivamente".• 
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OEMOCRÁCIA NO CAPITALISMO 

o.·. presidente arxentino éhega, 
aos Estados Unidos ca modelo 
autoritário como cart~ de 
presentación 

·Por decreto 
.. Menern leva 
á Arxentina ao · , 

' -

Primeiro Mundo 
Só nun país como a Arxentina a xente·pode ir para.a. 
cama como· sofrido habitante terceiromundista e 
espertar ao dia seguinte transitando polos prósperos 
camiños do Primeiro Mundo ~ Nun abri r · 
e pephar de ollo.s é ·posíbel mudar o irifernq polo 
paraiso e pasar da miséria á abu~dáncia. 
Basta que a vontade mesiánica do Presidente 
Menem asi o q~eira para .. producir o milagre. 

•J. C. MTNEZ .. BETELÚ/BL.IENOS AIRES 

A meados de Setembr0 pasado 
os arxentinos souberon por boca 
do próprio Menem que o país 
abandonaba o grupo dos Non Ali
ñados e encolunnábase por tras 
dos Estados Unidos para concre
tar o soño dourado de acadar o 
Primeiro Mundo. A veleidade de 
grandeza que impulsa a Menem 
lembra á "Arxentina poténcia" qu~ 
imaxinaban os peronisfas a co- . 
mezos dos anos setenta, cando 

. Perón preparaba as suas maletas 
en· Madrid no final do seu . exílio 
na España de Franco para enca
bezar aqui aquela transformación 
da pantasia . "Nen ianquis nen 
marxistas: peronistas" dicia unha 
vella máxima que o ambíguo Pe
rón recitaba para explicar a teoria 
da Terceira Posición pala cal pre
tendia colocar á Arxentina tan 
lonxe ·dos,· E:stados Unidos· 1como · 
da Unión Soviética. No 1946 os 
norteamericanos olfaban con re
ceo ao flamante presidente· Pe
rón, cuxas simpatias polos nazis 
eran notórias: ArxenTina foi un . 
dos derradeiros paises en definir 
a sua posición n¡;¡. contenda bélic¡;¡. · 
mundial e declarou a guerra á 
Alemaña de Hitler cando todo re-

. mat~ra. Cuarenta · anos despois, 
· as cousas mudaron ; tantc. no 
mundo como na Arxe·ntina e de~ 
xeito especial nese intríngulis po
lítico que sempre foi o peronismo. 

Bush orde'nou apontar os cañóns 
contra Saddam Hussein. Pouco 
importou daquela que a ·cruzada 
liberadora colocara ás duas na
ves arxentinas no mesmo frente · 
da batalla dos usurpadores das 
Malvinas. 

A Arxentina de Menem tamen. foi . 
vangar,dista .a hora de ubicarse 
na nova arde mundial tras a caída 
do muro de Berlin e o ~forrumbe 
da Unióri Soviética. Coa sua re
núncia, por carta, aos Non Aline
ados, o presidente deu outra tes
temuña de alta fidelidade na sua 

- relación carnal-ca lmp.ério do Nor
te: "Hai un só mundo liderado po_r 
Estados Unidos", sentenciou sen 
se inmutar polas críticas que de- . 
satou unha qecisión que o país 
coñeceu cando xa estaba toma
da, sen interve·m;jón· do parla:: 
mento, como estabelece a Cons-

. titución, e co r~sto dos arxentinos 
. de convidados de pedrá 

Pero non é tan só a guerra o que 
impulsa a Menem a armarse co
ma un cabaleiro andanté; tamén 
a1-paz· p9de mobil'izar todas as 
suas ,enerxias e remover o seu 
espírito mediador entre árabes H . 
xudeus. A primeiros de Outubro, 
antes- de v!axar a Israel , Menem 
propuxo a Buenos Aires como se
de das deliberacións para discutir 
a paz en Médio Oriente e dt.Jrarite 
un mes os médios oficiaís de co
municación imaxinaron' ao mundo 
inteiro seguindo os pásos do pre
siden'te mediador coma se se _tra-O agora pragmático· Menem 

abandonou as ideas do populis
.,,,. , mo nacionalista para cónverterse 

nun abandeirado do neoconser
vadurismo e no máis entusiasta 

/admirador do modelo ianqui, a tal : 
ponto que contempla o mundo 
cos o·llos dos . Estados U.nidos.· 
Facendo .. gala dunha· audácia que 
non sabe de limites nen frontei
ras , aseméllase ao Quijote que 

. - tase do Me_sias que chega para 
salvar á Humanidade. O fracaso 
do seu ofrecin:iento non impediu 
que ao seu regreso . de Israel e · 
dalguns paises árabes que abar
cou a sua xira se autoproclamara 
coma un dos artífices do c(!mib 
celebrado en Madrid 

. - arremete contra todo o que top9 
aos· seu paso.· Chega con que 
Busf1 , o vírrei Todman ou .algun 
outro encumiado funci-Onárío ian
qui suxiran tal ou cal camiño ou 
obxectivo para que Menem mon
te no seu Rocinante e se lance á 
aventura por caiquer curruncho 
do planeta. A guerra do Golfo 
Pérsico púxoo na primeira Hnea 
desde o mesmo instante no_ que 

Demo~rácia por decreto_ -

O estilo que Menem se impuxo 
para g"Overnár encaixa á perfei-

. ción no que Eduardo Galeano 
distinguiu como democraduras: 
nen cfemocrácia . nen ditadura. •• 0 u 
as1dmnr1 co\:J sas a un tempo, co
mo corresponde a quen actua na 
política· (e en todo o demais) cun 
doble discurso, unha doble con
dücta, unha doble persoalidad~ . 

Menem fixo méritos _máis que · 
abondo para ubicarse nesa cate
go ria de políticos que transitan 
p'ola vida e.n boas relacións-.c .... on 
Deus e co Demó, tacendo dá hi
pocresia unha virtude. Presidente 
por decisión soberana das urnas, 
chegóu á Casa Rosada co máis 
contundente aval de lexitimidade 
coñecido, p'ero ese perfil demo
crático non lle impediu mostrar a 
sua faceta autoritária á hora de 
impor decisións por decreto. 

'.'Coido que Carlos Menem repre
senta unha veta autoritária que 
sempre require man forte e medi
da~ drásticas con moito simplis-

. mo, e que existe no naso país 
desde hai moito tempo" dixo o 

. historiador ._Felix Luna.a propósito 
do prmmcto~rmpulsado polo presi
dente para implantar na Arxentina 
a pena de marte. Por decreto Mé
nem liberou aos comandantes do 
xenocídio de 30.000 persoas; por 
decreto embarcou ao país na 

guerra do Golfo Pérsico e o mes
mo recurso empregou para inter
vir províncias, remover governa
dores, designar . xuices e embai-

x.adores. O último decretazo apli
cado polo governo serviu para 
desregular a economia, unha das 
máis audaces decisións tomadas 
por Menem e que mesmo deixou 
boquiabertos aos máis ráncios di-

. M ENEM rixentes conservadores da Arxen
tina, como Alvaro Alsogaray, para 

ABANDONOU quen "as medidas ve.ñen ser o 
equiv~lente da caida do muro de 

AS ·IDEAS Berlin.ou o derrumbe do socialis-
DO POPULISMO mona Unión Soviética".-Para Fe'- . 

derico Zamora, outro político da 
NACIONALISTA PARA direita que acompaña a Menem, 

CONV.ERTE RSE "a ctesregulación .da economía ar-
xentina é comparábel á Hevolu-

NUN ABANDEIRADO ción Francesa". 

DO NEO Pero n'on era .a ·Revolucióíl 0 qu& 

CONSERVAna.11RISMO. , ·. querian exportar os franceses 
L..Fu des1e tempo, senón matéria fecal 

E NO MÁIS .humana· para ser utilizada como 

S STA abono en terras arxentinas. Os . 
ENTU ·IA . . trámites encetados .aqui para in-
ADMIRADOR oo· traducir pans de caca foron reali-

Q zados por unha empresa privada, 
_M_O-"--D_E_L_O __ IA_N_-,'--U_I __ · pero a difusión .da notícia ,pola 
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Pelotazos _de Maradona 
Desde que Diego Maraqona 
caiu en desgrácia pola sua adic
'ción á droga, as relacións entre 
o astro do fútbol e o presidente 
deterioráronse a tal extremo qtJe 
as diverxéncias conduciron a un 
duro enfrentamento público en
trambos. Menem, que non des
coñece a simpatia popular que 
mesmo nestas circunstáncias 
segue a ter o deportista, tentou 
calmar as augas, pero Marado
na pasou resoltamente á ofensi
va como nos seus mellar.es tem
pos futbolísticos e dispara con
tra o·xefe do Estado como se se 
tratase de vulnerar a porteria 
dos ingleses. O último pelotazo 
guindoullo desde unha canle pri
vada de televisión en termos po
líticos, é dicer, na zona onde os 
golpes teñen un efecto multipli
cador. Cando lle pediron unha 
mensaxe "para todos os rapa
ces que te están vendo" , con-

prensa obrigou ao governo a des
mentir a versión e a própria em- · 
baixada gala en Buenos Aires 
aportou a sua negativa a meio 
dun comunicado que non serviu 
para esvaer totalmente a fedoren
te información. 

Menem, exultante, repete que o 
mundo fata xa da miragre econó
mica arxentina, mentres advirte 
aos seus críticos que ninguén 
nen nada torcerá a sua vontade 
de cámbio. "Hai que cortar polo 
sano, isto é un chamado de aten
ción para rematar coas demoras 
do Poder Lexislativo" respostou o 
presidente aos opositores que 
puxeron o grito no ceo e ameaza
ron con recorrer á Corte Suprema 
de Xustícia porque o governo 
anulou por decreto nada menos 
que 17 leis. A ameaza non inque
da a Menem porque o máis alto 

testou: "Que loiten por unha Ar
xentina libre,. que loiten pqr un
ha Arxentina sen presión, sen 
poder, ese poder que non é éo
.mo o dos militares que mat;i
ban, que tiñan uns 30.000 desa-

tribunal de Xustícia foi elevado -
tamén por decreto- de cinco a no
ve membros para contar con 
maioria adicta ao governo. 

A xuiz quer cantar 

Mentres o governo descarregaba -
,todo o aparato do Estado para 
expulsar do coléxio a un estudan
te de 15 anos acusado ae ·"inmo
ral" (ver recadro), por unha razón 
de estado o Parlamento impediu 
o xuício político á xuiza Maria 
Servini de Cubría, acusada de 
graves irregularidades na causa 
do lavado de dólares do narcotrá
fico na que están involucrados a 
cuñada de Menem, Amira Yema, 
e outras personaxes estreitamen
te ligadas ao presidente. A comi
sión de enxuiciamento de Depu
tados abortou o proxecto da opo
sición que pedía .º xuício político . 

parecidos. Hoxe hai xente na 
Arxentina q1;.1e marre porque non 
come e que están pior que cos 
milicos, en estado ve~etativo. 
Que -os chicos loiten por ter un
ha Arxentina libre"·. Uns días an
tes, Maradona acusé;lra a Me
nem de usalo políticamente can
do lle deu rango de embaixador 
para tirar réditos p9líticos· mareé 
á fama mundial de futbolista . . 
Cando estalou o _prqblema das 
drogas, o governo -apresurouse 
a deixar cesante a Maradona e 
coá mesrpa celeridade cónvertiu 
ao heroi en vilán. Moitos creen 
que a trascendéncia que se 'deu 
aqui ao· caso Marado.na estivo 
dirixida a -desviar a atención da · 
xente que, casual.mente, heses_ 
días centraba o seu interese 
nunha onda de actos de corrup- : 
ción nos que estaban (e están) 
comprometidos altos funcioná- -
rios do g.overno . • 

atendendo ao dictamen de dous 
xuices que atoparon razóns máis 
que dabondo para poñer á Cubría 
no banco dos acusados. Un emi
sário do governo tentou persuadir 
á xuiza ~uxeríndoJle publicamente 

Os. FRANCESES 
OESTE TEMPO 
QUEREN EXPORTAR 
MATÉRIA FECAL 
HUMANA PARA SER 
UTILIZADA COMO 
ABONO EN TERRAS 
ARXENTINAS . 

-

que se alonxara do cargo, _pero 
ela fíxolle ct:iegat unha subtil res
posta n·a que prometia contar con 
luxo de- detalles todo o que sabia 
do Narcogate. A imaxinación po-

' pular, entendendo que se _trataba 
· dunha ·extorsión, traduciu a men

saxe nunha síntese que ·na lin
guaxe lunfarda todo o mundo 
compi:ende: "Se a xuiza canta, vai 
·cantar mellar que' Gardel. .. " O 
Governo non qujxo pór a proba 
as virtudes intepretativas de Ma
ria e, como 'di o tango,· decidiu pór · 
a guitarra, nun armário. · 

· . Sen ·asignaturas 
penden~e~ . 

Nen os escándalos por corrup- ' 
ción nen as contínuas manifesta
cións de protesta dos traballado
res de empresas públicas que es
tán senda botados á rua, .debilita
ron o optimismo de Menem sobre 
o futuro arxentino. Aferrado a un · 
ríxido pragmatismo·e esquecendo 

. que a xústícia so'cial foi a bandei- · 
ra que os per:onistas ·moveron du
rante cuarenta anos, móstrase 
tan inflexíbel como insensíbel na 
aplicación do axuste económico. 
De aquí a un ano quedarán sen 

· emprego. uns cen mil traballado
res estatais porque no 1992 debe 
darse fin ao festival de privatiza
cións. palas que o país só recebe
rá bonos d~ agobiante débeda 
externa. Co "aecretazo" <;la .regu
lación económica, que larizou co~ 
mo unha bomba de tempo, Me
nem cree que xa está entre os 
grandes e que o seu encentro 
desta semana con Bush· na Casa 

~ 
O móde~~- · I 
áutpritário 

En oito anos de vida demo
crática ninguén poderi.a dicer 
quE! a Arxentina consolidou 
un sistemef de liberdades 

· . mesmo cando nese período 
o país teña asistido ás elei
cións de. qous presidentes 
constitucionais e á renova
.ción de deputados, senado-
res, governadores e autorida
des municipais. O estado de 
dir-eito fuhcfona a médias. 
porque a independé'ncia de 
poderes estase convertendo 
en letra marta mar.cede ·ás 
éohtínuas interferéncias que 
exerée o Poder Executivo so
bre os éorpos lexislativos e 

- xudiciais . 

Se -a Corte de· Xustíc;ia non é 
garantía de i_mparctalidade 
pala súa definición política, o 
resto dos xuíces -salvo unha 
minada- tamén han garanten 
unha xustiza independente e 
moitó menos, unha xustiza 
quen- de interpretar a realida
de desde· uriha perspectiva 
diferente á que lles impuxo o 
modelo autoritár.io. Se o 80 
·por canto pos maxistrados foi 

· Blanca é a primeira etapa dunha 
viaxe sen escalas ao Primeiro
Mundo. O presidente, que antes 
de chegar a Washington vai reu- -
nirse .con disidentes de Fidel Cas-

designado en tempos da di
tadura, pbderá entenderse 
con que critérios se interpre
tan e ·aplican as leis neste 

. país. ·Se para mostra vale un 
botón, paga a pena deterse 
nun recente faHo dictado 
contra un irascíbel militar que 

. tro en Miami, está certo de ter 
rencfldo todas as probas de amor 
esixidas p9to império. e apresen
tarase ante os· seus examinado
res sen asign_aturas pendentes. • · 

_ no 1988 disparou contra un 

Prostitutas para os marines .. 

rapaz de quince anos porque 
chamara á porta da sua casa 
cando se dirixia ao piso de 
enriba xunto con· outros ado
lescentes para celebrar un 
cumpreanos. 

·Arma en man, o, capitán do 
Exército de Terrn, Juliq Os
valdo Amieva, gaveou _as es
caleiras até acadar aos azo
rad os rapaces aos que 
apontaba coma se estivese 
nunha frente de batal.I a . 
"Quen foi?", interrogou o mi
litar mentres montaba a ar
ma, listo para. disparar. Le
andro· Ariel Carballido, de 15 
anos, tentou fuxir, péro o 
disparo deulle ·no pescozo e 
caeu ao piso bañado en 
sangue. O rapaz quedou pa
ralítico pero foi recuperándo
se pa~;en~ño despois dun 
tempo. Cinco meses despois 
foi rngresado no quirófano 
para sometelo. a unha ope
ración, pero sofreu un paro 
respiratório e morreu. Tres 
xuices da Cámara do Crime 
con.denáron ao capitán 
l\._mieva a só 4 anos de pri
sión qonsi~erando que o 
agresor non cometera un 
crime, porque o adolescente 
non morreu poi~ bala que lle 
perforou o pese.azo senón 
por un paro cardíaco. O -ra
zonamento dos xuices foi 
que "a marte non é unha 
consecuéncia directa do dis- · 
paro .e é un erro buscar a_ 
primeira causa de todo. En 
Direito -engadiron- dise que 
se se procura a primeira 
causa resulta- que, por 
exemplo, non serian adúlte
ros os amantes que xacen 

•PATRICIA GRINBERG/B. AIRES 

Outubro deixou ao descoberto na 
Arxentina, con absoluta clarida
de, a hipocresía de quen deten
tan o poder no paf s e, nun sen so 
máis amplo, da cultura ocidental 
e cristián. Pablo Liber,,-ian ten 
quince anos e o seu nome ocu
pou as primeiras planas dos diá
rios cando foi expulsado da sua 
escota secundária pQr ter levado 
á sua clase unha historieta consi
derada pornográfica, onde se 
amasaba a un escultural travestí 
facéndolle u,nha fellatio a un ca
balei ro . Esa anécdota tan sim
ples pásou á categoría de escán
dalo nacional cando o Ministério 
de Educación avalou a decisión 
da directora da escala de expul
sar ao adolescente por "inmoral". 
De nada valeron as apelacións 
dos avogados de Liberman nen 
as manifestacións de protesta or
ganizadas polos seLs compañei
ros: o ministro de Educación, An
tónio Salonia, non quixo permitir 

. ao xoven reingresar ao ·seu curso 
apesar .de que só faltaba un mes 
para finalizar o ciclo lectivo. A 

. Xustícia, finalmente, confirmou a 
sua expulsión. · 

· Ment.res a fúria inquisitorial re
caía sobre-o adolescente, outra 
información debuxaba grandes ti
tulares afirmando que eleméntos 
do governo e da embaixada dos 
Estados Unidos estaba -~ prepá
rar unha masiva concentraéión 

de prostitutas para acougar a se- . 
de dos 4.800 marines norteame
ricanos agardados no porto de 
Mar de Plata o 11 de Novembro, 
con motivo do operativo .tlnitas, 
que as forzas armadas arxenti
nas compartirán ... coas suas irmás 
do Norte. O xigantesco portaae
ronaves Kitty Hawk chegará ~o 
balneário arxentino procedente 
do Brasil, onde aparantemente . 
os marines e os "navys" non pu- · 
deron descarregar a sua líbido 
por temor ao SIDA, a_os asaltos 
que moitos deles sofriron en Ria 
de Janeiro e aos chascos qué le
varon ao topar, no momento cul
minante, que a curvilínea morena 
chamábase en realidade António 
Carlós. 

. -
O "operativo prostitutas" prevé, 
segundo a información, o trasla
do a Mar de Plata dunhas 700 
mulleres dado que as que traba
llan no centro de. verán, · ubicado 
a 400 Kms. de Buenos Aires, 
non serian dabondo para abaste
cer á tripulación do Kitty Hawk. 
Pese aos indignados desmenti
dos do embaixadór Terel1ce Tod
man, o ·concellal Julio Beníte-z 
(L:Jn¡dad Socialista) e o seu corre
lixionário, p deputado Simón Lá- . 
zara; acusaror:i ao diplomático e 
ao. minis rp d,e Defensa, Ermañ 
González, de trata de blancas, 
un delito periado con vários anos 
de prisión segundo o Código Pe- · 
nal arxentino. Máis alá "do estric
tamente político, o eventual tras·- · 

' \ . 

servícios "cinco estrelas" e que 
cantan entre os seus clientes a 
famosos .políticos, lexisladores, 
empresários e persoalidades do 
deporte e o espectáculo. 

Para ampliar o panorama da do
ble moral, baste dicer que no sis
tema penal arxentino a única 
castigada dos tres participantes 
do triángulo de comércio do sexo · 
é a prostituta: o cliente e o proxe
neta quedan indemnes, mentres 

... que a muller que non "governoU:' 
· coa comisaria da zona pode ser 

detida polo fam·oso edicto policial 
2H que paria "ás persoas dun ou 

-~ óutro sexo que publicamente in-
1 ado de prostitutas ao poorto citaran ao acto carnal". "Nos co-
marpratense levaritou unha onda léxios · ~rxentinos segue a reinar 
de falsa moralina digna da tan de a Raiña Victória'', sintetizou o so-
rnada doble moral. ciólogo Horácio González nun . 

o .delegado da igrexa no balneá
rlo apelou ao dicQionário .da San
ta Inquisición e· falou de herexia 
mentres qúe o matutino local El 
Atlántico, pertencente a Hector 
García, un dos principais empre
sários xornalísticos do país, lan
zou unha campaña apostólica e 
romana contra a prostitución á 
que calificou de "infame negócio". 
A prostitución non só é un co
mércio infame senón que implica, 
ade..mais, a redución á servidume 

. Gie.iquen a ... exercen, pero o parti
cular (jestes hipócritas'·novos c¡:r,u
zadds é que serñpre. apoiarori e . 
encubriron a proxenetas , espe
cialmente aqueles ·que aterecen 

deb..ate organizado pota revista 
El Porte'mi, co título de "A Arxen
tina. É un convento?". E é que, 
tacando honor á heréncia dos 
conquistadores españois -que ·in
troduciron nestas terras a cruz, a 
espada e a sífile- os sectores do
minantes arxentinos crucifican á 
un . adolescente curioso mentres 
exercen a trata de blancas a 
gran escala, do mesmo xeito que 
a lexislacióri condena a prisión a 
un rapaz sorprendido fumando 
un c(!.nuto, mentres que os fun
cionários acusados de e·star in-

. v..olucrados no lavado de narco
dólares fornan sol·;nalgtmha praia 
tranquila .e comungan todos os 
domingos. • 

~no leito .senón ·o carpinteiro 
qu'e fixo a cama1

'. - • 

'"'· 
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CARTAS -_ 
O INCERTO TEATÁO GALEGO 

SORTEO DE QUINTOS ' 

·O domingo 3 de Novembro s_or
tearon a un novo éontinxente de . 
rri.o:cos ·-para o servizo militar do 

· 92, ano cheo de resoáncias eu
ropeístas, e ano do 5º .centenário · 
do · mal chamado "descobrimen-
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Os delitos de non incorporamen
to ao SM e de negativa a facer 

Este ano foi· o ultimo sorteo. Coa· oSM son transpasados do Códi-
nova Lei da ,Reforma do Servlzo go Penal Militar ao Có.digotPenal 
Militar (LRSM), os mozos póde~ :Civil, isto é; serán os xuíces civis 
rán "~scoller" as suas preferén= quen xulguen e condenen aos 
cias de incorporamento á míli, . insubmisos Con istó os militares 
supeditadas sempre ás necesi- lávanse a cara, non querendo 
dades do recrutamento, e non · é asi tomar parte directa nunha re-
moito imaxinar que tamén esta- presión dos insubmisos total-
rán supeditadas á "calidade" das mente impopular. As penas míni-
recomendacións e contactos de. mas .medran tamén,. polo "delito" 
cada quen. Por iso este sorteo de negativa de 13 meses ·a 28, 
de quintos ten a característica d~ polo "delito" de insubmisión á 
ser . o último-antes da mili '.'lighf' . ~ Prestación Social Substitutória, o 
de 9 meses, míli que matou a mesmo, e para· os . desertores 
cei1tos de mozos nos .últimos · igual condena (que ·pode ser ain-
anos e que ~ impopular para a da piar: de 28 meses a 6 anos). 

· maioria da xuventude. T áboa rasa nas. condenas, pero 
por riba, nunca .por baixo, como 
seria cte -esperar nunha leí mini
mamente demócrata. 

repasar os escritos do noso es- . 
grévio ·castelao, para saber que 
o que agora se pede con tanta 
insisténcia por algunhas nacións 
do Estado, era o seu ·ideario pa
ra a Nación galega alá polos re
cuados anos da República. 

"Que cada país goberne confor
me á súa verdadeira natureza e 
que resolva os proprios proble
mas, sen axudas nin intromisións . 

. ~Velahí como a riosá Terra -poderá 
defender e desenrolac os seus 

· instintos vitaes." Páx_ 29. AD. XIII 

A necesidade que ten hoxe o Es
tado de se tornar unha Federa
ción de nacionalidades, vén da 
man da .sua indiosincrásia pluri
nacional. 

"As Autonomias , tal · como se 
conceden , poden trocarse en pri
vilexios; e sementes o federalis
mo aseguraría un equilibrio prái
lico entre os diferentes povos do 
Estado'.'. 62 1-X. · 

Que acontece hoxe? Que as au
ton·omias. viraronse feudos dos 
rnandóns de turno sen que o Es
tado poda coutar os excesos e 
abusos, pois el fai todo canto po
de e máis. 

"A vocación autonomista e fede_
ral de Galiza ven de -moi lonxe e 
de moi adentro. Cicais Cata1uña 
s·e pronunciase con máis potente 
voz den~e a súa gran Barcelona, 
rival de Madrid; pero ningún pavo 
do Estado hesp_añol marcou con 
tanta claridade e tanta constancia 
os seus anceios políticos. O dua
lismo Galiza-Hespaña, dos sécu
las da Reconquista, non se borra 
daadamente." Pax. 469 IV-VII 

Con esta LRSM o goverño do 
PSOE e os militares pretenden 
anular e zanxar calquer oposi
ción a un posíbel envio de tropas . 
fóra das nosas fronteiras, como 
xa pasou cando a Guerra _dó 
Golfo, ao sinalar como caracte
rísticas de direifos e deberes do 
Servizo Militar a función de "asu
mir solidariamente as · esixéncias 
da defensa nacional e do manti
mento da paz e seguridade inter
nacional". 

Teimosos na idea, non podemos 
nen renunciaremos á Autonomia 
xeral e verda<;feira para acadar 
as cotas marcadas nas nasas 
reivindicacións nazonalistas. 
Non importa que o noso Gover:
no -provisório- non estexa po
lo labor. O povo desexa que o fe
deralismo che_gue á Galiza para 

En definitiva, unha lei impresen- se ceibar das chatas antergas. 
tábel á opinión pública, que 
maioritariamente posiciónase "O sistema fiscal qué agora rixe 
contra o recrutamento forzoso. está integrado por unha longu.ísi-
Bóa proba disto · é que a data ma rinleira de gravames -na 
que escolleron para a sua discu- sua maor parte indireitos- que 
sión no pleno do Parlamento es- . o Estado, as Diputacións e os 
pañol ~ para -a .sua · previsíbel Municipios impoñen e recaudan, 
aprobación é -0 30 de Outubro, coa conseguinte triplicidade de 
mesmo dia no que comeza a oficiñas, de documentos e de 
conferéncia de paz para Oriente . gastos. Sistema in1:<U$tO, compli -

Esta LRSM non muda no furida- Médio. Nori hai interese por par- cado, arbitrario .e costoso." Pax 
mental as eiva·s que. ten a' "clási- te do govemo en facer deste de- - 1231-XXIX 
ca" míli, cunha redución a 9 me- · bate . parlameniário (onde está 
ses como prato forte co obxecti- - todo atado e ben atádo) un de-
vo de seguir mantendo o recruta~ bate público sqbre o tema: ·a míli 
mento forzoso base do Servizo mata, tanto con 12 meses como 
militar obrigatório, .e cun regula- ' con 9, tempo este que pela sua 
mento da PSSque disuada e"free ~ duración non deixa de seguir 
o número de xóvenes que que- senda un secuestre;> legaL 
ran ser obxectores de concién-
cia, para eliminar a_si toda a car- Polo tan:to, polo · q~e se ve , a 
ga antimilitarista da o~xección. LRSM non v-ªi mellorar Qada ... 

Para o servizo militar, a mellar 
Este último sorteo serve como solución é a sua abolición . 
colofón a unha etapa de respos- . RUBÉt:J AFONSO LOBATO 
ta na rua ao militarismo, respos- Asemblea de Obxección de Conciéncia . 
ta que ten xirado e xira en boa . (A Coruña) 
medida ao redor da insubrnisión, , : 

1Quecfa~f>J'""~er "a•g0Fa' 'qúe ~ é· o. 
que fará.o governo do PSOE ces 
máis de 2.000 insubmisos 'á míli 
que hai agora. A intención do go
verno é clara : con esta- LRSM. 

O FEDERAIJSMO É O.FUTURO 

Hoxe que tanto se tala de, inde
pendencia e federalismo convén 

Parece que fose escrito hoxe. 
· Pasaron ses·enta anos mais ·non 
. houbo nengun cámbio. O c~ntra
lismo ·malla en nós, como nos 
óutros povos do Estado, sen 
considerazón e temo$· que dicér 
"Que chove''. Fíxose unha Cons
titución a semellanza de .Franza 
e ltália, que preéisamente. están 
a ser revisadas por antigas. Para 
que necesitamos governos civis, 
deputacións e representante do 
Governo Ce'ntral? Non ternos 
A~tomqmia? .Pero o centralismo 
guérenos ter agril loados !? fl on 
salta . a ubre, pois o de turno é 
que coloca aos seus acólitos. · 

"Dixemos que o _E statuto non é 
d -abondo para crear. a Gal iza dos 

riosos soños." Pax. 129 1-XXL 

Talm1 nte coma hoxe!.Temos un 
Estatuto que non acacia as arelas 
do pavo por cutre e esmirrado. 

Título Preliminar. Art. 1 º - 1.
Galiza nacionalidade histórica,· 
constitúese en Comunidade Au
tónoma para aceder ao seu au
togoverno. 

Art . 2º. - 32.- O Parlamento re
gulará a organización territorial .. . 

Art. 52• - 1 º· - A língua própria 
de Galiza é o galega. 

Art. 52. - 32. -:--- Os poderes públi
cos garantirán o uso normal e po
tenciarán o emprego do galega. 

Art. 52 - 4º. - Ninguén poderá 
ser discriminado. por causa da 
língua. · 

Como se pdoer ler, está ben cla
ro. Pero nen se real iza o 1 º, 
pesto que o Governo non fai por 
auto-góvernarse, nen o parla
mento regula o território , nen a 
língua é a própria do país, pois 
os governantes non saben falala 
e nen o poder público- garante ou 
poténcia o seu uso e hai discri
minacións pola língua. 

Querse máis? E iso no Título 
Preliminar. Se fósemos repasan
do o articulado a modo, veríamos 
que moi poucas causas son cum
plidas. Pero nós mesmos ternos 
a culpa, xa que entrementres non 
sexamos o suficientemente fortes 
de espírito para talar galega nas 
nosas ruas como o tacemos nas 
aldeas, sempre seremos un' povo 
probe de espírito e de anceios a 
quen ninguén lle fará caso. En
trementres non atur'uxemos en 
Castela e no resto do Estado co
mo o tacemos nas nasas roam
rias, pouca vida teremos por de
diante como galegas. E iso vai 
tamén para os nasos governan
tes, que como non saben falar 
galega, non popen aturuxar. 

Por isa, eu como outros moitos, 
dicimos que nos fai falta algo , á .,.
banda claro está doutro governa 
para a nosa terra, algunha cousa 
que nos alonxe dos centralistas 
e as suas redes. Un Estatuto de 
verdadeira Autonomia para po
dermos federar con otros pavos 
de igual a igual, xa que: 

' 

"Non foi necesario que a Consti 
tución chegase a vella pra. ser 
desprszada, pois os mesmos 
que a fixeron encarregáronse de 
roubarlle o creta ." Pax. 168 1-Vll. 

O desencatamento e desapego 
do povo español , en xeral, cara 
a Cons_titución é parella en todó 
o Estado. Só os mandóns de tur
no e· os centralistas están confor
mes co sistema xa que teñen a 
tixola polo cabo. 

"A solución xusta está en que os 
povos se som~tan vontariamente 1 

a ún spio pfan Efconómico ; p ero 
conservando cada un d'eles a 
súa soberanía política .. ' 
(Est9 chámase _ rFederalismo). " 
Pax. 216 11-XVll 

XOSE LUÍS VEIGA 
(Tarragona) 

/ 
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Trevor PinnOck 
'Gosto ·de dirixir grupos de músicos,considerálldoós c~mo un inst~~ent~ máis' 

• VfCTOR MfGUEZ 

Trevor Pinnock pode non 
significar nada para _ 
moitas persoas, peró para 
outras a sua só mención 
fai referéncia a un dos . 
popes da música.clásica 
e a un pilar na música · 
antiga e barroca de 
hoxendia. No seu país, 
Inglaterra, xa o calificaron 
como "O músico 
completo", e ademais, ten 
o luxo de dirixir a unha 
das mellores agrupacións 
de cámara do mundo, 
' The Engli h Concert". 
Recentemente visitaron 
Galiza e nó tivemos a 
oportunidade de conversar 
ante unha das estrelas 
musicas da actualidade. 

A i timos a un en aio a porta pe
chada onte ante o asombro dos asis
tente . Pinnock prolongábao até mi
nutos ante da actuación. Logo co
mentaríanos que era un co turne de 
cu, e non re uJta anormal unha fi- · 

gura coñec1da en todo os continen
te e que goza dunha grande popu
laridade nos EEUU; de feito foi in
vitado a dirixir orquestras como as 
de Bo ton, San Francisco. Detroit 
ou a do Centro das Arte de Ottawa. 
Porén. toda esta experiéncia non foi 
óbice para que nas uas primeiras 
declaración fixe e referéncia ao 
Auditório de Galiza como "unha a
la moi bonita e acolledora' . 

Logo de realizar numerosas gra
v ación s para 'Deutsche Gra
mophon Archiv' con "The En
glish é:oncert ', podemos definir 
a sua agrupación como a mellor 
de Inglaterra en mú ica de cá
mara? 

Coido que é unha da mellare . Si. 
Nó viaxamo por todo o mundo 
facendo a no a música e tentándo
no de superar no dia a dia. 

Cale on o ingredente que fan a 
"The English Concert"? Traballar 
xunt'o o me mo intérpretes e 
manter vivo en todo nós o amor á 
música. 

Como inglés que é, a que se debe 
o especial desenvolvimento da 
música antiga e barroca no seu 
país? 

Ao longo dos 60 e comezos dos 70 
moita xente interesouse nos instru-

. mentas antigos á vez; por ourra 
parte, este interese atraeu a moitos 
músicos.e foise criando un ambien
te propício. 

Na Inglaterra hai grandes agru
pacións. Que opina de nomes co
mo "Academy of St Martin in 

. the Fields" Qu "Acad~my of An
cient Music"? 

Academy of St Martin in the Fields 
é unha boa orquestra, pero toca con 
instrumentos modernos. Por outra 
parte, o que diferéncia a The En: 
glish Concert da Academy of An
cient Music é que nós somos c4se
que sempre os mesmos 25 compo- . 
ñentes, mentres que eles teñen que 

aumentar o seu número, sobretodo 
cando interpretan música máis mo
derna. 

No English Concert hai moitos 
xóvenes. Como se pode conxugar 
tan ben a mocidade coa vetera
nia doutros membros? 

Praticando; traballando duro e to
dos xunto$ á vez, ese é o único xei
to. Non é doa~o pero afinal o re
sultado é bon. Eu non impoño unha 
disciplina férea, pero son conscjen
te da importáncia do traballo en 
grupo e de que formamos unha fa
mília. Eu non necesito pegarlles 
cun garrote, pero eles son cons
cientes de que cada un ten unha 
contribución específica. , 

No_ensaio puden observar unha 
ledícia constante. Thaballan sem
pre deste x~ito? 

Si, nós traban'amos dunha forma 
moi leda. É moi importante traba
llar cun espfrito alegre; precisa
mente porque o traballo é duro, á 
vez. é gratificant_e, non ten por que 
ser necesariamente tef!'íbel. 

Afondando nunha v.ella polémi
ca~ Que pensa da interpretación · 
éle repertórios antigos e barrocos 
con instrumentos modernos? 

. Eu tamén traballo con orquestras 
modernas e con instrumentos 
moqernos e coido que se podén 
utilizar para repertórios antigos. 
Ás veces é un pouco pior o son 
cos instrumentos modernos e por 
iso os antigos son os mais utili
zados por min; pero rton Ill:e opo
ño a que autores comoBach ou 
Handel se toquen con instrumen
tos modernos. 

Como está a educación musical 
nas escolas do seu país?. 

Nos últimos anos foi a menos polo 
recorte . nos presupostos de 
educación. Na Ingláterra· hoxeen
dia non se estuda máis música que 
antes, e isto é un dado .moi preocu
_pante para o futuro. 

· Vostede que se formou no coro 

Tre~or Pinnock co seu grupo, The Eng!lsh Concert. 

da Catedral de Canterbury; non 
considera Ún impedimento para 
moitos rapaces o teren ·que com- -
partir estudos musicais con ou
tros en níveis avanzados como o 
bacharelato? · 

A cultura xeral é fundamental ain
da que a rapaces cun talento espe
cial haberia que darlles unha opor
tunidade para desenvolverse e polo 
tanto poder adicar mais tempo á 
aprendizaxe musical. Pero eu coido 
impOrtéµlte unha eéfucación xera], a 
música non pode ser o único. · 

Non cabe a posibilidade de que 
talentos acochados non · saian á 
superficie por mor dunha non 
adicacióil máis en exclusiva? 

Pero se alguén ' ten o desexo de fa
cer música e atopa un xeito de ex
presarse e ten talento, ese talento 
sairá e crecerá paralelamente á for
mación. Por outra ,parte é moi difí-

. cil valorar isto ante os múltiples 
sistelilaS de ensino que existen; eu 
non coñezo a situación neste país, 
pero creo duas causas: que os. rapa
ces debe·n de ter unha educación 
xeral péro que se algún destaca en 
calquer campo debe de ter tempo 
extra para desenvolver ·adecuada
mente calquer cualidade, ben musi
calmente, ben. nos deportes, etc. · 

Cál foi a razón que lle fixo pasar · 
de ci:-avecinist~ a .Director de Or
questra. 

Aimia toco o cravo. e fágoo ainda 
con moita asiduidade. Dentro de 
<luas . semanas gravarei un concerto . 
de Pollank coa sinfónica de Boston 
e riestes momentos están a pique de · 
saír dous discos nos que interpreto a 
Bach. Pero á vez eu gasto de dirixir 
grupos de ·músicos e considerándo
os comó un instrumento máis. Tra
ballar dun grup_o é como sentarse a 
un instrumento e moldeas· as distin
tas persoalidades nunha só unidade. 
É un traballo moi excitante. 

Por que~ a música antiga é consi
derada como a élite dentro do 
mundo clásico? 

Par.a min a música antiga é unha 
parte mais da história da música, 
pero non é nen a ~lite nen é espe
cial apesar de que .a toquen espe
cialistas ou' de que se interprete 
c;on instrumentos antigos. É unha 
parte máis no contexto das múlti
ples corren!es existentes, ainda que 
eu afopo que a xente gosta espe- . 
cialmente con ela e iso anímame 
moito. 

Que.opina da música popular ~as 
listas de éxitos. Gañoulle o pop-

' rock' a partida á música clásica? 

Non ·se pode comparar o pop co 
clásico porque a música pop non 
ten unha tradición de moitos anos; 
é unha música do momento e feíta 
para trunfar nun instante determi
_nado.'-Porén, o mellar do pop nun- , 
ca se perderá e seguirase a es-coitar 
ao longo dos anos. 

Gosta dalgunha estrela -do pop 
en especial? 

Gosto de moitos estilos de música, 
o jazz é' un dos rneus favoritos, pe
ro da música pop-rock o certo .é 
q_ue a5tu~lme~te non a coñezo. 

lntérprete:Joseph Flemings 

.J 
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O Garcia Barros 
de novela, 
declarado deserto 

Luis Alvarez Pousa, Xesus ALonso 
Montero, Carlos Casares, Victor · 
Freixanes e Modesto Hermida for
maron o xurado que, . por primeira 
vez en moitos anos, deixaron de
serto por falta dé calidade un ·dos 
grandes 'prémios literários que se 
conceden en Galiza. O millón de 
pesetas que quedou sen destinatário 
investirase, segundo recomenda
ción do xurado, ep traballes de in
vestigación sobre. a vida e a obra de 
Manuel García Barros Ken Keira
des, do que o próximo ano se· cele- ' 
bra o 20 aniversário da sua morte. 

Ao certame convocado polo con
cello de A Estrada apresentáranse 
seis obras e Xesus Alonso Monte
ro afirmou que coa decisión toma
da dase utjha lección de esixéncia, 
"un país non produce 5 grandes 
nove.listas cada ano". Carlos Casa
res ·pensa que hai un ex..ceso de . 
prémios, "mesmo para calquer lite
ratura. Corremos o perigo de que. 

. os leitores non ideoloxizados, que 
aman a literatura; acaben pensando 
que detrás do libro 'galego se .aga
che ún cambalache, cando se atopa 
nas librarías un libro premiado que 
ten un baiXo riível". · t 

As corais 
queren níéllor trato 

\ .: 
Despois da exitosa protesta das 
B~ndas de Música polas ruas de 
Compostela, agora tócalle o tumo 
ás agrupacións corais, ·reunidas na 
Federación Coral Galega. Nun co- · 
municado feíto público denúnciaÍl 
que por toda subvención recibrron . 
4.600.000 pesetas, coa que se 'debe 
manter un centro de Canto e Direc
ción coral, cursiños de fin de se
mán, 90. festivais de música,pottfó.:
J)ica, sacra e galega, ' a publicación 
da revista "Galicia canát", unha rQ
maria coral rotativa e unha colee-

ción que agrupa 30.000 partituras · 
galegas e universais, servícios de 
bibliotecá e discoteca e unha ofici- · 
na aberta permanentemente. 

A Federación Coral agrupa 100 co
ros de homes, mulleres e nenos, 
con máis de 3.500 coralistas espa-

-llados por toda G¡iliza. t 

Unha ci9ade 
. sen. bibliotecas 

O .entorno de 500.000 habitantes 
que constituen .a comarca que ten 
Vigo como centro, seguirá_ cásttga
da coa indiferéncia dun Ministério 
que pasoU de prometer case 100 
millóns ·de Resetas para finalizar a 
obra dunha biblioteca eternamente. 
r.eelamada a só 4 millóns: 

O recorte orzamentário xeral pága
no entre outros os investimentos de 
cultura, como sucedeu coas axudas 

, ás revistas, que oeste caso · ainda 
dependen do góverno central. A. 
aportación da Xunta, que non con
·seguiu ainda o traspaso qe compe
téncias na matéria, redúcese ao 

. mobiliário. · - t 

AGLI condenada 
pola xustícia 

. . 
Por duas veces consécutivas os tri-

-· bunais- de ·xustícia rexeitaron unha 
denúncia da AGLI contra o rector 
compostelano Ramón Vfllares, 
"por usar exclusivamente o galego 
nos documentos universitários". 

. Un Xulgado de Santiago e agora, 
resolvéndo un recurso, a Audiéncia 
da Coruña, ambos e dous conside
ran que a discriminación se consu
maría de atender as petiéións de 
AGLI. · O fiscal coruñés expuxo os 
seus argumentos en galego, e mes
mo o auto desestimatório vai no ·
mesmo idioma. Conclue ,que .. pre
tender que en Galicia sexa delito 
propiciar o emprego . do galego é 
unha contra~ició_n aberrante". · + 

·· ~nh.a novela sobre ó 1936 gaña o·Xerais 
Xosé Femández Ferreiro foi o ga
ñador da oitav.a edición do Xerais 
de Novela, cunha obra, "Agosto 

_ 1936", que mereceu a unanimida
de do xurado de leitores escollido 
pola editorial. As palabras de Xo
sé .de Cora en 1iome dos xulgado
res npn deixaron lugar a dúbidas e 
o directo_r do xor.nal lugués El. 
Progreso :-a cidade amurallada 
acollia no Círculo das Artes a cea 
literária- afiñ:nou que premiar esta 
novela, ademais de facer honor 
aos seus méritos literários, pre
.mia~a a .recuperación da memória 
.histórica dun país. 

Un Femández Ferreir9, embarga
do ~ nervoso, contou os eixos 
centrais duJíha obra que se desen-= 
volve en tetras de Ourense cándo 

. unha parella de mestres .é asesina
da polos_ falanxistas, aquel verán 
caluroso en qué a sublevación -nii-

\ ' 

_litar rematou coa esperanza aberta 
. <;la República. 

· Arriba, Xosé Fernández Ferreiro, 
flanqueado por Xosé de Cora e 
Méndez Ferrln, recebendo o Xerals. 
Sobre estas lilias Ana Casalderrey 

. ' 

Ferreiro, xomalista, membro fun
dador do grupo Brais Pinto, ten 
unha abondosa obra narrativa e 
foi finalista -como el lembrou- no 
I Prémio Xerais, gañado por Rei
gosa co Crime en Compostela. 
Daquela a Fraga dos páxaros sel
vaxes quedou nas portas dun ga
lardón que sete anos despois por 
fin acadou. 

O médio millón de pesetas do 
Merlin de Narrativa Infantil foron 
para Duas bágoas por máquina 
de Fina Casalderey Fraga que 
mostrou agrado por ser premiada 
.por un xurado de leitores á espera 
de ver sap.cionado o galardón polo 
éxito de público. 

A editorial an~ciou, por boca do 
presidente Germán Sánchez Ru
pérez, que a próxima edición será 
fallada en· Ourense. + 
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Dominio ~ 

en curto 
A memória perdida 
de Lino Braxe 

Os poetas gal.egos chimpáronse 
-como. pos tos de acordo nunha 
.conspiración tabemária- á prosa. 
Hoxe hai poucos poetas que ·non 
sexan tamén narradores. O que non 
quer dJcer absolutamente nada. ·Uns 

. dan cousas boas, outrns menos bo
as, e os de máis alá ilexíbeis. Pero 
iso é algo que aconteceu en todos 
os tempos e en todas as literaturas. 
Non intentou Baudelaire a prosa e 
triunfar no teatro? Borges que é, 
poeta ou narrador ou ináis ben as 
duas cousas? Eliot era dramaturgo? 
Brecht escrebia novelas e obras te
atrais, apárte de poemas?E Cun
queiro? Mesmo Blanco-Amor'. Ou 
exa, que non debemos estrañarnos 

se os poetas fan narrativa e os na
rradores publican versos~ é unha 
constante. O que nos debe impor
tar, o que de verdade interesa, é se 
os produtos son bons; o demais son . 
discusións de casino provincial. 
Entre os poetas galegos novos (e 
menos novos) hai. excelentes narr.a
dores (e tamén moi maos). E cada 
mes, aproximadamente, un poeta 
entra na narrativa. Ultimamente, 
por sorte, co'n fortuna. Un dos últi
mos, por non dicer que o último 
por agora, é Lino Braxe. Recente
mente deu ao prelo un libro de rela
tos A memória perdidatii. Volurne 
que consta dunha manchea de rela
tos divididos por seecións. Sec
cións que á vez levan unha peque-

GuieirQ 
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na introdución ·na que se e~plica un 
momento ou outro da v·ida do autor 
tos relatos ou como naceron estes. 

· Porque o autor do libro é Lois Gel
pi Lago qu.e "nasceu a comezo da 
década qos sesenta nas Mariñas co
ruñesas. Foi un rapaz sério e-tími
do" e que mudou coa família da al- . 
dea á cidade cando tiña oito anos, 
segundo nos di o "compilador" tla · 
obra de Oelpi no capítulo I "fofán
cia";que é precisamente o título da 
primeira sección e que recolle, 

· aparte do xa mencionado, dous re
latos máis. As outras seccións · 
son:"Aventura"(dous contos), 
"Erótica" (sete contos), "Pofíti
ca"(i contos) e "Vocación", dez re
latos que segundó o presentador 
"tal vez sexan os seus textos menos 
argumentais". Remata o .volurrie 
cu·n epílogo sobre o paradeiro do 
autor Lois Gelpi Lago. · 

Como verá o leitor rnoitos relatos 
en poucas ·páxinas, o que quer di
cer que Lino Braxe cultiva neste 
volume o conto máis ben curto, ás 
veces curtísimo. E como se terá· 
décatado os títulos das diferentes . 
seccións son, de poJ si, todo un 
programa. O programa da vida de 
calquer home e rnuller. Desde a.in
fáncia até a vocación, pasando po
la aventura, o erotismo e a política. 
Falta a morte. 

Os relatos, case todos, están atra
vesados por un grande humorismo, 
unha grande ternura e un excelente 
sentido do conto. Quer dicer, cun 
remate inesperado, humorístico o~ 
sentimental. Os relatos. do apartado 
"Infáncia" están-.cheos de ternura. 
O de "Aventuras" demonstran o 
saber de. Lino Braxe e as leituras 
dos clásicos de aventuras; leituras 
ben asimiladas onde sobre· tocto 
florilfaio. Nos rel~tos' eróticos de
mostra· un --saber neste xénero que 
nos leva a laiar que Braxe nos es
crebera máis e máis longos. Hu
mor, sarcasmo, pal¡ibrá libre, ere. 

" . 
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demonstran que tamén .º autor está 
ben instalado neste xénero. Os re
latos que compoñen o apartado 
"Política", éleixando fora esa ma
nía· de pór nomes estraños, amosan 
o sentido da· ironía e do sarcasmo, 

1 

asi éomo do pastiche. E os nove 
últimos relatos, onde hai de todo, 
mais onde a ironía está presente en 
cada un, rematan de configurar un 
libro de contos que, . cando menos, 

' é diferente no panorama literário 
galego de hoxe. 

Lino Braxe está ben instalado no 
relato curto, domina as técnicas 
expresivas (verbais e narrativas) 
do conto. Engaiola desde a prirnei
ra. liña, remata ben, de xeito ines

. perado, humorístico ou con ·aposti
llas que veñen ao caso. Adxectiva 
de modo xusto como fuxindo dos 
calificativos; é preciso nas descri
cións· e cria un mundo real e· fan
tástico á vez, cheo de aventuras, de 

. erotismo, de morte, de humor e de 
amor: Quer <licer, Lino Brax:e, con 
esta obriña, con estes relatos cur
tos, demonstrá que é dono dun 
mundo e dun modó de dicer. Que é 
amo da irnaxinac;ión e da fantasia, 
'que nunca está dominado por elas. 

, A memória perdida é un excelente 
libro de relatos que ven monstiar -
que un poeta pode ser un gran na
rrador (cousa que xa se sapia), 
sempre e cando saiba expresar o 
que ·ten que dicer con sinxeleza, 
lonxe de todo "barroquismo" inútil 
e confuso. Só ternos de esperar no
vas entregas narr_ativas de Lino:.. -: 
Eraxe; entregas en que a edición 
estexa mellor coidada, xa que a 
cantidade de erros deste libro difi- ' 
cultá- de. abondo a leitura. Senón 
uns exemplos:"O choque coa selva 
gris causou un efeito sobre o cati
vo de descrever"(páx. 11), é unpas 
canicas que po_lo desparramadas 
que se estavan parecian acabadas 
de usar, como se Davide estivera . 
nese menester da·sua aparición" 

'(páx. 13), "Algúns sectores críticos 
estas precla,ras glórias da nación 
coa pérsica denominación de 

· 'Imortaís'" (pax. 54), etc. Asi co
mo palabras repetidas '"en terras 
danesas" (páx. 36) e cantidade de 
erros de imprensa entre os que-so~ 
bresai -porque é bonita a palabra 
que dá p¡rra os anticlericais recalci
tran tes~ "escuridade noitéere
ga"(p~. 66). + 

XGG 
1) A MEMORIA PERDIDA. Lino Braxe. Vía Lác
tea. A Coruña, 1990. 76 páxinas. 770 pta. 

A ·natureza 
do mal 
O si.léncio 
dos éordeíros 

Fórmado cinematograficamente . 
baixo o manto protector de Roger 
Corroan · e logo de facer productos 
de s'érie B como "Cadea quente" 
QU ~'Loitando polos meus derei
tos", Jonathan Demme dábase a 
coñecer ao grande público con fi-

..,., t~~ como "Algo Salvaxe"; "O esla
bón do Niagara" ou "Stop making 
sense", esa incursió.n no "cine
rock'1_ onde desde a estrutura do 
documental. convertía en protago
nistas ao grupo ialkÍng_.Head. 
Nestes exeinplos Demme amasaba· 
o seu coñécemento do oficio e un
ha correcta disposición para narrar 
histórias. en imaxes, O paso do 
tempo· encargariase de afortalar es
tas condicións e ia c9ntribuir a daf
lle mais soltura e soldez ao seu ci
ne. Pero desde logo, esta predispo-

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 1. 

sición ·x.a com.probada, non atisba
ba; na. miña .opinión, a formidábel 
sorpresa que supón a pelícuJa 'que 
hoxe ocupa: esta .secciqn. - · 

Confeso que os 342 minutos e a 
_visión por triplicado do filme dei
xou a quen esto asiná un p9so de-. 
molador que ainda permanece. Ci:
cais sexa porque as grandes peJicu~ 
las (como os bos platos) hai .que 
degustalas máis dunha vez. C.erta
mente, desde seu árranque :·o si~ 
léncio dos cordeiros" atrapa ao es
pectador· · quen secuestrado e con-

. taxiado polo vértigo de sensacións 
imposto por Demine, rémata por · 
convertirse en vítima e cómplice 
do seil desenfreno narrativo. Pero , 
non convén trabucarse, non con
vén desviar a nosa atención e creer 
que o realizador americano aposta 
polo "epatant", polo. efectista, pola 
sorpresa traidora e facilona tan co.: · 
munmente empregada por non 
poucos dos seus colegas. Aquí, po- · 
lo contrário, es.tamos en preséncia 
da_ posta en marcha dunha case 

·perfecta maquinária narrativa onde· 
case ·nada sobre e onde todo fün
c iona como unha sinfonía ·visual 
de precisión absoluta que obriga 
ao espectador a manterse encadea-

. da a súa butaca. O corazón latexa ' 
con forza desde o comenzo até t> 
remate do filme, e a ~istória que 
vivimos, e sobreto<;lo ollamos, pe-

' netra. en nós provocando nos nosos 
sentidos o mesmo efecto que xera-
ria o estoupido dun -lóstrego ·nun 
dia de sol. Salvo ese par de puntos 
negros sobrantes, nunha narración 
perfecta, representados por duas 
breves incursións en flash-back na 
infáncia da protagonista (situada~ 
espacial_ e temporalmente lago de 
duas zonas ·de vinte minutos de 
tensión absoluta e ritmo desafÓra
do ), nada hai no traballo de Dem
me que mereza a acusación. 

Nos aspectos expresivos e narrati
vos a finta é de .antoloxia. A carón 
desto e como elemento insepara-' 
bel, non é menos suxestiva a histó
ria contad¡¡. Nela a ambigüidade 
xoga un papel nada desdeñábel co
mo corresponde a todo thrillér de 
categoría. En eféc;to unha ambigui-

---------------- .. ---~---· 

O siléncio dos cordeiros . . 

dade que está presente na relación 
"qui pro qua" e no diálogo médi- · 
ca-paciente cheo de co'mplicidades 
e ''transferencias, que establece en
tre o siquiatra-asesino Hannibal 
Lecter- e a policia Clarice Starling e 
onde, por outra banda, non. está au
sente un certo caracter edípieo; un- . 
ha ambigüidade visíbel tamén na 
evi"dente reflexióñ sobre O mal que 
o filme comporta e onde non queda 
cl~ra a fronteira entre aquelo que 
preside os cqmportamentos do FBI 
(Crawfor:d), dunha representante 

. do Senad·o Norteamericano e dun 
siq uiatra-carceleiro-torturador; em
bautadores_ e mentireiros, e o que 
alumea o espirito intelµc.ent~, culto 
e ·sensíbel de Lecter quen, desde a 
sua gaiola· realiza un exercicío de 
racionalid~de á 'proc.ura de Buffalo 
Bill e, ademais, pinta de memoria 
o Duomo de ·Florencia ollado des- . 
de o Belvedere.:. ·E, probablemente 
é neste . xogo dialéctico e nesta re
flexión a. propósito da natureza do . 
Mal onde r~pousa o principal acer
to de "O silencio dos cordeiros". · 
Aqui e na composición da natureza 
do Mal HannibarLecter, maxistral
mente encamado polo actor britá~ 
nico Anthony Hopkins, candidato 
máis que probábel-ao Osear deste . 
ano. :Poucas veces, en toda a histo-

ria do· cine, nos atoparemt>s cun 
personaxe que quintaesenciado na 
sua naiureza o.s atributos da mal
dade; presente tantos elementos 
atractivos. Non estamos diante do 
gangster sicópta que representaba 
Richard Widmark en "O beso da 
morte" de Hathaway 9u no que en
camaba Lee Marvin en "Os Sobor
nados" d~ Lang. Se para o primei
ro é pracenteiro e case erótico bo
tar a 4n paralítico . escaleiras abai
·xo, e para o segundo. é unha "tras: 
tada" abrasar o rostro dunha~muller 
con café fervendo, para Lecter, que . 
escoita a Mo?art,, lee poesias e pin
ta catedrais renacentistas, "cargar
se" a Clarice Starling seria "unha 
falta de.estilo" xa que o mundo es
t~ melior con ela dentro. Para" el, 

.. en suma, cojnerse; como previsi
b1emente intuimos, o figado do seu 

- carceleiro·é. non só un acto de xus
tiza, senón de liberdade. Cicais , 
por iso non odiamos tanto a Lecter, 
_cicais por iso a sua personalidade 
nos atrape, e síntamos p6'el menos 
repugná..."1cia que a que Widmark, 
Marwin e un sen fin dos seus cole-

. gas provocaron máis l!.nha vez nos ' 
nasos-sentidos. · 

Hai quen ten visto en "O siléncio 
dos cordeiros" unha apolÓxfa pro-

r~~-~~-----~-~---~--------~~-~-~~----, 
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_ pagandística ·das maravilias do 
· FBI ... Outra vez a ambiguidade, 
neste caso "ma non troppo". O Bu
.rea u ten médios, técnicas, case 
científicas á sua disposición, di
ñeiro, poder. .. Pero, finalmente, 
quen atrapa ao asesino é onha mu
ller (Demm gosta de darlle a elas 
un protagónismo desde posturas 
feministas) cativa, físicamente dé
bil pero· que coa sua acción "indi
vidual" e· grácias a inestimábel 
axudá do "caníbal'', remata por 
convertirse na heroína do filme e 
no verdugo do ou_tro exponente do 
mal, este · si repugnante e odioso. 

En fin, quedan ainda máis leituras 
dun filme tan rico en suxeréncias 
como· o de Demme, un filme, que 
máis aló da sua maxistral factura 
supón o mellor da filmografía do 
seu .autor é invita, sen dúbidas, a 
ser ollado roáis dunha vez. · • 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Crise 
de imaxinación 
Repoñer . .... "' . 
e vampmzar exitos 

- de hai 20 anos 

A televisiórr é coma unha famenta 
caldeira que necesita ser alimentada 
continuamente, botando man para 
isa de calquera material combustí
bel, .arda ben ou sexa altamente 
contaminante. Tamén dá igual que 
para-cobrir os cada vez máis am
plos horários se teña que recorrer ao 
que xa fara consumido hai anos. 

As máis das vecés, este recurso 
erriprégase pola própria baratura 
~a reposición, e pola falla de riscos 
de cára á audiéncia: "Lassie", '.'Bo
nanza" ou "O gran Chapa~nl" po
den semellar agora "demodés" pe
ro sempre apelarán á freba nostál
xica dunha maioria de telespecta
dores; "Star Treck", "O fuxitivo" e 
tanta:; outras operaran de igual xei

. to, mais aportando· un indubidável 
talento do que moi escasas andan 
similares séries contemporáneas.-

_Pero outtas moitas -veces ~ste reei
claxe de ideas xa-postas en anter:ia 
efectuáse· dÚnha ·maneira máis ve
lada, ainda que non subti1. lndo 
moi ao fondo no da caréncia, de 
orixinalidade, case todos os agora 
chamados "niagazines" e os diver
sos concursos que -con· maior ou 

menor ·crue.Idade nos asáltan nesta 
ou naquela hora·da programación 
das disl!intás cadeas, veñen sendo 
refritos doutros qúe seguramente 
riunca chegamos a coñecer. Mesmo 

, o .rnse "clásico" 1,2,3 _foi' sempre 
unha cópia doutro adoitado por di- · 
versas telés foráneas e "O precio 
Xusto" padecérono xa varias :xene
racións de ianquis antes ca"nós. -

Ignoro se ese incalificábel espácio 
de Tele-5 "A média Iaranxa" é un
ha traslación literal dalgun enxen
dro berluscbniano, pero xogaria al
go a que si. O de "literal" é unha 
forma de falar, porque parece difí
cil imaxinar a unha parella italiana 
amosando os seus ·"trapos" íntimos 
cbn tan pouca grácia. E este un dos 
programas máis crudelrnente "rea
listas" da TV e, se un é quen de 
aturalo ·máis de cinco minutos se-

. guidos, dos ~ái~ deprimentes . 

Outia das fórmulas empregadas 
para disimular a pura reposición 
dunha série de éxito son as "novas 

- xeracións". A de "Star Treck", na 
TVG, carece no seu protagoni -
tas do cari ma e o bon facer do 
Nimoy, DeForest Kelly e compa
ña; e tamén da boa calidade média 
do guión e diálogo da ver ión ori
xinal. "A familia Mu ns ter" é un la
mentábel reflexo, ca e milimétrico 
en decorados e caracterización, da 
peripécias de Fred Gwyne e o eu 
peculiar entorno familiar. Sóbran
lle concesións a unha banal "mo
dernidade" (expresada ·en guiño 
facilóns á actualidade), e fáltalle, 
de novo, axilidade e inxénio no 
diáfogo. En urna, non ten grácia. 

Semellante operación e dera hai 
arios cando aos populares ' Flints
tones" ou "Picapedra'' segundo nós 
coñecimos, mordaz caricatura dun
ha familia média americana, enga
díronlle unha xeneración tarnén 
"moderna" (a dos seus vástagos), 
que conlevóu unha trivialización 
(culpa de novo dos guionistas) no ' 
humor e na concepción xeral da sé-
rie que a fixo irrecoñecibel. ' 

O mesmo acontece por fin, cunha 
nova série de debuxos apadriñado 
polo todopoderoso Spielberg, e cu
xa estrea na TVE foi portada de 
case todas as revistiña adicadas a 
dar contada programación. Unani
midade que seria curiosa de non 
mediar a publicidade encuberta 
que acompaña a todos e te lanza
mentos de producto usceptíbei 
de poster~or e pingue comercializa
ción. Estes "Tiny Toon " on, co
·mo dí o seu "padrifio" mái que 
pai, "a versión infantil" daquele 
superclásicos personaxe da War
.ner BfOS. (o coeUo Buggs, o pato 
Lucas, etc ... .). Este afán de Spiel
berg por vampirizar o talento alleo 
(non coido' que mereza outro tér
mino), non é novo. Realizóu un fil
me de debuxos con todo o virtuo
sismo do que é capaz a técnica ac
tual, fixo aparecer baixo un filme 
asinado ppr el (ainda que non a di
rei~ión) a todas as criacións gráfi
cas de vários xénios máis ou me
nos anónimos ou esquecidos pala 

-história do cine. O único que criou 
foi un mal · remedo de Buggs 
Bunny, moito menos inspirado grá~ 
ficamente e carente da chispa e a 
Qlalícia da estrela da Wamer. 

Unha <lesas revistiñas calificaba a 
estes personaxiños de orixinais (!), 
Ademáis de non seto, obviamente, 
tampouco sUpoñen ~homenaxe al- · 
gun senón unha estudada prosütu
dón duns personaxes que calquer 
af~izoado ao cine, ou que simples.., · 
mente -os vira de pequeno, leva un 
pour.o no corazón. · O infantilismo 
que Spielberg leva como bandeira 
está nas antípodas do tolo frenesi e 
a malícia que inspiraba_n ao parrulo · 
"Lucas" ou ao ·galo "Claudia". t 

GONZALO Vl~AS 

" / 
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X ornadas -de Seguridade ·. 
-na frota de· baixura- - -

Nos próximos fins de semana c~lebrarase . 
nalgun·s dos ·máis imP.ortantes portos da frota 

-· de baixura unha Xornada adicada a 
Seguridade. Xunto cunha mostrá de material de · 

seguridade, proxectar~nse videos, ·haberá -
conferencias, e un .atractivo concurso entre 

, ..todas aq~elas persoas que visiten· a -
. · _ . exposición. 

Non esqueza a ~a~a da sua local,i~ade ou 
· . · · daquela que lle que~_e ma1s perto. 

. . 

Relación· de datas e loc·alid.ades · 

- LAXE, 16 .DE NOVEMBRO · 
MUXIA,.17 DE NOVEMBRO 

. c ·ARIÑO, 23 DE NOV.EMBRO 
· - CEDEIRA, ~4 -~E NOVEMBRO 

· BURELA, 30 DE NOVEMBRO . . 
CELEIRO, 1 DE DECEMBRO 

. ·· CANGAS, 14 DE.DECEMBRO· 

. 1 
¡_ 
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M a n u e 1 _S e n d ÓJl: 1 n t eu ó g a s e s.o br e o decorado 

Tense fotograf ado e reproducido tantas \'.eces 
a paisaxe, que se ten ·convertido nun decora
do, nun forido inocuo nE- vida cotiá. Fotogra
fías de vistas espectaculares penduradas nas 
paredes das tendas, oficinas e restaurantes 
son unhá proba da distancia, mediatizada e 

. ampliada pola contemplación cóndicionada 
da fotografía, que afasta ao home moderno 
do seu entorno. O exterior é algo case total
mente internalizádo e domesticado. Reduci-: -
da a unha imaxe aceptábel, a natureza xa non 
é algo sen límites, senón que está limitada 
por un marco e unlia parede. 
. , 
Estas vistas estereotipadas e anónimas (rara 
vez se pode identificar o lugar, nin ~ dá un 
recoñecemento por parte do espectador) repre
sentan a devaluación do real por símbolos do 
real. A ímaxe convértese nun fetiche, nunha 
·mercadoria, reprodúcese e redúcese a un refe
rente imaxinario~ Xa non é real, é hiperreal, 
"algo real sen orixe ou realidade". O seu pro
pós_ito non é representarúnha realid~de senón 
representar unha .ideoloxía de placer e consu
mo. Como as mercadorías, as imaxes son in
tercambiables, ninguén nota .a diferencia. 

'Para un fotógrafo serio como Manuel Sendón 
debe s~r frustrante (~ro;io_mesmo· temp,o fas
cinante) observar como estas imaxes fotográ- . 

/ 
/. PAISAXES INTERIORES 

/ ' 

MICHAEL GIBBS . 

ficas ubicúas e sen significado serven a un 
propósito tan banal. Seh' embargo el tamén 
participa do pateti$mo e das ironías da situa
ción. Pevolve a realidade, no sentido de rea
lidade social, a es~e "tráfico" na· fotografí~, 
mostrando o espacio entre a imaxe. idealiµda 
e a dura realidade. Uns homes séntanse res~g
nados e apáticos nunha sala de espera que ten 
nunha da súas paredes unha fotogr!ifía dunhjl 
bandada de paxaros planeando: Un grupo de 
homes xoga ás ·cartas nunha esquina dun bar, 
co,npletamente alleos a unha espectacular fer
venza que hai na parede detrás lJel~s. Os 
restaurantes seducen e calman aos seus clien
tes con murais dunha natureza vizosa, pero 
¿pode esta imaxe quitar o tedio cotián das 
mentes dos camareiros? É como se todas as. 
imaxes que Sendón descobre nas paredes des- . 
tes' lugares de consumo foseri desplazadas, en 
nirigures se corresponden coa realidade. O es
pacio entre realidade e experiencia toma pro
porcións grotescas e surrealistas nas fotos de 
Sendón 'de xente diante dun fondo que consis-

. te nunha paisax,e producida e impresa a gran 
escala. Non só se reproducen e subverteri as 
convencións da fotografia turística,, senón que 
aplastamer;ito ·do fondo serve tamén para enfa- -. 
tizar a realidade concreta, non idealizada e v.i
vida da persoa en primeiro plano. Non é pro
bábel que es!a persoa ' estivese nunca no sitio 

diante ·do que aparece; en calquera caso,. es tes 
sitios non existen en realidade, só como ima
xes. O horizonte de Nova Jorque como fondo 
dun grupo de rapaces que xogan ao futbolín 
non é máis real nin ten máis significado que a 
frase anodina de "I love NY". Rpland Barthes 
definiu unha vez .a fotografía como "unha 
mensaxe s~n código"; aquí ternos máis unha 
cuestión de código sen mensaxe. 

En certo modo a vacuidade destas vistas nas 
paredes parece ter infec.tado á xente que ten 
que vivir con elas·. Parecen indiferentes á 
presencia destas imaxes; e aínda menos pare
cen identificarse de· ningún xeito con elas. 
Quizá correrían o perigo de mergullarse .na 
banalidade anónima desas imaxes se Sendón · 
non se dese conta e as redimise. 

Sendón revela até que ponto as imaxes foto-
; grafadas teñen invadido o entorno da xente. 

Como fon~o "muzak" oído nos supermerca
dos, a funcion destas imaxes estereotipadas é 
proporcionar un acompañamento ao consu
mo, agradábeJ. e aceptado culturalmente. Co
mo Martín Parr e. outros fotógrafos británicos 
que documet)tan a cultura con.temporánea da 
mercadoría, Sendón chama a atención sobre 
as contradicións socicieconómicas e as ironías 
que determinan "o ctisto da vida". Parte dyste 

da vida cotiá 

custo págase con moeda de fotografía, no 
xéneros trad~cionais que Manuel Sendón ub
verte e fai estraños: retrato, bodegón e paisa
xe. Mentres fotógrafos como Martin Parr 
captan á xente no acto absurdo do consumo, 
Sendón m~stranos como o noso entorno co
tián xa está totalmente invadido pola imaxe 
mercantilizada. A imaxe converteuse nun te
lón de fondo da vida, e esta á súa ez asume o 
papel de actor ou accesorio. Os obxectos "re
ais" ou a xente nas fotos· de Senón serven co
mo accesorios mudos dentro dunha escena ar- . 
tificial, un espectáGulo .sen substancia. Como 
escribiu Guy Debord en "Society of the Spec
tacle", ó espectáculo sen substancia. Como 
escribiÚ Guy Debord en "Sotiety of the Spec
tacle", o espectáculo afirma a vida social co
mo mera apariencia, unha apariencia sen res
posta, só aceptación pasiva. Pero MaRuel Se
nón si que ofrece unha resposta: un amábel 
xesto irónico de sorpresa <liante das absurdas 
profundidades ás que baixou a ima~e. Mós
ttanos a incongruencia que se ten producido 
entre a. imaxe e a realidade. · • 

. ·. 
Manuel Send611 dirixe, *unto con Xosé L. Suárez Canal, 

p Centro de Estudos Fotográficos, 
entidade organizadoraaa Fotobienal de Vigo. 

· Paisaxes é o título do último libro editado 
polo mencionado centro, dentrocda série Álbum .. 

-Mich¡iel Gibbs é fotógrafo e crítico da revistaPerspecktief 

J 



NOVAS SENSUAIS 

. • MC I A CORUÑA 

· A preséncia galega na Expo-92 
tan só servirá para que o "prota
gonismo de Galicia", no refe
rente á mostra de arte galego, 
sexa unha utilización "como pa
saporte para filtrar o proxecto á 
Expo-92 na Xunta", tal como 
o define Correa Corredoira 
nunha misiva persoal dirixida a 
Alfonso Sucasas, Alfonso· Cos- . 
tas, Felipe Criado, Xaime Ques
sada e Xavier Pousa, plásticos 
que foron literalmente tachados 
da relación que figuraba nunha 
nota que asinaba o pasado mes 
de Marzo, Marina Toba Ba
rrientos, asesora artística do co
misionado. "Unha vez aprobado 
o asunto bórrannos da lista e lis
to. Vampirizan o noso prestíxio 
en beneficio dun responsábel e 
moitos servilismos e contubér
nios vários", di noutro dos pá
rrafos o pintor do Orzán, quen 
vai mais alá e atrévese a sinalar 
un responsábel, "cerebro ne
gro", concretamente. X. Ma
nuel Castro, "criticastro de ... 

' que regre a a Galicia disposto a 
non deixar títere con cabeza, 
iluminato do seu groserismo". 
Considera, asemade, que "Mari
na Toba, funcionária da Xunta, 
para elaborar a trama, apóiase 
en Fernández-Cid, crítico de 

CHELO 

Madrid, co que conchava no lo
calismo da sua propuesta (De 
vintedóus artistas, 17 son de 
Pontevedra, e tan só dous traba
llan con galerías galegas) e pa
panatismos con Madrid; ao 
mercado galego que o fodan.". 
Falan, tamén, de certos arranxos 
entre Fernando de la Iglesia, 
"que non ten nin idea de que vai 
isto, pero que é un home de pa
lla que lle permite a Castro ter 
voto de calidade doble." 

En relación coa fotocópia do 
proxecto existen certas contra
dicións. "Para qué se fai a pre
seleción se se vai, a convocar a 
primeira reunión? E se van ser 
dez (os pintores), por qué poñen 
quince? (Amais dos "tachados" 

ANUNCIOS DE BALDE 
Mestre de EXB busca trabaUo 
relacionado co ensino, edito
riais, librarías, vendedor ... Apar
tado n11 42 (Ordes-15680) 

Se queres construir a Paz e re
matar cos exércitos (ou infonna
ción sobre a obxecíón e a insub
misión), unete e colabora co Co
lectivo de Estudant.es Anti-mi
litaristas. Reunimo-nos todos os 
martes ás 20 h. na Aula 9 da Fa
culdade de História de Santiago . 

Solteiro, empezando década dos 
40, física, cultural e económica
mente normal, desexa coñecer 

CONVOCATORIAS 

Escola 
de 
Música 

A Banda de Música Xuvenil de 
Xiozo comenza neste mes de 

CINE 

David W. Griffith 
Odia 14 de Novembro remata o 
ciclo que o Centro Galego de 
Artes da lmaxe ven adicando a 
e te director americano coa pro
xecci ón . da longametraxe As 
dúas orfas, protagonizada polas 
irmás Lilian e Dorothy Gish. Si
tuada a médio camiño entre o 
melodrama e o cine épico, o fil
me narra a história de dúas ír
más atrapadas no caos da Revo
lución Francesa: Será ás 20,30h 
na Sala de Proxeccíóns do 
C.G.A.I. 

Encontros no 
Camiño de Santiago 
Segue a oferta de cine nos En
contros coa proxección o xoves 
14 de Novembro de A pel que 
brilla de Philip Ridley, Mon
sieur Hire de Patrice Leconte, 
Un mundo sen piedade de Eric 

muller, até 40 anos, libre e de 
parecidas características. Apar
tado de Correos 451. .tugo. 

O Centro Xove de Anticoncep
ci ón e Sexualidade abriu as 
suas portas o 1 de Outubro, na 
rua da Espiñeira, 10-baixo 
(Santiago). Dase información 
e asesoramento sobre temas 
de sexualidade a todos os xo
ves menores de 20 anos de xei
to gratuito e confidencial. De 
luns a venres e de 16 a 21 ho
ras. Ao tempo funcionará un 
teléfono de información (981) 
59 42 52, sábados incluidos, ta
mén de 16 a 21 h. • 

Novembro as clases de solfeo e 
instrumentos (clarinete, saxo, 

- trompeta, percusión, etc) na -sua 
escola de música ao igual que 
outros anos. Todas estas clases 
son impartidas por profesorado 
de grado meio e superior. • 

Rochant e A condesa Drácula 
de Peter Sasdy entre outras . 
O venres 15 no cine Yago habe
rá un Especial Hammer no que 
se proxectarán Vampira de Cli
ver Donner e O circo dos Vam
piros de Robert Young entre 
outros filmes de esta compañia 
adicada ao xénero de terror. O 
mesmo día no Teatro Principal 
terá lugar o Marathon que 
clausurará o festival Cineuropa 
deste ano. Será a partir das l 7h 
e proxectaran-se O ovo da ser
pe de Bergm<µl, O enigma do 
feiticeiro de Bob Hoskins, A 
soas contigo de Eduardo Cam
poy e Splendor de Ettore Scola, 
entre outras. 

Clásicos na TVG 
O sábado en Butaca Espacial, 
emitirase o filme de Fritz Lang 
Os sobornados (The Big Heat). 
Versión orixinal subtitulada. • 

AxendA-
.ft:cuLTURAL;n. 

figuran Manuel Moldes, Antón 
Lamazares, Berta Caáccamo, 
Xosé Freixanes, Miguel Mos
quera, Dario A Basso, Antón 
Patiño, Din Matamoro, Mench 
Lamas, Tono Carbajo). 

Pola sua banda, o comisário 
recoñeceu, en efecto, que as 
cousas poderian ser melloradas, 
que a responsábel do asesora
mento artístico non era santo 
da sua devoción, pero que agora 
xa esta todo feíto. 

Unha alternativa paralela foi
lle nembargantes proposta. Le
var á Expo, non só a pintores e 
escultores, senón a deseñado
res, xentes da imaxe (vídeo, fo
tografía, etc.), narrativa, poe
sía ... Sen embargo, segundo 
fontes solventes, tampouco a 
consellaria parez "que lle inte
rese o tema. Tivemos algunhas 
xuntanzas e tan só apreciamos 
boas palabras. Ao parecer che
gouse a estas conclusións por
que os pintores somos ~entes , 
que presionamos moito e non 
deixamos traba!Jar con tranqui
lidade aos burócratas". 

Díaz Pardo, Manolo Rivas, 
Alfonso Abelenda, etc. áchanse, 
asemade, disconformes co plan
texamento arbitrário dos organi
zadores através de diferentes tes
timonios públicos e personais. • 

EXPOSICIONS 

Artistas galegos 
en Lisboa 
O museu de Pontevedra e a · 
Fundación Barrié de La Maza 
inauguraron no Centro Galego 
de Lisboa a exposición Porta
das: os artistas galegas e o li
bro, 1900-1936. Estará aberta 
até o día 15 de Decembro e 
consta de 28 paoeis coas repro
ducións de portadas de libros 
feítos por artistas galegos entre 
os anos 1900/36. 

Colectiva na Coruña 
Na Galería Pardo Bazán expo
ñense obras de GraneU, Pérez 
Palma, Xaime Quessada e 
Vázquez Cereijo 

Lugo: pintura rusa 
Na Sala Almirante exposición 
de pintura realista da Escola 
Rusa de Vladimir 

Artistas ourensáns 
Na sala Studio 34 de Ourense, 
Exposición Colectiva de 6 ar
tistas ourensáns t 

ACTOS 

X ornadas 
de Meio Arnbente 

·Segue o ciclo de con(eréncias 
organizadas polo Departamento 
de Cultivos Mariños do Institu
to de Ensino Secundário e Pro
fesional de Sada (A Coruña). O 
día 20 de Novembro Felipe 
Macias da Universidade de · 
Santiago falará sobre Bioxeo
química das rias galegas. Será 
ás 18h no local da Sociedade 
Recreativa de Sada. 

Écoloxismo hoxe 
Segue o Ciclo de Conferéo
cias organizado pola Comi
sión de Defensa da Biosfera 
do Clube UNESCO de Vigo. 
Odia 15 de Novembro Cristi
na Alvarez BaquerizQ, .de 
ADENA, falará sobre Situa
ción legal da defensa do me
d.io ambente. Será ás 20h no 
Salón de Actos do Banco Bil-

LIBROS 

As reliquias 
Esta novela de Antonio Rodrí- . 
guez López recebera o Prémio 
Café de Catro a Catro que se 
falla anualmente na cidade de 
Vigo. O poeta e narrador trans
porta-nos con esta obra a un 
mundo intenso e realmente no
vidoso nas nosas letras: o uni
verso dos conventos de clausura 
do século XVII en Monforte, 
cando as freiras descalzas inau
guran a súa nova casa en agosto 
de 1646; viaxando despois a 
América, ao Callao e a Potosí, á 
beira do Pacífico, á corte fastuo
sa do vicerrei do Perú, don Pe
dro Femández de Castro, galego 
el tamén, como unha grande 
maioria de persoeiroshistóricos 
que non asombroso exercício de 
documentación, aparecen ao 
longo da preseñte hitória. As re
liquias está editado por Xerais, 
na sua colección Narrativa 

Arraianos 
De novo na colección Narrati
va de Edicións Xerais ternos 
outra das navidades deste Outo
no, trata-se do ultimo traballo 
de Xosé Luis Méndez Ferrín. 
A lectura de Arraianos ponnos 
a ollada e a imaxinación sobre 
un território, nas concas do Li
mia e do Amoia, contra as se
rras do Xurés e Labaoeiro, para 
moitos descoñecido; un mundo 
a trasmán, separado de todo, 
tanto de Galiza como de Portu-

. gal, habitado por xente distinta 

MUSICA . 

Jazz en Compostela 
Dentro da programación dos 
Encontros Europeos no Cami
ño de Santiago haberá cinco 
sesións de Jazz. O sábado 16 de 
Novembro no Teatro Principal 
tocará o Jesper Thilo+Oliver 
Jones Trio de Dinamarca. O 
luns 18 estarán Ximo Tebar 
Group + Johnny Griffin, e o 
martes 19 Georges Arvanitas 
Quintet + Ranee Lee de Grécia 
e Fráncia.Todas as actuacóns te-

rán lugar no Teatro Principal ás 
23 horas. 

Barricada 
en xira 
O grupo de-rock duro Barrica
da comenza este venres ( 15 de 
Novembro) en Vigo unha xira 
por Galiza que lles levará, des
pois a Ferrol e Ourense. En Vi
go o concerto será no Pavillón 
de As Travesas, e o prezo das 
entradas será de 1.500 pts. 

Clásica en Vigo 
O día 20 de Nov.embro o coñe
cido pianista José Francisco 
Alonso vai interppretar o tema 
Goyescas, con motivo do 75 
aniversário do morte do compo
sitor Enrique Granados. O dia 
18 deste mes actuará o Quinte
to Skampa. As dúas actuacións 
serán ·na Sala de Concertos do 
Cantro Cultural Caixavigo. . • 

ABOSATIBBA 27 
Nº 497 -14 DE NOVEMBRO DE 199f . . 

bao-Vizcaya~ entrando pola rúa 
Colón. 

Da Conquista 
ao Encontro 
Este é o lema da VI Asamblea 
de Encrucillada que se cele
brará no Colexio La Salle de 
Compostela os días 22 e 23 de 
N'Ovembro. Haberá unha mesa 
redonda sobre Galiza en Amé
rica, na que f:~larán Carlos Sixi
rei, da Universidade de Vigo, 
Manuel Suárez, do Patronato 
Rosalia de Castro, Mari Mar 
Revuelta, relixiosa no Btasil, 
etc. Un invitado de excepción é 
o arxentino Enrique Dussel, que 
agora exerce como profesor de 
História da lgrexa e. de Ética na 
Universidade de México. Dus
sel é autor de numerosas obras 
sobre a história da lgrexa ame
ricana e sobre a Teoloxia da Li
beración, e pronunciará confe-

e misteriosa que sente a frontei
ra administrativa como un ab
surdo, incapaz sen embargo de 
borrar a conexión historica e 
cultural entre os dous lados da 
raía. A recreación literária deste 
espácio humano e xeográfico, 
adquire perspectiva e profundi
dade no percorrido da ficción a 
través de tempos e momentos 
historicos diferentes: o século 
XIX, -o 36, a posguerra ou os 
anos sesenta do noso século. 

Informe Bestiário 
Xoan lgnácio Taibo, un dos 
máis orixinais narradores gale
gos, acadou con esta singular 
obra o Primeiro Prémio de 
criación literária Carballo 

. Calero convocado polo Conce
llo de FerroL Informe Bestiá-

Análise 
Empresarial 
Está na rúa o número 13 da re
vista de Economía Análise Em
presarial. Este número contén 
unha entrevistsa con Xosé Ro
dríguez Peña, ex-Conselleiro de 
Pesca; artigas encol da industria 
halioalimentária na Galiza, ou 
sobre a xestión de recursos hu
manos na empresa galega. A 
necesidade de dotar a Galiza 
dun bon sistema de comunica
cións por satélite é outro dos te
mas que se analisan nesta entre
ga, que conta ademáis con sec
cións como Revista de Prensa e 
Com~nto de libros. 

O Mono 
da Tinta 
Ven de sair á rúa o número 4-7 
desta Revista Galega de Crea-

réndas sobre O feito fa coloni
zación, a Visión da lgrexa lati- · 
noamericana e As relacións 
Norte-Sul da Igrexa america
na. Os prezos de pensión com
pleta son de 3000 pts, de dormi
da e almorzo 1850 pts, o xantat 
custará 850 pts e o mesmo a 
cea. Haberá un fondo común 
para os gastos totais de xeito 
que ninguén deixe de asistir por 
motivos económicos. 

. Roteiro Ecolóxico 
O Colectivo de Educación Mé
dio Ambiental (CEM) realizará 
un roteiro ecolóxico para estudar 
e recoller cogumelos en Guitiriz, 
os dias 16 e 17 de Novembro. 
Mais adiante, o 11 de Xaneiro do 
92 fara-se outro en Esteiro de 
Aullóns para observar as aves 
mariñas, este será para rapaces e 
rapazas entre os 7 e os 14 
anos.Para máis información cha
mar ao Tlf (981) 26 56 40. • 

rio é unha colección de relatos 
de fantásticas aventuras, que 
suceden en momentos e am
bientes diversos, unidas por un 
común protagonista. Segundo o 
autor, estas histórias veñen uni
das tamén por unha narración 
que as globaliza, e que non é 
máis que unha versión espacial 
da Odisea homérica, con algun
ha salpicadura medieval.Esta i 

obra está editada por Edicións 
Laiovento, nada fai apenas seis 
meses, e que opta por un mode-
10 de formato -único, sen dife
réncias temáticas, para non es
tabelecer categorías no trata
mento dos diversos xéneros, 
merecentes todos eles de idénti
ca consideración. 

Névoas de antano 
Neste interesantísimo ensaio 
da profesora Teresa Lóp_ez, 
que foi galardonado co 1 Pré
mio de investigación linguís
tico-" literária ·carballo Ca
lero, aborda-se cun critério ri
goroso o estudo dun aspecto 
da nosa cultura moi pouco 
analisado, os ecos dos cancio
nerros galaico-portugueses no 
século XIX. Polas súas espe
ciais características, este é un 
libro de obrigada leitura non 
só para os profisionais do ensi
no senón tamén para todas as · 
persoas interesadas polos pro
blemas da nosa cultura. De 
no~o é Laiovento quen edita 
esta interesante obra. • 

ción, correspondente ao Ver.ao
Invemo deste ano. Este número 
comprende un monográfico so
bre a auga ademáis das súas 
seccións de viaxes, correspon
déncia, prosa, poesia, crítica ou 
ensaio .. O prezo é de 450 pts e a 
presentación fai-se en Compos
tela e en Lisboa. • 

UNTA 
DE GALICIA · @) u CONSEL.LERIA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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IDEAs 
-B. LAXE ' s e hái fume hai lume", deciamos 

de rapaces cando xogábamos 
ao fume-fumé, e como Celulosas 

bota o fume, faise notar, recibindo direita
mente as críticas . Ao seu carón, como 
consecuéncia própria, nasceu Elnosa. 
Acobillada, ilegal, letal. Foi ampliando as 
suas instalacións sen autorización .segun
do ia medrando o complexo de celulosas 
e ia precisando máis cloro. O libriño titula
do Normas Básicas de Seguridad editado 
pala empresa, facéndolle entrega a cada 
traballador dun exemplar numerado, reco
llia ente outras cousas o párrafo seguinte: 
''tan pronto como se teña notícia dunha fu
ga de cloro, independentemente da sua 
intensidade, deberá·tratar de correxirse xa 
que as ·fugas sempre aumentan". 

"As 21,20 do día 27 de Outubro de 1980, 
cando se enchia un camión cisterna de 
cloro, produciuse unha fisura de dous cen
tímetros .no flexíbel de enchido o que orixi
nou a conseguinte fuga de gas", afirmaba 
a nota da empresa que precisaba "non se 
produciu nengun intoxicado, nen afectado, 
na nosa factoría: pero si resultaron lixeira
mente afectados cinco traballadores do 
parque da madeira de Celulosas". 

Un ano antes morrian dous obreiros ta
mén por un escape e os sindicatos afirma
ban que "os mortos por Elnosa por intoxi
cación de cloro foron 17, ainda que a em
presa tentará sempre imputarllo a outras 
causas como caié::las, atropellos por palea
doras etc." 

Daquela o concelleiro Martínez Sánchez 
e o avogado Xosé Luis Fontenla, lanza
ban machaconas adverténcias sobre o 
perigo, que eran respondidas desde a ofi
cialidade co siléncio cómplice e coa ne- . 
gativa por parte da empresa e de xorna
listas que suplían os actuais gabinetes de 
comunicación. · 

Elnosa deberá suspender a produción de cloro, 
d·espois de duas décadas de protestas 

Tarde, pero a· tempo 
Pero Elnosa xa noh tiña xa só o cordón 
umbilical con Celulosas. O cloro foi senda 
cada vez máis negócio e comezáronse a 
instalar depósitos, até cinco de 100 Tm.,· 
contravindo toda a lexisla
ción. Por se fose pouco os 
camións cisternas, auténti
cas bombas ambulantes 
que nos fan recordar o caso 
do camping catalán dos Al
faques, transitaban máis e 
máis palas nosas estradas, 
circulando mesmo polo cen
tro da capital pontevedresa 
c:;oa sua torreta-caliveira. 

Acabouse a inibición 

Agora a Comisión Galega 
de Protección Civil acordou 
concederlle un prazo de 72 
horas para suspender a pro
d u ció n de cloro "en tanto 
que nG>n se dote ou importen 
as medidas correctoras que 
resulten do plano de emer
xéncia interior". A resolución 
chegou, evidentemente, tar
d_, pero ainda a tempo. 

Retrasada coa disculpa de 
que, até agora, non había 
unha lexislación na que 'am-. 
pararse, esquecendo regu ;:: 
lamentos como o de Activi
dades Molestas, Nocivas e 
Perigosas, a Lei de Canta-

minación, o Plan de Ordenación do Axun
tamento, ou as condicións fixadas nas li
céncias de obras. Por pechar os ollas, pe
cháronos todos estes anos aos cinco tan-

ques de cloro instalados subreptíciamen
te, cuxa existéncia negaba a empresa un
ha e outra vez. Por se fose pouco, a em
presa daba unhas _perdas anuais de 400 

millóns de pesetas. 

Os informes remitidos duran
te todos estes anos á Xunta, 
con Rosón, con Albor, ás 
distintas Consellarias e or
ganismos internacionais, 
non foron quen de paralisar 
estas instalacións. A reco
mendación de peche -a or
den deuna a Consellaria de 
lndústria máis tarde-, produ
cíase o mesmo dia que o 
Grupo Torras, promotor dun
ha papeleira privada, apre
sentaba en Comnpostela un
ha fundación, para mellorar 
a imaxen das celulosas, coa 
asisténcia de Manuel Fraga. 

Celulosas-Elnosa sempre 
gastou millóns e millóns en 
·publicidade, e, ano tras ano, 
anunciou a desaparición da 
contaminación e do perigo. 
Ao ano seguinte, coa publici
dade de novas medidas eles 
mesmo se desmentían. Que
rerán afirmar que coas medi
das pedidas por Guiña En
ce-Pontevedra xa non conta
minará, que Elnosa xa non é 
un perigo? + 

TRES EN RAIA 

CLORO 
SANTO 

G. LUCA DE TENA 

, 
E lícito que a cidadania non aco

lla con ledicia mercurial senón 
con mares de desconfianza o 

peche de E/nasa. Quen máis e quen 
menos garda memória das veces que 
nos xuraron que as bránquias das fa
necas de Marin non sabían que causa 
era o mercúrio, para un día aprender 
que a lama desta ria ten cen veces 
máis azougue ca as galerías de Alma
dén. O sistema de libre mercado pro
duce estes prodíxios: un contamina a 
ria, outro quere tirar benefício do lixo 
mineral , o sistema de comunicación 
proclama o negócio e sabemos de sú
peto que os que clamaban contra o 
mercúrio tiñan toda a razón. 

É lícito que ninguén poña .a man no lu- 1 

me pala limpeza desta operación que a 
pouco non demora trinta anos. A Em
presa Nacional de Celulosas, ENCE 
anúncia nunha revista británica que xa 
é quen de f2.bricar papel sen necesida
de de cloro. ENCE ten maioria de capi
tal público e cunha parte dos impostas 
dos galegas e dos habitantes da ria de 
Pontevedra, mais outro pedazo dos be
nef ícios da pasta que fabrica, paga con 
man larga desde hai trinta anos a turi
ferarios profisionais, enxeñeiros do bo
tafumeiro, mercenários mistificadores, 
navalleiros da pruma e economistas do 
trilé para que digan que toda a ciéncia 
e a técnica do mundo pousa como un
ha nube arcanxélica sobre os depósitos 
de cloro para que os habitantes da ria 
durman tranquilos. 

É lícito que non creamos nin palabra. 
O director desta banda de tafures de 
póquer untados a billete grande por li
ña e por informe cos benefícios do lixo 
e o abuso, é membro de mérito da so
ciedade secreta Opus Dei e hai dema
siado anos que se fai cruces cada vez 
que lle falan de contaminación. + 

VoLVER Ao REGO 

M orreu -de extrano modo , por 
certo- Maxwell, o magnate da 

. prensa. Un dias antes deixara 
dita que, en menos dunha década, no 
mundo non quedarían máis gue unha 
dúcia de grandes grupos de. comunica
ción. Ninguen se escandalizou con esa 
afirmación, quizá xustificada en critérios 
pragmáticos de rendabilidade. 

Vivimos. nun mundo paradóxico, afeito 
á doble moral: défendese o pluralismo 
político (pero práticase o consenso, o 
bloque constitucional, o compadreo bi
partidista); axítase tamén a bandeira 
da liberdade informativa (mentres ve
mos crecer as corporacións multimé
qias e estreitarse o número de proprie
tários, a tanta velocidade como o nú
mero de mensaxes); enaltécese, por 
fin, a monogámia, mentres o mentiroso 
se rodea de amantes. + 




