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Europa á defensiva ante a ameaza da crise proveniente 
dos Estados Unidos 

A recesión desembarca 

Capa 
do último 
disco do grupo 
Euro pe, 
Prisíoneiros 
no Paradiso. 

en Maastricht 

Os Norte-americanos desembarcaron en Normandia durante a 11 Guerra Mundial e provocaron 
o relanzamento europeu através do Plan Marshall. Desta volta o que está a chegar da outra 
banda do Atlántico é unha perigosa recesión que condicionou os acordos de Maastricht. Os 

países europeus atrinchéiranse no aparato financeiro, esquecendo a política social e os 
desequilíbrios rexionais, para afrontar no posíbel a crise. 

Censurados 27 minutos 

Oro vO 

O PSG-EG 
# aproximase . 

. ao Bloque 

O PSG-EG decideu aproximar as 
suas posturas ás do BNG, se
gundo o sentir maioritário dos 
participantes no IV Congreso do 
partido celebrado os pasados 
dias 7 e 8 en Santiago. O PSG
EG está disposto a coincidir nun
ha organización piuripartidária, a 
condición de que este proceso 
se realice através dun congreso 
constituinte. O relanzamento do 
partido, propugnado por Camilo 
Nogueira desde a sua dimisión 
da secretaria xeral , quedou rele
gado ante o debate aberto no 
congreso entre partidários de 
confluir co BNG e proclives a un
ha alianza con EU. Ao final , o 
próprio Nogueira decideu apre
sentar unha enmenda transacio
nal onde se define a poi ítica de 
alianzas de forma moito máis ex
tensa que na ponéncia orixinal, 
establecendo. ademais unha cla
ra proclividade cara o BNG. Esta 
proposta logmu o apoio da 
imensa maioria dos congresistas 
e impediu que a división acadase 
grados maiores. • 

Páxina 7) 

Doce mil -
persoas 
reclamaron a 
auto 
determinación 
en e mpostela 

O día da Constitución española, 
Galiza reclamou un direito que 
esta non recoñece: o direito a 
decidir por si mesma, a autode
terminarse, · pero non como algo 
romántico senón como princípio 
inexcusábel para poder millorar o 
nivel de vida do seu povo. Fíxoo 
con unha gran manifestación, · 
convocada polo BNG, que igua
lo :J en número ás mairandes ce
lebradas polo Dia da Pátria. • 

(Páxina 5) 

do documental Castelao comprado pola Tvg 
De duas horas e vinte 
minutos que tiña a metraxe 
orixinal á unha hora e 
cincuenta e tres que agora 
dura, reduciron os 
responsábeis do Centro 
Galega de Buenos Aires a 
única película que se 
conserva con imaxes en 
movimento de Castelao. 
Toda unha longametraxe 
do mellar documentalista 
arxentino, Jorge Prelorán, 
que agora é vendida con 
censura . . 
(Paxina 19) 

. ~ 

Mitin de Castelao en Lira (Camota) durante a República . 
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A política rexional europea é a grande esquecida 
no cumio holandés 

Maastricht, un acordo 
· provisional ameazado pola 

• # • 

reces1on norteamericana 
• G. LUCA DE TENA · MANUEL VEIGA 

Só a moeda parece unir aos europeos, mentres o parlamento de 
Estrasburgo segue sen competéncias e a política social continua 

esquecida. O medo de González a unha Europa de duas velocidades 
parece xustificado polos resultados do cúmio. 

Os partidários de dar primacia á 
unión monetária son os verda
deiros gañadores do cúmio de 
Maastrich. A filosofia da Europa 
das duas velocidades avanza un 
paso máis cara ao establece
mento dun banco central que te
ña o cometido de estabilizar os 
précios e facer do axuste a políti
ca económica. 

O estatuto apolítico que se pre
tende dar ao banco, sobre o que 
non terá papel controlador o Par
lamento Europeu, anúncia a con
solidación dunha CEE eminente
mente tecnocrática. 

A posta en marcha a partir do 92 
da segunda fase da unión mone
tária sen nengunha clase de co
rrección terá dous efeitos ime
diatos: no primeiro favorecer o 
comércio que non estará media
tizado pola taxa de intercámbio 
das distintas moedas (non será 
posíbel por exemplo devaluar 
para ter précios máis competiti
vos); despois, abrigará aos dis
tintos governos a reducir as acti
vidades que gravan a competiti
vidade, como son a tributación e 
as normas que garantizan o em
prego. Pódese prever polo tanto 
un ex rcício de forzas ainda 
máis Ubre sobre o mercado de 
traballo e un avanzo de todos os 
procesos de privatización. O 
anúncio da unión monetária ha 
reforzar ainda máis a grella do li
bre mercado. 

A Europa rexional é a gran per-

dedora desta reconsideración 
global de obxectivos da CEE. A 
reunión de Maastricht promete 
atender os direitos individuais 
dos traballadores e achegar un 
mínimo comun denominador dos 
direitos de intervención democrá
tica, pero non se presta atención 
ás condicións dos desequilíbrio 
rexíonal. Situada no lugar 142 da 
lista dos 160 espácios económi
cos singularizados da CEE, o en
tramado produtivo galego amósa
se particulamente vulnerábel á 
recesión. O Instituto Nacional de 
Industria (IN/) esquece de súpeto 
os seus plans de renovación da 
fábrica de Ence en Pontevedra 
só con experimentar o estanca
mento da demanda de pasta de 
papel en Occidente. As necesida-

Acórdase 
o establecimento 
dun Banco Central 
que teña o 
cometido de 
estabilizar os 
précios e facer do 
axuste a política 
económica. 

des de divisas da U RSS lévana a 
ofrecer ao mercádo occidental 
millóns de toneladas de alumínio 
que desbaratan os précios do 
mercado, co que o IN/ suxire que 
pode desentenderse da fábrica 
de San Cibrán, apenas enfrenta
da coa crise de précios. 

De deprimidos 
a perxudicados 

As áreas deprimidas, caracteri
zadas pola sua elevada povoa
ción activa agrária e o reducido 
emprego industrial, unha defi
cente estrutura agrícola e dificul
dades de acceso. aos mercados 
de clientes e fornecedores e ás 
redes de información, a auséncia 

.de economías de escala e a. ubi
cación dos centros de decisión 
fóra dos seus territórios, serán 
as primeiras perxudicadas pala 
etapa de competéncia superior 
que anúncian as decisións de 
Maastricht. 

Aparte da adopción da moeda 
única (na que Inglaterra resérva
se a opción de non participar no 
caso de que no 99 lle compense 
conservar a sua própria área 
monetária) está o compromiso 
de adaptar as decisións de todos 
os estados membros para de
senvolver os princípios de políti
ca social establecidos no Tratato 
de Roma e formulados na Carta 
Social de 1989. Desta prioridade 
do obxectivo de unión económi-

ca resulta que os paises con sei 
tor público menos desenvolvido, 
principalmente a Europa Medite
rránea, estarán en condicións 
ainda piares para competir. Ao 
non poder recorrer a máis privati 
zacións, terán que transmitir a 
parte principal das contradic 
cións do seu funcionamento eco
nómico ao mercado de traballo e 
aos seitores menos capitalizados 
do seu aparato de producción. 

De feíto, o Produto Interior Bruto 
(PIB) por habitante será no mo
mento da entrada española no 
mercado único do 77,8 por cento 
da meia comunitária, tres déci
mas menos que no 1973, ano da 
primeira crise do petróleo, se
gundo a estimación realizada pa
la Comisión Europea (CE) en 
Abril pasado. O informe indica 
que oito paises teñen uns ingre
sos por persoa superiores á 
meia da CE: Luxemburgo (27,4 
por cento), Alemaña (10,9), 
Francia (9,3), Italia (4,9), Inglate
rra (4, 1 ), Bélxica (4 ), Dinamarca 
3,9 e Holanda (3,6). 

A boa vontade 
soberana 

Por baixo da média están Portu
gal, Grécia, Irlanda e España. 
Entre os domínios que antes de 
Maastricht eran de competéncia 
estatal e agora poden (se os 
acordes se desenvolven final
mente nesa liña) seren comparti
dos, están a política de turismo e 
de protección dos consumidores. 



r-------------------------------------------------, 
Cativos resultados do cúmio 

O parlamento europeu continuará, en contra do previsto, cos 
mesmos e escasos poderes que poseía. 

A política exterior queda supeditada aos acordos por unanimida
de, o que sen dúbida dificulta as posibilidades de acción. A de
fensa europea continuará a depender da OTAN. 

As aportacións económicas á Comunidade realizaranse segundo 
a renda de cada país, pero non se erixen mecanismos correctores 
dos desequilíbrios existentes. No mellor dos casos a situación 
quedará igoal. 

l\Jon se me ue o termo f4 '8fa, ante as retieéooas amos .· pe .. 
los Estados Unidos, e sustituese polo obxethto dé t•estteltár a ri 
lación entre os povos europeus". 

Aumentará a colaboración en matéria xudicial e policial. 

-------------------------------------------------~ 

O estatuto apolítico 
que se pretende 
dar ao Banco 
Central, sobre o 
que non trá o papel 
controlador do 
Parlamento 
Europeu, anúncia a 
consolidación 
dunha CE 
eminentemente 
tecnocrática 

É a presidéncia holandesa a que 
propón decidir por maioria cualifi
cada o tocante ao melloramento 
das condicións de traballo, os di
reitos de información e consulta 
dos traballadores, e a igualdade 
entre sexos. Doutra parte, o que 
toca ás remuneracións, a pro
posta de salários mínimo, os di
reitos sindicais e os dereitos de 
folga seguirían dependendo da 
boa vontade de cada Estado. O 
que o Parlamento obtén en Ma
astricht non é a Europa Social de 
que talara Miterrand en 1989 se
nón o poder de codecidir no do
m í nio fundamental da Europa 
dos comerciantes. 

Os estudos estadísticos da CEE 
asexan o cúmio de Maastricht 
coa realidade de 50 millóns de 
pobres nos paises membros. Es
ta categoría inclúe aos cidadáns 
que perceben a metade da renta 
per cápita meia de cada Estado 
membro. Aplicando esta medí-
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da, España teria oito millóns de 
cidadáns pobres, con rendas in
feriores a 600.000 pesetas ano. 

O gráfico da pobreza atinxe a 
novas capas de idade en toda 
Europa. Nos anos setenta esta 
categoría estaba dominada polos 
maiores de 55 anos sen traballo 
fixo. O paro implica cada vez 
máis ás idades meias que non 
accederon ainda ao primeiro tra
ballo e aos seus fillos. 

A Europa comunitária dos pobres 
dispón de tres categorías recoñe
cidas polos seus orgaos de gover
no: a pobreza laboriosa, de ingre
sos próximos á meia e condicións 
precárias de vida; o grupo de in
gresos irregulares, entre os que 
inclue aos mozos sen emprego, 
traballadores ocasionais e ás mu
lleres soias con cargas familiares. 
Por fin a CE recoñece un amplo 
grupo que depende en exclusiva 
da seguridade social e cuxa misé-

ria se repite de xeración en xera
ción. Un 22 por cento dos núcleos 
familiares da Europa dos 12 son 
monoparentais (polo xeral unha 
muller con tillos). Oous millóns de 
Europeos carecen de fogar e 15 

Pódese prever un 
exercício de forzas 
económicas ainda 
máis libre sobre o 
mercado de 
trabal lo e un 
avanzo de todos os 
procesos de 
privatización. 

PEPE CARREIRO 

millóns (o equivalénte á poboa
ción de Grécia) están en paro, a 
metade deles de longa duración. 

Un informe recente sobre a si
tuación económica española in
dica que a taxa de crecemento 
equivále a metade da do primei
ro semestre do ano pasado. A 
inflación aparece estancada e 
representa o dobre da dos pai
ses máis competitivos da CEE. 
Esta situación significa que o 
conxunto da economía do Esta
do é mes por mes menos com
petitiva. A recesión desacelerou 
a criación de emprego e o paro 
que dan as estadística de Ma
drid ten o escaso mérito de ser o 
máis alto de Europa. Avanza no 
entanto o desequilíbrio exterior e 
o déficit público e o investimento 
en bens de equipa decrece. Os 
custes de producción das em
presas $Oíl moi superiores aos 
do resto da CEE e a sua compe
titividade menor. • 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Balance dos cámbios nos paises máis desenvolvidos 

A perestroika perdeu a sua primeira batalla en Europa, 
ainda que gañou nos Estados Unidos 
A releitura das propostas de 
Gorbachov, formuladas por pri
meira vez no Pleno do Comité 
Central do PCUS, realizado en 
Abril de 1985, e desenvolvidas 
en anos sucesivos, dá pe a reali
zación dun balance dos éxitos e 
fracasos obtidos. A tese central 
afirmaba que as diferéncias ide
olóxicas non podían escurecer a 
evidéncia de que vivíamos nun 
mundo interconectado. A partir 
de aí afirmábase que a guerra 
nuclear non constituía unha saí
da política, ao estilo doutras 
guerras, senón un suicídio (ver
dade de perogrullo que, sen em
bargo, ningunha autoridade de 
Occidente ousaba dicer). Como 
última consecuéncia os xestores 
da perestroika afirmaban que a 
loita de clases debía supeditarse 
ao interés común de sobrevivén
cia da humanidade. 

Esta tese central contaba con 
outros dous planos ensarillados: 
Era preciso liberar á URSS do 
peso da carreira de armamen
tos (disfuncional nunha 
economía socialista) e activar o 
desenvolvimento, claramente 

Soldados soviéticos. 

estancado desde fins dos se-
. senta. Este obxetivo lograriase 
através da liberdade política 
(arelada pala povoación e im
prescindibel para sacar ás ma
sas da pasividade e o apoliticis
mo das últimas décadas) e a re
definición económica do sistema 
so~ialista, con maiores espácios 
de liberdade e competéncia. 

Oeste edifício argumental dedú-

cese que os mentores da refor
ma soviética contemplaban todo 
o abano de posibilidades que po
dían surxir, incluida a resposta 
ocidental (non por casualidade 
vários dos principais ideólogos 
do momento, como Egor lacov
lev, eran expertos ocidentalistas). 

Posteriormente púdose com
probar que a principal falla teóri
ca foi a de non prever a forza 

das reivindicacións nacionais. 
.. Gorbachov actuou neste terreo 
de forma improvisada, como 
mostrou a sua visita ao Báltico 
en 1989 e o seu diálogo directo 
cos cidadáns, reclamando com
prensión ante a ameaza que 
atinxia a toda a sua estratéxia. 
Os cámbios de postura eviden
ciaron que tardou en compren
der a eséncia das reivindica
cións nacionais. 

Exitos e fracasos 
da perestroika 

Con estas premisas teóricas, a 
perestroika lanzaba dous envites 
sobre Ocidente, ambos centra
dos no desarme e ambos moti
vados pala necesidade de de
senvolvimento próprio. O primei
ro deles ia dirixido á opinión pú
blica de· Europa Ocidental e o se
gundo afectaría á economia dos 
Estados Unidos. Só o segundo 
aspecto se comezou a cumprir. 

A U RSS albergou demasiadas 
esperanzas nos efectos da sua 
nova política sobre a opinión de 

Europa Occidental, claramente 
pacifista, pero incapaz de afas
tarse dos Estados Unidos, men
tres seguisen existindo os mes
mos vínculos económicos. 

A actitude dubitativa de Fráncia 
e o conservadurismo do Reino 
Unido, deron lugar a que so Ale
m aña (por intereses próprios) 
dese alguns pasos: a URSS ce
día a ROA, mentres o conducto 
de gas soviético se prolongaba 
ate a parte ocidental, o que da
ba lugar a unha dependéncia 
enerxética de Alemaña cara o 
Leste (compensadora da depen
déncia dos Estados Unidos). 

O papel da OTAN comezou a 
ser cuestionado polos líderes 
ocidentais, ao princípio de forma 
tímida, pero lago de modo máis 
claro, especialmente nos níveis 
internos. Nese intre sucedeu a 
invasión de Kuwait polo Iraq que 
significou o máis duro golpe su
frido nos últimos anos pala polí
tica exterior soviética. No aven
tureirismo de Hussein encontrou 

(Pasa á páxina seguinte) 
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A invasión 
de Kuwait polo 
Iraq significou o 
máis duro golpe 
sufrido nos últimos 
anos pola política 
esterior soviética. 

(Ven da páxina anterior) 

Ocidente unha xustificación á 
sua política tradicional, pero os 
máis beneficiados foron, sobre
todo, os Estados Unidos. 

O Golfo, un balón 
de osíxeno para 
os Estados Unidos 

A empresa lider na construción 
da equipa de defensa, a Me 
Donnell Doug!as, viase obrigada 
a reducir a sua plantilla en 1990 
nun 13%. Só no segundo se
mestre dese mesmo ano os Es
tados Unidos perdian médio mi
llón de postos de traballo. Estes 
feitos eran cruciais se ternos en 
conta que non se trataba, nen 
se trata, da crise dun sector da 
economía, senón da crise dun 
dos dous pilares fundamentais
nos que se asenta. Lembremos 
que, tal e como ten descrito No
am Chomski, a economía norte
americana basease desde a pri
meira guerra mundial en dous 
princípios: a rapiña do terceiro 
mundo e a participación do Es
tado na economía, através das 
subvencións ás indústrias rela
cionadas co armamento (o que 
inclue non só aos fabricantes di
rectos de armas, senón a inves
tigación informática, ao Depar
tamento de Enerxia e á NASA). 

A perestroika asestara un golpe 
fulera! a este segundo pilar, pe
ro a guerra do Golfo supuxo un 
balón de osíxeno de vários me
ses para os Estados Unidos, 
tempo que esta poténcia apro
veitou para xogar as suas ba
zas no deterioro da Unión So
viética, presionando sobre as 
suas forzas centrífugas, ao tem
po que Gorbachov tardaba en 
conseguir e mostrar ao seu po
vo os resultados positivos da 
sua política. Non era abondo 
cos grandes recebimentos en 
Ocidente, se o mundo seguía 
armado e polarizado, desta vol
ta sobre unha única forza. 

Da importáncia da guerra do 
Golfo dá idea o feito de que nos 
dous primeiros trimestres de 
1991 (os inmediatos ao fin da 
guerra) os Estados Unidos con
seguiron, por primeira vez desde 
1982, sendos superavits na sua 
balanza por conta corrente, grá
cias ás contribucións dos aliados 
para sufragar os gastos da bata
lla, uns 35 mil millóns de dólares. 

Oeste modo, o potente comple
xo militar-industrial norteameri
cano, ameazado de regulación 
de emprego, conseguia factu
rar a sua tecnoloxia máis mo
derna a canta de xaponeses, 
alemáns e saudíes. Hussein 
proporcionou así un mercado 
momentáneo, pero vital para 
os Estados Unidos. 

Boa proba desta tese é o deve-

zo co que os Estados Unidos 
tratan agora de implicar a Ga
daffi en supostas accións terro
ristas, co motivo non oculto de 
repetir a operación de castigo 
(en realidade unha operación 
económica) ensaiada con éxito 
no Iraq. Por sorte, parece que 
Gadaffi é máis listo, alén de po
der contar coa lección da expe
riéncia, mesmo a própria Trípoli 
foi bombardeada en 1986, co
mo represália pala bomba colo
cada supostamente por un gru
po pro-líbio nunha discoteca 
alemá frecuentada por marines. 

Pasados os efectos da Guerra 
do Golfo, os Estados Unidos 
sofren de novo a ameaza da re
cesión, cada vez con maior du
reza. A bolsa voltou a cair en 
Novembro (o quinto crack máis 
grande do século, semiocultado 
polos médios de comunicación, 
sen dúbida a causa do temor 
aos efectos psicolóxico-depresi
vos que podia xerar na econo
mia, tendo en canta que sucede 
a outras duas caídas fortes: a 
de 1987 e a de 1989). 

No terceiro trimestre deste ano 
o deficit por conta corrente nor
teamericano voltaba a disparar
se situándose en 10.500 millóns 
de dólares para ese periodo, 
consecuéncia "da disminución 
das contribucións pola guerra 
do Golfo", segundo o Departa
mento de Comércio. 

A invasión 
de Kuwait polo Iraq 
significou o máis 
duro golpe sufrido 
nos últimos anos 
pola política 
esterior soviética. 

Repercusións 
sobre Europa 

Os efeitos da perestroika sobre 
Europa só se deixarán sentir in
directamente, cando a recesión 
dos Estados Unidos condicione 
as economías europeas, como 
xa está comezando a suceder. 

En 1982 a lista dos maiores 
bancos do mundo estaba enca
bezada por un banco norteame
ricano, o Chase Manhattan 
Bank, easi sucedía desde me
diados do pasado século. Pero 
actualmente hai que descender 
ate o octavo lugar para encon
trar o primeiro banco norteame
ricano. Outro dato sintomático 
da recesión é que 8 de cada 1 O 
máquinas-ferramenta utilizadas 
nos Estados Unidos son de pro
cedéncia europea ou xaponesa. 

Tendo en canta que o 40% do 
Produto Nacional Bruto dos pai
ses capitalistas industrializados 
corresponde ainda aos Estados 
Unidos (53% en 1960) e que as 
relacións comerciais entre os Es
tados Unidos e Europa supoñen 
entre o 20 e o 40% do intercám
bios europeos, segundo ramas 
da produción, cabe concluir que 
a recesión norteamericana terá 
uns claros efectos sobre Europa. 
Un novo Maastricht, ou reunión 
no cúmio, pode ser necesário a 
curto prazo. Nese momento os 
europeos terán que facer valer 
os seus dereitos dunha forma 
máis sólida que hoxe. Daquela 
será posíbel repensar a defensa 
europea, algo que non foi levado 
a cabo na presente reunión de 
Maastricht, así como medidas 
económicas relacionadas cos 
acordos do GA TT (a posición eu
ropea actual é de notábeis con
cesión s en agricultura ante a 
presión dos Estados Unidos). 

Nese momento a perestroika te
rá conseguido os seus obxeti
vos exteriores: utilización da 
economía en fins pacifícos e 
consecuente recomposición do 
mapa mundial. Falta saber se a 
URSS, ou a organización que a 
suceda, durará tanto tempo. • 

L----------------------------------------------------------------------------~ 

González/Platón 
contemp}a pálido 
a recesiOn 
que desembarca 
en Maastricht 

A virtude, a auséncia de egoísmo e a participación de todos na 
común riqueza eran os pilares do equilíbrio na República de 
Platón. A forza dos intereses materiais fixeron para sempre da 
proposta do clásico un sinónimo de idealismo e_e!;soña~e~to , 
saudoso. Máis radicalmente interpretada, a pos1c1on platonica e 
a traición do enunciado polo que condenan a morte ao seu 
antecesor: non haberá democrácia en tanto non se cumpra a 
xustiza co último cidadán da República. 

A explicación que Felipe González fai do seu protagonismo en 
Maastricht non ten outro calificativo ca o de platónica. Repárese 
antes de entrarmos neutras consideracións, que na altura de 
Xullo , asi que Holanda lanza a idea de criar unha Europa de 
duas velocidades, o governo de Madrid abrazaa afervoado 
porque considera que poderia situarse na primeira división. A 
auséncia de egoísmo correspondialle en versión PSOE aos 
sindicatos para que o Estado puidese cargar o peso do axuste 
interno sobre o mecanismo de reloxeria comunitário. A música 
da proposta era aberrante e a letra non era certa. Inglaterra, 
ingresada hai un ano no Sistema Monetário Europeo (SME) 
reducía a sua inflación do 11 ao 4 por cento mentres o gabinete 
de prensa de Solchaga disimulaba como podía unha taxa de 
inflación de máis dun 7 por cento despois de dous anos de 
seguir o rodício implacábel do SME. 

A retórica europeista de González non pode agora reducir o 
volume dunha nova evidéncia, ainda máis negativa. En 
Masstricht gaña a posición dos que consideran prioritária a 
unión monetária e perden os platónicos da unión política. O xefe 
do Governo Central sabe que o que se acaba de abrir camiño 
en Holanda é a tese da Europa das duas velocidades e el é 
responsábel dunha equipa excluida da primeira formación. O 
que lle queda perante as cámaras de televisión e adornar con 
ditirambos os propósitos de construir unha Carta Social. 

O máis importánte do seu discurso ático é o que non dixo: No 
primeiro que a recesión norteamericana impón á CEE unha 
disciplina económica de armas tomar, entre cuios impostos 
tamén nos van cobrar a unificación de Alemánia; esta sanción 
dos máis ricos en defensa da sua hexemonia realizarase na 
constitución do Banco central Europeo (BCE) que administrará a 
moeda única e vixiará os précios. Dita noutros termos, viviremos 
de par dunha réplica europea do Fondo Monetário Internacional 
(FMI), que fará a centinela das políticas económicas 
comunitárias a partir dos baremos dominantes, chamados na 
lingua da CEE realistas. Agrava este proxecto que González 
trae dos Paises Baixos o estatuto apolítico e tecnocrático que os 
europeos de primeira queren dar a esta institución. O 
Parlamento Europeo non teria intervención nengunha que xogar 
no seu control. 

O pasavante, despois do 92, da segunda fase desta unión 
monetária 
significaria o comércio non intermediado por taxas de 
intercámbio. Para sócios da CEE como o Estado Español a 
competititividade agravada significará unha presión ainda máis 
forte dos intereses económicos dominantes para desprenderse 
de intervencións sociais que atrancan a liberdade de précios. Un 
seitor público nonato como o galega veráse en trance de 
desaparecer; os tributos reducidos e a voladura provocada 
desde a Administración das garantías de traballo , poden ser 
outras consecuéncias da película de Maastricht que González 
esta empeñado en contarnos ao revés. 

O verdadeiro Maastricht está ainda por vir cun reforzamento da 
estructura de libre mercado que importe o Fujimorismo onde se 
prometía o equilíbrio, o respaldo á renovación da OTAN (de 
arma nuclear de disuasión a exército europeo de orde pública), 
unha dependéncia estratéxica en aumento dos Estados Unidos 
e a progresiva redución nominalista das institucións 
comunitárias. 

A CEE marxinal na que nos ubican non ten causa que celebrar 
deste novo desembarco da recesión nordeamericana unha 
carreira máis ao Norde de Normandia. González/Platón seria 
máis verdadeiro se citase o verso que o noso Antera de Quental 
puña en boca do grego: Pedindo a forma em váo, a idea pura/ 
trope90 em sombras na matéria dura/e encontro a imperfe9áo 
em quanto existe/E asentado entre as formas incompletas/para 
sempre fiquei pálido e triste.• 

ANOSA TERRA 



otábel concurréncia á manifestación do dia 6 

Galiza súmase á onda europea 
pola autodeterminación 

O día da Constitución 
española, Galiza 
reclamou un direito 
que esta non 
recoñece: o direito a 
decidir por si mesma, 
a autodetermi narse, 
pero non como algo 
romántico senón como 
princípio inexcusábel 
para poder millorar o 
nivel de vida do seu 
pavo. Fíxoo cunha 
gran manifestación, 
convocada polo BNG, 
que igualou en 
número ás meirandes 
celebradas 
polo Dia da Pátria. 

Semellaba un 25 de Xullo dos 
. últimos anos. Até habia quen , 
na Quintana, esta vez sen sillas 
e sen os palcos das festas pa
tronais compostelás, escapaba 
a un sol que facia baixiño a sua 
ronda diária como lle corres
ponde á aproximación ao solstí
cio de Inverno. Habia iso si en 
vez dos consabidos carriños de 
nenos os paraugas previsores 
ou devotos dun home do tempo 
que anunciou neve por riba dos 

•B. LAXE 

cincocentos metros. A outra no
vidade é que, esta vez, só ha
bía unha convocatória á que 
acudir e a intencionalidade polí
tica era manifesta : "Galiza na
ción , autodeterminación". Algo 
tan simples pero que abarca to
da unha dinámica política, co
mo se ancarregarian de pór de 
manifesto os distintos .oradores 
que esfa vez aliaban ·áo tan de
nostado Lorenzo no 25 de Xu-

llo , lucindo ás suas costas co
mo un aliado. 

As diversas siglas non responde
ron á convocatórta do BNG, agás 
lnzar, que facia a sua apresenta
ción en sociedade con pancartas 
multicores. lsto non impediu que 
á celebración se sumasen múlti
ples militantes doutras organiza
cións. Os da FPG de Valdeorras 
levaban a sua própria pancarta, 

pero pésie ao enfado dos seus 
dirixentes por non receber a car
ta· convidándoos, estaban tamén 
outros destacados militantes, e 
numerosas persoas próximas a 
esta organización e ao PSG-EG, 
asi como alguns militantes de 
Goal ición Galega. 

O percorrido tradicional 

A manifestación, que facia o per-
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corrido tradicional, enfiaba a par
te monumental da cidade pola 
porta da Mámoa cando ainda ha
bia manifestantes agardando pa
ra emprender o seu percurso na 
Alameda. Foi como se un pulo 
misterioso se apoderase das 
pancartas cabeceiras. A idea de 
acadar un número semellante de 
manifestantes ao do 25 de Xullo 
pasado, aumentou os decibélios 
das consignas saídas de perto 
de 12 mil gorxas. Ecos que apa
receron, como xa é tradicional 
nas concentracións nacionalis
tas, atenuados desde as mesas 
de control das direccións xornalí
sitcas que, nalguns casos, non 
tiveron sequer reparo en distor
sionar o número de manifestan
tes aterecidos pala policia: os 
doce, trece mil que daban os 
xornalistas, converteríanse logo, 
en titulares, sempre en menos 
de dez mil manifestantes. 

Protagonismo especial levárono 
os distintos alcaldes e concelleiros 
daqueles 15 concellos onde apro
baron a moción a pral da autode
terminación. Os oradores volveron 
repetir os argumentos expresados 
en dúcias de mitins nos últimos 
meses: "a autodeterminación ten 
un contido real e expresión no 
bolso de cada _cidadán: ... é un 
proceso dinámico e non vale dicer 
que xa nos autodeterminamos 
coa Constitución e o Estatuto, 
porque, ademais, nen sequer fo
ron aprobados coa maioria dos 
votos dos galegas ... " • 
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• Máis de 180 mil 

parados oficiais 
Segundo o Instituto Nacional 
de Emprego (INEM) na Galiza 
están rexistados 180.819 
traballadores, o que representa 
o 15,68 por cento da povoación 
activa. En Novembro o número 
de parados aumentou 
en 3.303 persoas. 

Este aumento do paro provocou, 
de novo, alarma entre os 
sindicatos por entender que é 
a constatación 
da desindustrialización que sofre 
Galiza, ainda que considerq.n 
que o número real de parados 
é moi superior. 

Ante esta situación, diversos 
líderes sindicais volveron afirmar 
nas suas intervencións que 
a taiga xeral vai ser unha 
realidade, podendo producirse 
a comezos do mes de Febreiro 
segundo a maioria dos 
observadores. 

• Girona e Lleida 
oficializan 
o seu nome 

A Comisión de Administración 
Pública do Congreso dos 
Deputados, aprobou o cámbio 
de denominación das actuais 
províncias de Gerona e Lérida, 
que pasarán a chamarse, 
definitivamente, Girona e Lleida. 
A proposición foi aprobada 
por unanimidade, incluído o 
cámbio das matrícula de Girona 
que, daqui adiante será G/. 

Os socialistas monstraron 
a sua disposición a facer o 
mesmo se hai outras províncias 
en idéntica situación. 
Se pretenden seguir coa 
normalización, poden continuar 
con Ourense, por exemplo. 

• Folga xeral 
na Fonsagrada 

A vila da Fonsagrada 
quedou totalmente paralisada 
por unha folga xeral o 11 de 
Decembro polo que consideran 
unha total desatención por parte 
de Xunta que se pon de 
manifesto na demanda 
de cabeceira de comarca. 
Mentres tanto, prosegue 
o peche dos viciños na casa 
consistorial que comezaron 
hai xa duas semanas. 

O intensp fria non foi capaz 
de impedir as mobilizacións. 
Os viciños combatérono cunha 
gran fogueira na praza xunto 
do templo parroquial. 
As campás repinicaron cada vez 
que era requerida a presenza de 
máis efectivos viciñais. 
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ANXO IGLESIAS 

•Os universitários increparon a Fraga 
Centos de universitários vigueses increparon a Fraga lribarne no ac
to de inauguración da nova faculdade de Telecomunicacións. Fraga 
pudo escabulirse con parte do seu séquito, pero quen quedou atra
pado ao pechar as portas do recinto foi o Delegado do governo Gar
cía Sabell. lsto motivou unha carga policial que contusionou a vá
rios alunos. 

Os estudantes vigueses reclamaban a implantación dos segundos ci
clos de várias carreiras. A "inecesária e desproporcionada actuación 
policial" como a calificaron os representantes estudantis, levou a que 
estes, ao dia seguinte, nun número superior ao milleiro, ocupasen o 
salón no que estaba reunido o claustro constituinte, para pedir que se 
posicionase sobre os acontecimentos que tiveron lugar o Martes e 
que o Reitor explicase por que se autorizaron as cargas policiais. Ta
mén esixen que o claustro clarifique a sua posición sobre os segun
dos ciclos pedindo o estricto cumprimento do plan de financiación 
aprobado polo Parlamento galega. 

Ese mesmo día, a universidade de Compostela quedaba totalmente 
paralisada para reclamar maiores recursos. 

• Manter 
a actividade 
de Bazán 

O Congreso de Deputados 
acordou, por unanimidade, 
instar ao governo a que 
manteña a actividade 
produtiva na Empresa 
Nacional de Bazán 
e asegure o reparto 
adecuado da carga de 
traballo entre as diferentes 
factorias. 

Os diferentes grupos da 
cámara respaldaron 
a proposición de IU, 
domesticada palas 
propostas socialistas. 
Narcís Vázquez, deputado 
de IU ao defender a sua 
proposición, centrouse 
exclusivamente na 
situación da factoria Bazán 
de Cartagena, 
máis afectada, ao seu 
xuízo, que a de Ferrol 
e San Fernando. 

• Tratarán de 
impedir o cobro 
das multas 
das tractoradas 

O Sindicato Labrego 
Galega manifestou 
que tratará de impedir 
"por todos os meios" 
o cobro das multas de 
tránsito que, por importe 
superior aos 24 millóns 
de pesetas, lle foron 
postas aos agricultores 
con motivo das últimas 
tractoradas. 
Segundo o SLG trátase 
de "multas políticas", 
que foron postas por 
ordenador, incluso 
a persoas que eses dias 
non sacaron o tractor 
do pallar e supoñen " 
unha medida represiva 
para evitar novas 
mobilizacións". 

•Tránsfuga 
en Ourense 

XurxoGómez Barril, até agora concellei
ro do grupo centrista en Ourense, pasou 
a formar parte do grupo popular, xustifi
cándoo porque "considérome unha per
soa de Saltar e, a onde vaia el, irei eu". 
O novo concelleiro popular apresentou
se ás eleicións na lista de Converxéncia 
de Centristas de Galicia e CDS, estando 
fortemente vencellado ao mundo do es
pectáculo deportivo, pois é árbitro da 
primeira división de fútbol. . Previamente 
á sua eleición como concelleiro, Gómez 
Barril participara xa na vida política den
tro da comisión de deportes do PP, que 
preside un home de infausto recordo: 
Carreña Maribona. 

•O Estado 
presiona a ETA 

A última redada realizada na Franza na 
que foron detidos 21 mil itantes da orga
nización armada basca, obedecería, se
gundo círculos bascas, a un intento por 
parte do Estado de propiciar unha toma 
de postura dentro da organización cara 
unha negociación á baixa. A operación 
policial foi minuciosamente programada 
polos ministérios de Interior francés e 
español , até o ponto de que vários altos 
cargos do aparato de seguridade espa
ñol levaban tempo na Franza. 

Mália a que só cinco dos detidos són 
de nacionalidade española , Interior 
afirmaque trataban de cometer unha 
série de atentados como resposta á 
presión exercida desde o Governo, no 
que todo semella indicar que é unha 
puxa entre ETA e o aparato do Estado 
cara unha negociación que cada vez 
parece máis perta. 

No entorno de HB e da ETA o debate de 
como pór fin a unha situación que non 
se vai rematar por unha vitória militar, é 
máis candente, mesmo entre os pró
prios presos, pero, tamén, son máis os 
políticos bascas que apostan por unha 
negociación xa, tal é o caso do presi
dente navarro Cruz Alli. Semella que, 
ante as conversas informais, o que se 
trata de fixar por un e outro bando son 
as posicións de saída e un lavado de 
cara cara a opinión pública, apresentan
do as respectivas posicións como unha 
vitó ria. 



GALIZA E M NDO 
CONGRESOS 

Está disposto a coincidir nunha alianza 
de vários partidos, conformada atrayés dun congreso extraordinário 

O PSG-EG decide iniciar 
un camiño de aproximación ao BNG 
•MANUEL VEIGA 

O PSG-EG decideu 
aproximar as suas 
posturas ás do BNG, 
segundo o sentir 
maioritário dos 
participantes no IV 
Congreso do partido 
celebrado os pasados 
días 7 e 8 en Santiago. 
O PSG-EG está 
disposto a coincidir 
nunha organización 
pluripartidária, a 
condición de que este 
proceso se realice 
através dun congreso 
constituinte. O 
relanzamento do 
partido, propugnado 
por Camilo Nogueira 
desde a sua dimisión 
da secretaria xeral, 
quedou relegado ante 
o debate aberto no 
congreso entre 
partidários de confluir 
co BNG e proclives a 
unha alianza con EU. 
Ao final, o próprio 
Nogueira decideu 
apresentar unha 
enmenda transacional 
onde se define a 
política de alianzas de 
forma moito máis 
extensa que na 
ponéncia orixinal, 
establecendo ademais 
unha clara 
proclividade cara o 
BNG. Esta pro posta 
logrou o apoio da 
imensa maioria dos 
congresistas e impediu 
que a división acadase 
grados maiores. 
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inferiores en número 
e representatividade 
social ao PSG-EG. 

Estas teses foron as 
recollidas por Ca
milo Nogueira na 
enmenda transacio
n al de tres fólios 
que foi aprobada 
por 162 votos a fa
vor, 9 en contra e 
1 O abstencións, sa
lándose asi a unida
de do partido, após 
dun amplo debate 
que se prolongou 
até o mediodía do 

As tensións acumuladas no seo 
do partido nos últimos meses 
agramaron en Santiago, provo
cando unha polarización evidente 
-ás veces alporizada- entre os 
máis próximos a EU e alguns 
sectores, especialmente de Lugo 
e Ourense, defensores dunha en
trada imediata no BNG. Ambas 
posicións manifestáronse en mi
noría ainda que non existiron vo
tacións que poidesen definir a 
proporción exacta-, póndose de 
manifesto un critério maioritário, 
segundo o que o PSG-EG debe 
confluir co BNG, pero sen que iso 
signifique unha absorción ou un
ha entrada directa tipo PNG. A 

t l Jk>(; ; /': 

Domingo. 

Aproximación, 
pero 
non rendición 

A dimisión de Cami
lo Nogueira, o pasa
d o mes de Maio, 
destinada segundo 
o próprio líder a pro
piciar un periodo de 
reflexión e o relan
zamento do partido, 
coa adición de no
vas colectivos e per
soalidades provintes 
doutros campos 

. (sindical, indepen
dentes ... ), non aca
dou os resultados 
previstos. Neste 
congreso non houbo 
ingresos significa
dos, mesmo alguns 
militantes, especial
mente de vilas do 
interior de Galiza ti
ñan solicitado, no 
entanto, o seu ingre
so no BNG e cutres, 

M.y. / A NOSA TERRA como os pertencen-
maioria dos máis d~ 200 congre- tes ás agrupacións de Burela e 
sistas foi partidária de ceder en Valdeorras, viñeron a propoñelo 
posturas até agora defendidas: a este congreso. 
recoñeceuse que non se podía 
reclamar a unidade ao mesmo 
tempo que se descalificaba ao 
BNG e asumeuse a posibilldade 
de que o PSG-EG conflua nunha 
nova forza pluripartidária, a condi
ción de que a converxéncia se 
produza nun congreso constituin
te, onde cada persoa represente 
un voto. Este último ponto parece 
aludir á posibilidade de que o 
BNG pretenda facer valer, en pé 
de igoaldade, a todos os colecti
vos que actualmente integran a 
frente, a maioria deles claramente 

En conxunto, a maioria da mili
táncia, sen ter un exceso de sim
patías cara a esta formación na
cionalista, non deixa de recoñe
cer o seu peso específico actual 
e a necesidade imprescindíbel 
de contar con ela. Foi a postura 
do representante labrego, Elíseo 
Miguélez, ou mesmo da conce
llala viguesa, Ana Gandón. A 
própria direción, encabezada por 
Domingo Merino e Camilo No
gueira, asumiu esta posición, in
tegrando ademais a case todos 

os críticos e enmendantes no no
vo órgano executivo. 

. O contrapeso de EU 

O consenso adoptado impediu un 
posicionamento claro do congre
so. Non se quixo establecer unha 
preferéncia polo BNG no texto, 
se ben este foi o espíritu resultan
te da reunión. Os defensores da 
confluéncia con EU, nomeada
mente Xan Facal, Xesus Costas e 
Xan Verdini, pareceron exercer 
unha postura de contrapeso, ante 
o temor a que unha corrente pro
BNG inclinase o debate. 

No fondo da polémica existe a 
conciéncia de que unha fusión 
con EU é non só difícil, dados os 
lazos especialmente económicos 
que unen a este partido con Ma
drid, senón insatisfactória -os úl
timos inquéritos non lle outorgan 
a EU nengun deputado e está 
quente a dimisión de Anguita
permitindo ainda a competéncia 
polo mesmo campo co BNG. A 
respeito desta última forza case 
ninguén esquece as diferentes 
culturas políticas que definen ás 
duas organizacións e os distintos 
pontos de vista sobre a Comuni
dade Europea ou sobre concei
tos como o de antiimperialismo. 

Pontos de acercamento 

O resultado final do Congreso, en 
todo caso, proporciona pontos de 
acercamento: proponse a cria
ción dunha forza pluripartidária 
(semellante á conceición de fren
te propugnada polo BNG) e mes
mo coalicións para os próximos 
procesos eleitorais. O PSG-EG 
non esquece de invitar igualmen
te a todas as forzas nacionalistas 
progresistas, desde o PG á FPG, 
ainda que da enmenda transacio
nal desaparecen as mencións ao 
centro nacionalista (CG) que 
existían na ponéncia política ofi
cial e que centraran parte da po
lémica, especialmente na prensa, 
en semanas pasadas. 

Despois de todo o debatido pú
xose tamén de manifesto que o 
PSG-EG é proclive a calquer 
acorde que evite a comparecén
cia en solitário aos próximos co
m ícios, ainda que os dirixentes 
do partido son conscentes de 
que deben ter en canta tamén 
esta posibilidade, fortalecendo o 
próprio proxecto e resgardándoo 
de calquer evento. + 
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CONGRESOS 

Ainda que na versión reactiva anti-Piñeiro, 
o nacimento da UPG foi o primeiro paso 
desta longa história de piñeirismo político, 
por canto se constituía un partido marxista
leninista, de orientación terceiro-mundista, 
mas dun terceiromundismo que era entón 
moeda de curso legal na Europa, e unha 
das de mais prestíxio nos círculos xuvenis, 
marxistas e sartrianos que eran para nós, 
mozos subversivos, a Europa que conta
ba. Foi o pistoletazo para a carreira da 
constitución dos partidos homologados: 
Primeiro a UPG anti-Piñeiro, lago os ho
mologados coa Europa oficial: socialdemó
cratas do PSG, demócratas-cristiáns que 
se non deciden a formalizaren o grupo e 
mais tarde aparece como PGSD, un grupi
ño "eurocomunista" artellado por unha re
vista ("Galicia Socialista"), finalmente o 
PPG, partido demócrata-cristián de efíme
ra existéncia. Polo médio, alguns humoris
tas tivemos a idea de constituirmos unha 
Vangarda Ácrata Galega (era unha "acra
tada"). Tiñamos de todo, estabamos "a ní
vel europeu" ... en sopa de siglas. Como di
go, tora a UPG que comezou. 

Mas tamén foi "a UPG a que por aplicación 
dun modelo non pertinente introduciu o 
frentismo e o asambleísmo ... e deste xei
to, a figura orgánica e mobilizadora axei
tada para reconstruir a unidade do nacio
nalismo, a destrución da cal empezara co 
fracaso do "Concello dos Mozos" e o ime
diato nacimento da UPG certo que desde 
aquela a UPG superou moitas "perestroi
kas", segundo expresión agora de moda, 
ou tivo que facer moitas "purgas'' ou sofre 
escisións, usando expresión máis clási
cas. Sé unha persoa, que eu saiba, fica 
como testemuña de continuidade dentro 
da UPG, dos que a fi.Jndaron e dos que 
nela estaban cando eu a abandonei. Mas 
pésie ás várias escisións "proletárias", por 
outros denominadas "poéticas" (podemos 
ficar c'on póetico-proletaria:s), o certo é 
que o denominado espírito "pequeno-bur
gués" que se impuxo como liña da UPG é 
o mesmo que a prioridade, digamos "afec
tivo-política", da compoñente nacionalista 
sobre o suposto marxismo; e son teste
muña moi directa de que esa prioridade 
caracterizaba igualmente á UPG "pre-his
tórica" e aos seus mais nomeados líderes. 
A integración doutrinal de galeguismo e 
marxismo respostaba a un proxecto de 
procurar para aquel unha fundamentación 
universalista, europea, e de seguro futuro, 
(o que era tamén a motivación de R. Pi
ñeiro). Pero o motor anímico era exclusi
vamente o nacionalismo, e a liña elexida 
polos que acadaron o control do partido é 
a consecuente con esa prioridade que, in
sisto, inspiraba á imensa maioria e desde 
logo aos fundadores da UPG. 

AVANCE DO BNG, CRISE DA UPG? 

Neste momento está espallada a idea de 
que a liquidación do sistema político do 
Leste Europeu implica a inevitábel liquida
ción dos partidos inspirados no seu mode
lo, incluída a UPG. Eu mesmo utilicei un
ha metáfora de A. Tonybee: Cando os ou
trora pavos dominados pola cabalaría pe
sada asíria botaron por fin man do seu 
corpo inerte, comprenderon que o temido 
hoplita leva tempo morto, e só a rixidez da 
armadura o sostiña sobre o cabalo. No 
caso do sistema do Leste, a armadura era 
o burocratismo; isto seria aplicábel á 
UPG, mas hai unha diferéncia: a UPG non 
é nen foi nunca un partido comunista e 
nacionalista, senón en todo caso un parti
do patriótico intransixente que adoptou 
unha ideoloxia comunista. Pode parecer 
demasiado subtil pero é unha diferéncia 
esencial. 

A armadura é avantaxe só se dentro hai 
un corpo vigoroso, quer dicer animado e 
con enerxia. A enerxia anímica do "socia
lismo real". E era a defuncionada mas 
ainda non enterrada nen substituída mito-

NECESITAMOS A UPG 
LEUTEJi BEMBO 

O motor anímico 
era 
exclusivamente 
o nacionalismo, 
e a liña elexida 
polos que 
acadaron o control 
do partido é a 
consecuente 
con esa prioridade. 

loxia do Progreso, a fe na bondade esen
cial, pésie a todas as críticas a certos "ex
cesos", da civilización industrial que criou 
a Europa moderna. Antes da Perestroika 
a crise desa mitoloxia estaba patente na 
Europa Ocidental, coa aparición do eco
loxismo e na forma de crise da ideoloxia 
de esquerda, desde os anos setenta. A 
crise da esquerda non é consecuéncia, 
senón causa, en todo caso indiscutibel
mente anterior á crise do Leste. Por iso é 
absurdo que se aplique á UPG o veredicto 
de "periclitada" precisamente desde posi
cións que se consideran socialdemócra
tas, como se a socialdemocrácia non se 
fundamentar na mesma mitoloxia, e como 
se non for, como opción estratéxica, tan 
vella e periclitada como o leninismo. Outra 
cousa é que a socialdemocrácia sexa a 
"esquerda posíbel", ou ben ''tolerada" den
tro do sistema capitalista, e que poda polo 
tanto valorar como éxito próprio, polo me
nos relativo, un fracaso que se vende co-

. mo o éxito rotundo do capitalismo. 

Se o fracaso do "socialismo real" ( ... euro
peu. Por que se elude falar da República 
Popular china?) é un exito do capitalismo 
ou un anúncio da sua crise (polo pronto é 
a perda da principal coartada) é natural
mente matéria opinábel. .. sobretodo, e co
modam ente, para quen ten o hábito de 
esquecer o que dixo hai duas horas, que 
é o caso de todo sistema informativo oci
dental. Por exemplo, agora que os pola
cos teñen o governo que sempre merece
ron, están en condicións de avaliar o "éxi
to" do capitalismo e as avantaxes da direi
ta. Veñen de expresar nas primeíras elei
cións lexislativas libres o que lles vale a 
direita ''trunfante", e o que lles vale a es
querda "periclitada" (exactamente o mes
mo: nada). Pronto os cidadáns soviéticos 
e a estrutura social e estatal soviética te
rán que facer unha análoga avaliación, 
non sei se nas urnas ou doutra forma. 
Mas en todo caso, e seguindo co critério 
de avaliar posibilidades de futuro polo 
imediato presente, o nacionalismo si é un
ha "variábel política" en alza. A UPG de
monstrará capacidade de sobrevivéncia 
política se acentua a prioridade desta va
riábel na sua imaxe ideolóxica; e polo que 
podo apreciar nas ponéncias para o imi
nete Congreso, isto é o que está a facer. 

Propoñer o socialismo, ou en todo caso 
un modelo de economía mixta cun sector 
público estratéxico como forma de garan
tir a soberanía económica nacional pode 
aparecer inxénuo desde o ponto de vista 
da operatividade programática a curto 
prazo (quer dicer: desde a perspectiva de 
converter o programa do partido en pro
grama de governo, nun contexto dado) 

pero é vertebrante ideotoxicamente para:·. 
unha formación como a UPG, e perfeita
mente operativo cando as propostas a 
curto praio non-son responsabilidades di
recta, polo menos formalmente, deste par
tido, senón da frente da que forma parte. 
O importante é que artella a pertenza ao 
BNG, e ao salientar a prioridade da sobe
ranía nacional sinala o eido dentro do cal 
se pode dar o debate dentro deste, na dia
léctica obxectivos-operatividade. Aberto 
seriamente ese debate (que está por ini
ciar) existen pontos de coincidéncia aban
do para facelo produtivo, unha vez que se 
supere o hábito de confundir o debate te
órico, estratéxico e táctico coas ve/las t;or
tas de competidores por un mesmo "espa
zo político". Sobre programas concretos e 
non sobre etiquetas ideolóxicas e sub-eti
quetas (a gran liorta é entre duas versións 
da esquerda tradicional igualmente ana
crónicas) é posíbel dialogar. O debate so
bre a crise da esquerda é outra cousa, e 
posibelmente chega tarde. Quizá hai xen
te que si pode aportar algo a ese debate, 
e quizá o ten xa tan realizado consigo 
mesmo que nen sequer se anima a ofere
cer vías de "reconversión" aos derradeiros 
náufragos ... En todo caso non é agora 
mesmo a cuestión. 

PLURALISMO E UNIDADE: 
NECESITAMOS A UPG 

Levo vários anos insistindo na necesidade 
da unidade nacionalista, só ou en colabo
ración, preferentemente desde estas mes
mas páxinas; non vou insistir nos argu
mentos. O que si quera salientar son tres 
cousas: 

a) Non é lexítimo avaliar a capacidade ar
ticuladora do frentismo polo feíto de que a 
sua orixe sexa un modelo procedente 
doutro contexto xeográfico, cultural , histó-

A UPG non é nen f oi 
nunca un partido 
comunista 
e nacionalista, senón 
en todo caso un 
partido patriótico 
intransixente que 
adoptou unha 
ideoloxía comunista. 

rico e estratéxico. O ponto de coincidéncia 
da situación modelo e da situación real da 
.Galiza é a gravidade e a importáncia do 
factor territorial, que xustifica en ambos os 
dous casos unha estratéxia de solidarie
dade nacional. 

b) A viabilidade da opción frentista non 
míngua porque dentro dela, e como mani
festación lexítima do pluralismo que a fun
damenta, existan diversas versións sobre 
o futuro da própria frente a médio prazo. 
Asi, se alguén pensa que o BNG é o "es
pazo operativo" para a construción da uni
dade da esquerda nun partido de novo ti-

. po, óu se outros falamos de "proceso de 
· Reconstrución do Partido Galeguista" (o 
.que-á sua vez pode significar un ha opción 
de ·~erceira via" como equilíbrio entre direi
ta e esquerda sempre referenciais, ou polo 
contrário un enfoque radical, revolucioná
rio do equilíbrio como alternativa á des
mesura da civilización industrial , e polo 
tanto xa non terceira, senón outra vía a 
respeito a única de Ocidente desde o sé-

. culo XVIII. Mas isto é adiantarse ao curso 
:do discurso teórico que está por empezar) ; 
ou se outros pensan que a unidade é o ca
miño da hexemonia nacionalista á que de
·be seguir de novo a distinción de opo
cións ; ou que a construción nacinal conduz 
a unha transformación que necesita dunha 
vangarda que será igualmente a vangarda 
da transformación socialista da Galiza so
berana; a decisión sobre a validez destas 
expectativas non vai ser tomada agora, 
nen , no seu momento, só polo próprio 
BNG, senón palas esixéncias dos feítos. 

e) Mas tamén desde a óptica dos que 
pensamos que o futuro do BNG pode ser 
callar como partido-movimento, dotado 
dun pluralismo fluído e mais democrático 
que o da partidocrácia tradicional , é indis
cutíbel que a curto prazo é absolutamente 
preciso salientar o pluralismo interno do 
BNG e a capacidade do nacionalismo pa
ra artellar nun proxecto comun os esfor
zos de grupos con referéncias ideolóxicas 
diferentes e "homologadas". 

Polo tanto necesitamos a UPG. Polo tanto 
a U PG debe entrar no BNG, seguindo o 
exemplo do PNG. lsto pode parecer unha 
coña pero non o é: Para entrar a UPG no 
BNG ten primeiro que sair á luz, deixarse 
ver. O éxito pronto do nacionalismo de
pende en boa medida de que o seu plura
lismo interno e a sua unidade coerente se
xan transparentes e paladinos. 

Necesitamos a UPG porque todas as co
rrentes ideolóxicas igualmente anacróni 
cas: o comunismo, a socialdemocrácia, o 
liberalismo con tinte socialdemócrata que 
ainda figura na Declaración de Princípios 
do PNG ou o conservadurismo sincera
mente nacionalista doutros teñen ainda 
que cumprir a función, antes da sua total 
extinción, de salientar a poténcia agluti
nante do nacionalismo como abrente dun 
novo discurso e de novas alternativas que 
ainda non están deseñadas. A ideoloxia 
está en crise, porque as vellas non aca
ban de morrer nen as novas de nacer 
(Gramsci dixit, mutatis mutandi). 

Do mesmo xeito (e isto si que pode ser 
unha crítica á atitude pouco construtiva da 
UPG) que necesitamos o referente social
demócrata, que poden aportar o PSG-EG 
e o colectivo Avante: necesitamos unha 
unidade plural do nacionalismo, tamén un
ha direita dentro do nacionalismo, unha 
opción moderada que non estexa tan 
"principalmente" aposta ás multinacio
nais ... e a via mais doada para construir é 
que a evolución dos que mais insisten na 
etiqueta de esquerda continue o seu cur
so natural... dentro da unidade plural do 
nacionalismo. • 

LEUfER BEMBO é o heterónimo de Basílio Garcia, 
membro da executiva do PNG. 



CRISE SOCIAL 

A rua leva o 
elocuente nome 
de Pobladores. 
Está no mesmo 
corazón de Vigo, 
ao carón 
da emblemática 
oliveira. 
Ali viven cinco 
famílias que 
ocupan 1 O metros 
cadrados 
cada unha como 
toda comodidade. 

Dez metros cadrados para cada família debaixo dun mirador turístico 

Povoadores de España 92 
•A. EIRÉ 

Mesmo por riba, no voadizo que 
serve de tellado, os turistas po
ñen a andar o vídeo para poderen 
visionar a ria enlatada. Os vigue
ses pasan indiferentes ante unha 
traxédia que se bota enriba des
tas persoas que xa nada teñen : o 
dia 15 quedarán sen teito onde 
acubillarse, derrubarán os case
tos-vivencias. Nunha porta xunto 
ás iniciais J.M. hai un significativo 
letreiro: prohibida la entrada. 

Tin é un lustroso e rumbeiro ca
delo pequinés que viviu nun lu
xoso piso de Torrecedeira. Esta
ba afeito a conviver cos clientes 
e con mozas novas . Hai dous 
anos, "por avatares da vida", os 
seus danos tiveron que deixar o 
piso e refuxiarse nun caseto de 
dez metros, a outros tantos pa
sos do símbolo da cidade vigue
sa, o Olivo. Pero Tin, ao non 
gestar da nova mansión, buscou 
mellar acomodo. Marchouse ca
ra o Berbés e enganchouse cun
ha cadela. Agora, de vez en can
do, sube a costa e visita aos 
seus amos. Eles ainda permane
cen ali, agardando que a letra 
das leis ( unha vivenda digna) se 
faga realidade. Na vixia, mistura 
de esperanza-medo-resignación, 
unha bolsa, como improvisado 
mural de cociña-sala-comedor
dormitório, anúncia España-92. 

É o número oito da rua Poblado
res. Fernando ainda coxea da ca
ída que tivo hai un ano ao andar 
a pintar a parede de rosa claro. 
No catro vive Rafael e a muller, 
no seis Xosé e a muller, máis 
abaixo Xan e a muller, Carlos e a 
muller, e tamén hai "un rapaz que 
está médio zumbado que ven vi
ver aqui a unha destas 'chabolas 
e un home que tamén durme 
aqui cando o bota a muller da ca
sa". En total, segundo a canta de 
Fernando, "cinco famílias com
pletas e dous homes que teñen a 
chabola como algo transitório". 

A policia tamén fixo vários recon
tos, pero todos os pobladores 
coinciden en afirmar que "viñeron 
apontarnos, faláronnos da asis
tenta social, pero non se volveron 
acordar de nós". Detrás desa 
arroutada de resignación que os 
levou a semellante cuchitril, ago
ra sai un aceno de incertidume: 
"que facer se derruban isto o dia 
15 como andan a dicer?". 

Xan xa ten pensado: "teremos 
que meternos no piso dun cuña
do que vive en Coia mentres non 
atopemos outro buraco". Fernan
do reclama que lles den unha 
"casa adaptada ás nasas posibi
lidades, como llas dan aos xita
nos. Eu non son racista, pero re
clamo o mesmo trato. Nós non 
andamos con drogas nen nada 
polo estilo, pero como non tace
mos rufdo, nen · protestamos, té
ñennos asi. Coñezo a xente que 

lle están pagando casa, luz e au
ga, cobran o paro e teñen catro 
furgonetas. Non hai direito!". 

E están dispostos a defender a 

Na vixia, mistura de 
esperanza-medo
resignación, unha 
bolsa, como 
improvisado mural 
de cociña-sala
comedor
dormitório, anúncia 
España/92. 

sua casa que non é casa, nen 
cubil, nen nada; un buraco de 
dez metros cadrados debaixo do 
voadizo do Paseo de Alfonso XII. 
"Se a tiran sen buscarnos outro 
aloxo, tirárona conmigo dentro", 
afirma Fernando, a quen o que 
menos se lle acorre é reclamar 
un water, auga corrente, luz, iso 
son luxas cando do que se .trata 
agora é de "non ter que durmir á 
intempérie", ainda que sabe que 
"ternos uns direitos", pero é 
consciente tamén de que "nin
guén nos fai caso". 

A vida está mal e, ademais, deu · 
moitas voltas para alguns. "Na co
lla xa non hai descargas, a xente 
non ten cartas para pintar as ca
sas, hai que andar ao que salte ... " 
Algunhas veces non queda outro 
camiño que a mendicidade pero 
"os drogatas tamén están a poñer 
imp6síbel a caridade", afirma un 

Reportaxe gráfica: ANXO IGLESIAS 

destes inquilinos municipais. 

Xan sofre a situación, "sobretodo 
pala tilla", que está "no coléxio si
tuado ao carón do Axuntamento", 
ante a imposibilidade material de 
que conviva con eles. Os fins de 
semana sácana a pasear unhas 
horas, e nen sequer nas vaca
cións poden traela con eles. Eses 
buracos, onde neutro tempo exer
cian zapateiros, barbeiros, vende
doras de peixe ou de verduras, 
non é lugar para que vivan rapari
gos. Hai un tempo un profesor do 
coléxio Picacho, ante a deficiente 
hixiene dun dos alunas decidiu vi
sitar a sua casa. Despois de ver 
as condicións de vida destes po
bladores, decidiu solicitar unha 
praza nun internado para o rapaz. 

Os bares son os seus evacuató
rios e para ducharse "encho un
ha tina de auga duas veces á se
mana e lávome ben lavado, co
mo nas películas de vaqueiros", 
comenta Fernando. Agora, des
de que arranxaron o Paseo, ta
ñen tamén auga corrente, "de 

·· pingueiras", sen necesidade de 
. sair sempre á toma de rego dos 
xardins do mirador. 

· O Tín ven,de esmorga do lado da 
Ferraría. E un can autosuficiente 
que soubo buscarse a vida. Pasa 
o paso de peatóns como un galán 
de cine e, ao chegar xunto da oli
veira, quédase mirando para arri
ba. Secadra tenta ollar se xa pu
xeron as bombillas de coores con 
quH todos os anos martirizan a ár
bore por estas datas. Pero, hoxe 
por hoxe, só hai un cartel na rua: 
Bon Nada/. Uns metros máis abai
xo están as casoupas senluz eléc
trica. Mesmo enfrente batizaron 
un novo bar como "Sol y Sombra". 
No cauto está Casa Príncipe, a 
casa de todos, viaxando a cidade 
con grandes rótulos luminosos. 
Ali, os gardas, atesouran os no
mes destas cinco famílias. • 
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Q FINANZAMENTO DAS UNIVERSIDADES 

Xaquin Fernández Leiceaga, 
vice-rector de Asuntos Económicos de Santiago 
'Non se coñecen os critérios da Xunta para a actualización dos orzamentos' 

• G. LUCA DE TENA 

O PP parece disposto 
a ceder na sua posición 
sobre actualización 
de orzamentos para 
a universidade. A case 
completa unanimidade 
do claustro compostelano 
nas medidas de presión 
abrigan á Conselleria 
de Educación a modificar 
a sua política de división 
entre universidades. 
O vice-rector de Asuntos 
Económicos de Santiago 
enxuiza a situación. 

As manifestacións do Reitora
do contra os critérios de finan
zamento da Xunta contrastan 
coa própria calificación de ci
cateiro que tan deste critério 

Dase contradicción certamente. 
Dunha parte, nós reivindicamos 
que se cumpra o plan de finan
zamento que foi aprobado de 
forma unánime no Parlamento a 
remate do ano 1989. O que se 
pode dicer é que é un plan moi 
mal feíto técnicamente e que 
moitos dos seus pontos son sus
ceptíbeis de interpretacións di
versas. Nós tacemos unha que 
consideramos axustada ao espí
rito do plan e á sua letra, pero é 
a Consellaria a que fai outra 
máis cicatera que ten a sua aga
rradeira no conxunto do plan. A 
disputa en realidade xira arredor 
qe mil e pico millóns de pesetas. 
E pouco? En relación coa Con
selleria é unha cifra cativa pero é 
enormemente importante para a 
Universidade porque lle supón o 
15 por cento. Doutra parte, o 90 
por cento dos cartas da Universi
dade están comprometidos de 
antemán, contar con ese quince 
por cento é decisivo porque é o 
que dá marxe para pagar facer 
outras causas a maiores de pa
gar salários e a luz. 

A investigación é a principal 
perxudicada. 

Todo o que é apoio á docéncia: 
fondos para bibliotecas, apoio a 
grupos de investigación e inves
tigadores; compra de equipa
mento con destino á docéncia e 
cousas deste teor. Son aspectos 
fundamentais para a calidade do 
ensino e para termos unhas uni
versidades competitivas dentro 
do contexto español. 

Comparativamente como afec
t esta diferéncia de finanza
mento ás cantidades por ma
triculado? 

A asignación por aluno non resis
te comparanza coas norteameri
canas ou as doutros paises de
senvolvidos. En relación coa uni
versidade española, a verdade é 
que depende. Unha série de cen
tros están mellar ca nós, pero al
gun outro dos que aparece con 
frecuéncia nos meios de comuni
cación ten un finanzamento se
mellante ao naso. Refírome á 
Complutense en Madrid. Pero 
esa equiparación estás baseada 
sobre economías de escala, so
bre carreiras moi masificadas co-

mo Dereito ou Económicas que 
poden ter tantos alunas coma o 
conxunto noso o que lles permite 
funcionar con orzamentos que 
non son maiores ca os nosos. As 
universidades catalanas, as poli
técnicas e as do País Vasco es
tán moito mellares ca nós. 

Sen explicación 

Cal é diferéncia de critério de
cisiva entre o Rectorado e a 
Xunta sobre as taxas de actua
lización? 

Nós aplicamos o Indice de Pré
cios ao Consumo (IPC) ofié::ial do 
ano 1990 e as previsións oficiais 
para o 91 , que eran do 5 por 
cento e están superadas. A Con
sellaria aplica outros que non sa
bemos ben cales son. A diferén
cia está en dous pontos, que su
pón arredor de 400 millóns de 
pesetas en total. Pero non hai 
unha explicación pública clara 
sobre os critérios empregados 
pola Xunta para a actualización. 
Só se pode utilizar para isto o 
JPC aprobado oficialmente. Cal
quera outra aplicación de índices 
de actualización, é extraña can
do menos. 

Algunhas voces xúntanse ás 
protestas polo finanzamento 
para reivindicar a entrada de ca
pital privado na universidade. 

Ternos claro que a universidade 
española ten que financiarse con 
fondos públicos fundamental
mente. Non nos cabe dúbida 
nengunha. Pero non ten que ser 
perxudicial para a universidade 
que existan fondos privados que 
fináncien actividades específicas 
ou de carácter xeral. O problema 
é como se fai: se sometendo a 
universidade aos desígnios do 
capital ou conservando a inde
pendéncia. No caso da Universi
dade Galega, as aportacións pri
vadas son insignificantes. Ten al
g u nha importáncia, non moita, 
nos fondos para investigación. O 
noventa e cinco por cento do fi
nanzamento ~ público e vai se
guir sendo. E diferente o caso 
das universidades privadas dos 
Estados Unidos, por exemplo, 
que tiran os seus fondos das ta
xas dos estudantes e aporta
cións externas. Nas públicas en 
menor medida. Un dos perigos é 
que as aportacións privadas che
gu en a condicionar a investiga
ción, pero tamén pode impar 
condicións o finanzamento públi
co, se ternos en canta que os 
proxectos de inmvestigación hai 
que envialos a Madrid ou á Xun
ta e aproban os que están dacor
do coas liñas de investigación 
prioritária. 

Todo o proceso de descentrali
zación queda en cuestión pola 
política pública de finanza
mento. 

O proceso de descentralización 
ten uns custes moi altos. Certa
mente moito máis que concen
tralo todo e pagar bolsas aos es
tudantes. Parece cando menos 
contraditório apostar pala des
centralización e adoptar despois 
un critério restrictivo para o fi
nanzamento. Non é que compro
meta ese proceso, que ten todos 

Aproveitando que 
hai tres 
universidades 
o Conselleiro xoga 
ao divide 
e vencerás 

as sancións do Parlamento e . 
custaria políticamente moito dar
lle marcha atrás, pero si interfire 
a calidade do conxunto. 

A politica de división entre uni
versidades parece a arma prin
cipal da Consellaria no seu ob
xectivo de restrinxir os cartos. 

A nova situación ten ben de ven
taxas para a Consellaria. No 
canto de ter un só interlocutor 
universitário ten tres. lsto permí
te xogar a divide e vencerás, 
que é o que precisamente está a 
facer o Conselleiro. Sobre todo 
porque os problemas son moi di
ferentes. A Universidade de 
Compostela é bastante consoli
dada e con certo crecemento e 
cargas de atrás de importáncia. 
Tamén nos dá moitas ventaxas, 

· pero en termos. de custes é un
ha hipoteca decisiva. A Coruña 
e Vigo están a medrar moito 
máis ca Santiago pero tamén te
ñen moitas máis caréncias. Ex
plotar as divisións entre as tres 
cidades trae ventaxas para a po-
1 í tica que seguen as consella
rias. A descentralización apro
véitase moito mellar despois da 
intervención da Consellaria para 
cambiar o rector de A Coruña. 
Dunha parte procuran enfrentar 
a Santiago con A Coruña e Vigo. 
Despois procuran dividir a Coru
ña con Vigo e Santiago polo das 
titulacións. A Consellaria ten 
sempre un ponto no que apoiar
se para non aparecer só ante o 
perigo. Por que non convoca o 
Consello Universitário de Galiza 
antes que se discutan os presu
p os tos? Porque se os 
presupostos non están aproba
dos, nos consellos pode tratarse 
de cantidades globais, e asi 
quedaria as universidades fronte 
a Consellaria. Se os presupos
tos xa están aprobados, do que 
se trata é de falar de reparto, no 
que o Conselleiro pode facer de 
home bon conciliando peticións 
diverxentes de cada universida
de. Ao xogar claramente a isto 
adopta un papel claramente de
sestabilizador porque renúncia a 
planificar o funcionamento do 
sistema universitário. Acaso ten 
out ro cometido. t 

Q REI DEPORTE 

• VÍTOR MÍGUEZ 

Continúan os ecos da decisión 
da Federación Española de 
Baloncesto no senso de au
mentar a tres o número de es
tranxeiros na liga da ACB. Es
ta arroutada internacionalista 
amóstrase improcedente dia a 
dia; e se non, eis as estatísti
cas do iugoslavo Radunovic 
no partido Caixa Ourense Bar
celona (61 -108) recentemente 
disputado: 4 canastras de 12 
·intentos e un tiro livre converti
do I 2 rebotes defensivos I 1 
ofensivo I 3 balóns roubados I 
8 perdidos e tan só 21 minu
:tos en pista senda eliminado 

' por. faltas persoais claramente 
· inteilcionadas.(1 l 

Igualmente apañadiños esta
mos indo con Eduardo Lamas: 
Secretário Xeral para o Depor
te eón obxectivos nidiamente 
europeístas pero que ante a 
realidade presupostária vai re
cua n do dia a dia dos seus 
pontos de vista continentais. 
Primeiro íamos ter un nível 
deportivo idéntico ao da CE E; 
unha semana despois non 
chegaban os presupostos da 
Xunta, e na actualidade, o re
corte do CSD converte en utó
pico o. ambicioso proxecto do 
Circuíto Galega de Velocida
de. Por este camiño, Señor 
Secretário, comezamos en 
Paris, pero irnos rematar en 
Dakar. 

O Real Madrid está batendo 
marcas; que se 23 pontos de 
24 posíbeis; que se a meiran
de pontuación co mínimo es
forzo ou que se a porcentaxe 
máis alta entre ocasións cria
das e convertidas. Recente
mente en Neuchotel centos de 
emigrantes dábanse cita co 
obxectivo de ollar in situ tal 
derroche de efectividad e, pero 
tal derroche non se produciu e 
unha volta máis -como tan
tas outras nas que a presenza 
de galegas lles resta folgos
os madridistas non fixeron na
da por agradar; e é que se o 
R. Madrid é o representante 
de España por Europa, neste 
caso non ía ser menos. 

Seguindo co fútbol, xa pode
mos anunciar a selección cam
piona do mundo de fútbol femi 
nino, que foi a dos EEUU lago 
de derrotar en Cantón (R.P. 
China) a Noruega por 2-1. Al
guns españois magocábanse 
de que España non tivese un 
papel similar dado o seu ca
rácter de poténcia balompédi
ca; esquecian estes comenta
riastas que a diferéncia das 
nórdicas, as mulleres españo
las dispoñen dun único campo 
de adestramento posíbel: o zó
calo das cociñas; pouco axei
tado, non lles parece? 

(1) Se para este "espectáculo" te
rnos que recorrer ao mercado in
ternacional, mellar írmonos pen
sando no inter-planetário. 



MEIOS DE COMUNICACIÓN 

Variada asisténcia á apresentación 
do número 500 e inauguración das 
novas instalacións de A Nosa Terra 

Nun acto ao que 
asistiron máis de 300 
persoas, apresentouse 
en Vigo o número 500 
de A Nasa Terra, coque 
se cumpren catorce 
anos de preséncia 
ininterrompida nos 
quiosques do país. 
lnterviron para glosar 
esta xeira xornalística o 
presidente do Consello 
de Administración da 
empresa editora, 
Francisco Carballo, que 
foi tamén un dos 
fundadores en 
Decembro do 1977, 
destacando o carácter 
colectivo da empresa 
"proba de que coa unión 
dos cidadáns dun povo 
arredor dunha idea esta 
pode sair adiante", 
lembrando o carácter 
diverso dos máis de 200 
accionistas e máis de 
3000 suscriptores que 
axudan a levar adiante o 
proxecto. 

Pola sua banda Alfonso .. 
Eiré, director de A Nasa 
Terra, afirmou que esta 
celebración era só un 
alto no camiño "para 
albi_scar un novo 
horizonte no que a 
publicación pasaria a ser 
diária", fixando na sua 
intervención un prazo 
estimado de cinco anos, 

"de momento 
introducimos melloras 
do soporte, novas 
seccións con meirande 
participación dos 
leitores, máis páxinas e 
novos colaboradores". 

No acto estiveron 
presentes 
representantes da 
práctica totalidade dos 
sectores sociais, que 
fixeron un percorrido 
palas novas instalacións. 

Alfonso Eiré con Xosé de Cora, director do diário El Progreso 

Miguel Boo (director de Diário16), Ana Gandón, Enrique Magdalena, 
Manuel Mera e Xosé Maria Salgado. 

De esquerda a direita Alfonso Zulueta de Haz, Xaquin de Acosta Beiras e 
Carlos Casares. 

Arriba á esquerda, Francisco Fernández 
del Riego, partícipe nas redaccións de 

A Nosa Terra das etapas das 
lrmandades e do PG, flanqueado por 
Xoselo Taboada, Bernardino Graña e 

Alfonso Ocampo. Sobre estas liñas 
Miguel Boo, Blanca Gefaell, Ceferino de 
B!as (director do Faro de Vigo}, Begoña 

Caamaño, Xosé Puga (conselleiro-
delegado de Promocións Culturais 

Galegas} e Marisa Real. 

Xesteira, Fernando. Franco, Margarita Ledo e Carmen parada, xornalis
tas na celebración dos catorce anos de A Nasa Terra. 

Colaboradores habituais do semanário, de esquerda a direita, Bernardi
no Graña, Francisco Sampedro e Celso López Pazos 



GALIZA E MUNDO 

ENFRENTAMENTO VICIÑAL 

CASTRO DE CARBALLEDO 

A NOSA TERRA 13 
Nº 501- 13 DE DECEMBRO DE 1991 

A MANIPULACIÓN POLÍTICA DOS SENTIMENTOS 

A finais de Outubro, os meios de comuni
cación recollian como notícia destacada o 
acontecido no Concello lugués de Carba
lledo (ver ANT nº 495). Máis ben deberia
mos dicer que se fixeron eco do "suceso", 
xa que ese foi realmente o tratamento in
formativo que se lle deu, na maioria dos 
casos, equiparando o ali acorrido ás dis
putas e mortes entre viciños pola coloca
ción dun marco entre duas leiras. Mais de 
un comentarista sacou a relucir o tribalis
mo da sociedade rural galega, o exacer
bado sentimento de propriedade, o primei
ro "eu" e lago tamén "eu", ... Tópicos xera
lizados que, por descoñecimento ou in
tencionadamente, foron utilizados para 
acochar aquelas actuacións políticas que 
deron lugar aos "sucesos" comentados. 

Sendo eu un firme defensor de que a ca
pitalidade do concello se lle restitua aos 
veciños de Castro, non é a miña intención 
ao longo deste artigo de prensa o dar ar
gumentos a prol da opción que defendo. 
Pola contra, quero centrar a miña exposi
ción na actuación política de duas organi
zacións (P.P. e P.S.O.E) que son en última 
instáncia os verdadeiros responsábeis 
dos acontecimentos de finais de Outubro. 

Desde que ambas as duas organizacións 
existen como tales en Carballedo, utilizan 
o tema da capitalidade como bandeira de 
enganche. O P.P. é firme partidário de es
tabelecer a capital na Barrela. Pola contra 
o P.S.O.E. reclama a capitalidade para 
Castro. Pero o que podia ser un simples 
posicionamento sobre un problema inter
no do concello, pasa a ser o motivo cen
tral que xustifica a existéncia dos dous 
partidos. Asi pois, Capitalidade e Partido 
forman un binómio no que cada termo 
xustifica e alimenta a necesidade do outro 
termo. Tanto P.P. como P.S.O.E. , saben 
que unha vez estabelecido definitivamen
te o lugar da Capitalidade, aquel que re
sulte perdedor perderá un importantísimo 
caudal de votos. Situación moito mais gra
ve no caso do P.S.O.E. , xa que a compo
sición social do eleitorado e a sua prática 
e case total desideoloxización tainas máis 
proclives a cair nas redes eleitorais do 
P.P. Non esquezamos que estamos a falar 
de núcleos de povoación escasamente 
politizados, nos que os mecanismos caci
quis de captación de votos seguen a ser 
moi efectivos. 

Dase, xa que lago, unha situación na que 
os enfrentamentos e rivalidades entre os 
viciños de Castro e A Barrela son alimen
tados e exacerbados polos própros P. P. e 
P.S.O.E., como arma partidária en defen
sa dos seus próprios intereses de consoli
dación política. 

Nos meios de comunicación apareceron 
os viciños de Castro cómo selvaxes, agre
sores, ignorantes, ... e por suposto como 
culpábeis dos feitos que comentamos. Pe
ro, é verdadeiramente certo? 

Na localidade de Castro o PSOE actua 
através de duas plataformas. A primeira é 
o próprio partido coas suas siglas, que 
canta cunha agrupación local en Castro. A 
segunda é a Asociación de Viciños de 
Castro. Ao binómio PSOE-Agrupación de 
Viciños, hai que lle recoñecer unha inci
déncia de traballo positivo a prol da locali
dade de Castro: conseguiron aproveitar o 
sentimento de colectividade ofendida e al
draxada dos viciños (o problema da capi
talidade vense arrastando desde hai dé
cadas, e agravouse mais recentemente 
pala atitude filibustera e falsaria do actual 
Alcalde-farmacéutico no "roubo legal" da 
Farmácia situada nesta localidade) para 
darlle un valor positivo e de auto-estima. 
Revitalizaron as Festas Patronais, fan 
obras de reparación, conservación e ade
centemento de bens colectivos, acotan e 

ROBERTO PÉlrnZ GóMEZ 

Os enfrentamentos 
entre os viciños 
de Castro e A Barrela 
son alimentados polo 
PP e PSOE, como 
arma en defensa 
dos seus próprios 
intereses. 

dotan unha zona de recreo infantil , conse
guen a criación dun Centro de Saúde e 
dunha Escala-Taller, etc. 

Certo é que o fan a cámbio de constituí
rense en dirixentes, portavoces e executo
res da vontade colectiva dos viciños, con 
ramalazos autoritários para aqueles que 
disinten dos seus pontos de vista, e ac
tuando con desconfianza para aquelas ac
tividades que non pasan polo seu filtro . 

Desgraciadamente o PSOE non aprovei
ta a sua incidéncia en Castro para relati
vizar e desdramatizar o tema da capitali
dade. Porque en última instáncia o que 
máis vai incidir na calidade de vida e na 
solución dos problemas municipais colec
tivos de todo o Concello de Carballedo 
non é o lugar no que estexan situadas as 
dependéncias municipais. Pala contra, si 
que van ser decisivos a estes efeitos a 
composición política da corporación que 
sai das fumas eleitorais, o contido social 
do seu Programa de Governo, as actua
cións municipais encamiñadas a conse
guir o benestar colectivo e non os intere
ses particulares, a distribución do presu
posto municipal por critérios obxectivos 
de necesidades e non por amiguismo e 
caciquismo, etc. O espallamento destas 
cuestións políticas elementais entre os 
viciños, debería ser obxectivo básico nun 
Partido que se di de esquerdas e socia
lista. Pero non o fai, ao mellar porque 
non é tan rendábel eleitoralmente. Para a 
maioria dos viciños, apoiar ao PSOE é 
apoiar a Castro. Votar PSOE é votar Ca
pitalidade para Castro. O realmente triste 
é que poqendo ser tamén isa, ao final é 
soamente isa. 

É neste contexto ·no que se producen as 
actuacións dos viciños no final de Outubro. 

TOKIO 

O PP fai coincidir intencionadamente no 
Concello e na Deputación o debate sobre 
a ubicación da capitalidade. Decisión que 
os leva a convocar Pleno Ordinário do 
Concello por primeira vez en 18 meses. A 
intención do PP é ferir de morte ao PSOE 
pola via rápida. 

Pola sua parte o PSOE, propón a sua es
tratéxia en duas direccións. Sabendo de 
antemán que a sua posición vai ser de
rrotada ao estar ambas as duas institu
cións en mans do Patido Popular, fai un 
exercício de despiste propoñendo que a 
capitalidade se estabeleza nun ponto in
termédio das duas vilas. Intenta lavar a 
sua estratéxia política localista, querando 
vender o estar por riba dos enfrentamen
tos entre os viciños, buscando unha solu
ción na que non haxa vencedores nen 
vencidos. 

Posición qua poderia ter algun valor se fo
se a defendida publicamente polo Partido 
na sua prática política diária, e non unha 
posición de últimá hora para quedar ben. 
Por certo, que tivo que ser o PP, quen fixo 
público que nos debates das comisións da 
Deputación a postura do PSOE foi a de 
pasar do tema, causa que ao PSOE non 
lle quedou máis remédio que recoñecer. 

Ao mesmo tempo o PSOE precisaba de 
testemuña da sua lavada de cara. A Aso
ciación de Viciños aluga sendos autobu
ses para desprazarse a Lugo e asistir ao 
debate na Deputación, e xa de regreso 
apresentarse no Pleno que se está a cele
brar na Barrela. Simultaneamente avísase 
á Prensa para que estexa presente no 
Pleno. Prodúcense os feitos de todos co
ñecidos e mentres os viciños de Castro 
volven para as suas casas a comentar. o 
acorrido, alguns viciños da Barela, ca Al
calde á frente, diríxense ao Cuartel da 
Garda Civil apresentando denúncias por 

Hoxe, cando xa todos 
están na casa 
á espera do xuízo, 
unha raiba impotente, 
que antes ou despois 
vai estoupar, vaise 
instalando no lugar. 

agresións. Esa mesma noite, e mestres 
está a durmir, cito viciños de Castro son 
detidos e transladados a Chantada. Unha 
vez prestada declaración, a xuíza encarre
gada do caso decreta o ingreso en prisión 
para todos eles. 

O que para os viciños foi un estoupido da 
carraxe acumulada durante anos, respon
dendo con violéncia física á violencia institu
cional do PP, converteuse na sua perdición. 

Socialmente, e através dos meios de co
municación, son chamados de todo e con
siderados indesexábeis. O PSOE, o seu 
Partido, condena publicamente e por duas 
veces a atitude dos viciños. O PSOE prefi
re defender a sua imaxe de Partido "sé
rio" "responsábel" "sensato" ainda que 
teñ~ que deixar n~ estacad~ a aqueles 
que actuaron poñendo os sentimentos por 
diante da racionalidade. Actuación e xeito 
de proceder alentado polo próprio PSOE 
como método moi útil á hora de pañar vo
tos. Cada viciño búscase a vida por onde 
pode, e a designación de avogados e pa
go de fianzas teñen que facelo a canta do 
seu peto particular. A desorientación é xe
ral e xérase un sentimento colectivo de 
abandono e frustración. Un obxectivo co
mun vaise pouco a pouco impoñendo. Hai 
que arroupar aos que están presos, mons
trarlles o seu apoio e conseguir a sua vol
ta á casa. O PSOE dá arde estricta de 
non moverse, dicendo que calquer acción 
pública de apoio aos presos vai facer que 
a situación empiore. Os que .están presos 
peden aos de tora que se mobilicen. O 
PSOE insiste en que ninguén se mova. 

Esta atitude xera un descontento xeraliza
do e mesmo un progresivo desengaño en
tre os viciños que empezan a cuestionar 
abertamento o seu apoio ao partido que 
agora os abandona. Levan máis de 15 
dias presos e unicamente tres dos encar
cerados están nas suas casas, prévio pa
go das fianzas impostas pola xuíza. O 
PSOE insiste na necesidade absoluta de 
estar quietos e vende como logros desta 
atitude as sucesivas actuacións da xuíza. 
Así, e segundo o PSOE, grácias a esta 
atitude a xuíza retira o cargo de sedición 
que pesaba sobre os detidos. Cando ao 
cumprirse un mes de prisión provisória, 
os cinco viciños que ainda están presos 
son postas en liberdade baixo fianza, cón
taselles aos viciños unha fantasiosa histó
ria sobre as influéncias do Partido nos es
tamentos xudiciais, etc. 

Hoxe, cando xa todos están na casa á es
pera do xuízo, cando sobre eles pesa a 
acusación de atentado ademais doutras, 
cando o sumário xa non é secreto e son 
coñecidos os acusadores, as acusacións 
e a quen acusan, unha raiba impotente 
que antes ou despois vai estoupar, vaise 
instalando no lugar. 

Que gañou o PP co conflito? A utilización 
tan burda das lnstitucións que controla e 
as consecuéncias que dela se derivaron, 
levou a moitos votantes do PP en várias. 
aldeas a darlle as costas ao Alcalde. Os 
intentos de realizar unha manifestación de 
apoio ao Alcalde fracasaron, así como un
ha recollida de asinaturas en solidarieda
de coa sua persoa. A imaxe pública do Al
calde-Senador quedou moi deteriodada;_ ·e 
mesmo o PP recebeu as salpicaduras· do 
conflito. Como consecuéncia o PSOE non 
sofreu o desgaste buscado polo PP. 

Pode que nen o PP nen PSOE gañasen 
ou perdesen demasiado. Ao final os úni
cos que van ser xulgados son oito viciños 
de Castro. PP e PSOE poden estar tran
quilos: a causa de todo o conflito é o triba
lismo da sociedade rural galega. Xa o dei
xou escrito un intelixentísimo comentarista 
de prensa. • 



A GRO E SOCIEDADE 

"É evidente que non poden ser 

verdadeiras, nen illada nen 

globalmente, as asercións dos que 

sosteñen ou que nada é 

verdadeiro (pois nada impede, 

din, que eón toda proposición 

suceda o que con esta: a relación 

da diagonal co lado do cadrado é 

incomensurábel), ou que todo é 

verdadeiro" 

Aristóteles (384-322 a.n.e.) 

Que razón tiña 
Castelao ao afirmar 
que a história era 
un ha espiral: despois 
de tantos 
descobri mentas 
científicos, guerras, 
revolucións, e 
avatares do progreso 
da humanidade de 
novo, ás alturas do 
ano 2000, 
atopámonos outra vez 
na ldade Média, coa 
suas Cruzadas, 
fundamentalismo 
relixioso e técnico, 
desprezo pala razón e 
cega adesión á té en 
abstraccións. F alan 
do fin da história 
cando isto non é máis 
que unha volta ao 
princípio. E se Marx 
xa non lles serve para 
quen nunca o utilizou, 
quizá haxa que 
retroceder na história 
do pensamento até o 
mésmo Aristóteles 
como fixeran xa os 
filósofos medievais, 
para que nos 
entandan e mellar 
categorizar a 
realizade actual, ou 
como diria un digno 
representante da 
esquerda aristotélica, 
Umberto Eco, "a 
irrealidade cotidiana". 
Pois segundo este: 
"O 'totalmente 
verdadeiro' 
identifícase ca 
'totalmente falso'. A 
irrealidade absoluta 
oferecese como 

) 

presenza real. .. unha 
realidade tan 
verdadeira que grita 
aos catro ventas a 
sua ficción". 

Unha viaxe retrospectiva pala irrealidade cotiá 
dunha loita agrária na re-edición da ldade Média 

A contra-información 
no conflito do leite 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

A indignación dos que colabora
ron na Plataforma ao ver, ao pou
co de rematar o conflito das co
tas, o Cartel do Congreso de 
Unións Agrárias no que figuraba 
unha fotografia dunha das mobili
zacións contra as cotas, que tan
to boicoteara a citada organiza
ción. A indignación por ver como 
o inimigo contra o cal se viña de 
enfrentar rentabilizaba as con
quistas, e o éxito de resposta e 
mobilización do naso pavo ser
vindo de anúncio da contra-mobi
lización. A indignación pala con
tra-campaña do sindicato socia
lista e aquelas recomendacións · 
que a dirección do PSOE facia ás 
suas bases para que se coidasen 
de respaldar a Plataforma con ar
gumento como: "A cota é inevitá
bel xa. Atenderanse os casos es
peciais. Os pequenos produtores 
non se verán afectados ... ". Seria 
unha indignación que se repetiria 
de novo no conflito do leite do 90, 
ou mesmo no dos arrendamentos 
históricos diante da campaña fi- · 
nanciada polo Banco Santander 
de lavado de imaxe de quen non 
sabemos onde estaba cando os 
labregos de Larin vian demoler a 
sua casa ou encadeaban a Milu
cho e Susana por defender os di·
reitos dos caseiros. Pero é unha 
indignación que lago se recicla 
en renovada dignidade pois ape
sar de todo, ser o suficientemen
te consciente como para sentir 
indignación, apesar de toda a 
contra-información fracasaron, e 
mentres haxa indignación hai 
conciéncia de trampa, e da men
tira. lsto lémbrame unha imaxe 
dalgun filme que vin no que al
guén queria facer tolear a un ho
me atormentándoo con pantas
mas de grande realismo, móns-

truos de toda caste aterrorizaban 
ao protagonista até que desco
briu o xogo cando ao fin lles fixo 
frente e .se botou cara eles: eran 
Holografias, última maravilla da 
técnica dos raios laser inventada 
por Denis Gabor xa nos anos 50 
que permite realizar representa
cións fotográficas a cores máis 
que tridimensionais. 

Se fósemos apocalípiticos diría
mos: tanto traballo facendo 
asambleas, reuníndose con coo
perativas, pegando carteis, pa
sando megafonia, conferéncias, 
mesas redondas, etc... e para o 
único que serve é para encher 
de labregos o fondo do cartel 
dos adversários. Conclusión: é 
mellar non facer nada. 

SUSO F. / ARQUIVO 

Se fósemos integrados diríamos: 
que ben que o sindicato socialis
ta asume as loitas do naso pavo 
e recolle a tradición agrarista do 
país. Conclusión: é mellar que o 
sigan a facer eles. 

Pero se a virtude consiste "nunha 
mediana tasada pala razón, co
mo a tasaría un home prudente, 

A indignación 
ao ver cartaz do 
congreso de 

·. Unións Agrárias no 
que figuraba unha 
fotografía dunha 
das mobilizacións 
contra as cotas, 
que tanto 
boicoteara esta 
organización. 

mediana entre dous extremos 
maus un por exceso, outro por 
defecto" como nos di o autor da 
"Ética a Nicómaco". Non caiamos 
pois nen nunha cousa nen outra 
e concluamos: vivimos no tempo 
da holografia. Traicionánnos os 
sentidos? Nen da vista, nen do 
ouvido nos podemos fiar? Acredi
temos pois no tacto, o olfato, e 
sobretodo no gasto para saber o 
que é real e o que é falso . Asi 
que, metamos as mans, e apal-

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

Refutacións sofísticas 
Todos estes espellismos eran 
reais? Ali estaban os aguafes
tas das Cómisións Labregas 
para dicer: Mentira. A crise non 
a inventou CCLL como non in
vento u os impagamentos, 
abandonos de recollidas e caí
da en picado dos prezos, eran 
algo real que estaba a acorrer; 
don Manuel non arranxou nada 
como o demonstra o feito de 
que inda hoxe estexa a causa 
sen arranxar, o prezo do leite 
na primavera -verán de 37 pe
setas era falso como despois 
se comprobaria nos respectivos 
recibos do leite; á "Xubilación 
Anticipada" na Galiza hoxe 
non se acolleron nen sequer 
unha decena de labregos por
que non está feita a lei para 
nós, como case nengunha e 
por último, o Decreto 808, única 
axuda institucional mediana
mente decente foi suprimida. A 
"Panda do Grelo", XXAA, 
UUAA, PSOE, PP, e Xunta da 
Galiza a coro condenaban ao 

Os meios de 
comunicación de 
masas están a 
remorque do país 
cando deberian 
estar na 
avangarda. 

S LG por blasfemar contra a 
CEE. "Sectários" berraban as 
OPAS asinantes da rendición 
de Guísamo. O PSOE era máis 
categórico: "Comisións Labre
gas e o Bloque, que na sua tác
tica de ir poñendo pegas a to
do, chegan a criar máis temor e 
confusión entre os gadeiros e 
romper a unidade de negocia
ción frente ás indústrias." A 

Xunta e o PP optaban por dar 
alfalfa en vez de predicar, o que 
pasa é que a alfalfa milagrosa 
que ia solucionar o problema 
dos custes de produción no na
so agro nunca se soubo quen a 
come u. Cando os gadeiros res
paldaron as mobilizacións do 
SLG entón cambiouse de rolo e 
díxose que sairan diante da sua 
situación desesperada e sairon 
co SLG como podian sair con 
calquera outro. A crise -en pa
labras de Aristóteles- seria un
ha verdade continxente, depen
de a sua conveniéncia. 

Os Meios de Comunicación de 
masas galegas están a remar
que do país cando deberían es
tar na avangarda abrindo cami
ños para a normalización da na
sa sociedade. Non, evidente
mente que non están ao nível do 
franquismo ou dos primeiros 
anos da transición, ainda que 
moitos dos que os controlan se
xan os mesmos, hoxe as menti-

ras que dician entón non son crí
beis e perderian toda eficácia os 
alegatos daquel Augusto Assia 
contra as CCLL acusándoas de 
terroristas, queimar montes, etc. 
E se no seu lugar poñen a un 1 

máis eficaz C. Luís Rodríguez a 
escreber artigas como o célebre 
"La dictadura del Tractorado" 
non é senón porque se viron 
abrigados a renovar a linguaxe 
para seguir a dicer o mesmo, 
pois -como dixo Castelao, He
gel e Marx ( que ainda que este
xa morto, efectivamente desde 
1883, non lle faltaba razón)- a 
história é unha espiral, quer di
cer, non é un círculo, nunca se 
repite. De aí que de nacer hoxe 
Aristóteles, se fose galego en 
vez de grego, de seguro seria 
colaborador de A Nasa Terra e 
non mestre dun imperialista co
mo Alexandre Magno, pois o 
gasto pola dialéctica de seguro 
habia levalo a aprezar un meio 
para o cal o ant~riormente dita 
non é aplicábel. • 

--------------------------------------------------~----------------------------------------------------
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pernos as causas que nos ocul
tan as palabras; metamos os fu
ciños onde non nos chaman e 
cheiremos para discernir o no
xento do puro nas suas múltiples 
gradacións; e en caso de dúbida 
recorrer ao gasto para atinar na 
decisión. E guiado polo gasto ou 
mellar, fuxindo do mal gasto da 
contra-información quereria refle
xionar sobre as múltiples manei
ras de enganar do actual réxime, 
pois como afirma Aristóteles, só 
hai unha maneira de acertar e di
cer a verdade, pero de mentir e 
falsear, hai milleiros; moitas das 
cales podemos disfrutar durante 
o conflito do leite do 90 e 91; 
agardando que a data máxica do 
92 amañe todas as desfeitas, e 
se non é asi, xa Portomeñe nos 
está a preparar o Xubileo, pois 
nesta segunda ldade Média vol
ve defenderse que os problemas 
mundanos non os poden resolver 
os homes, senón que hai que re
correr a máxia e peregrinación, a 
resignación e a sacrificio místico, 
para na outra vida viver como 
Deus. Se a invención da tumba 
do apóstolo serviu na primeira 
ldade Média para atraer o turis
mo europeu daquela, por que 
non vai servir nesta segunda Ida~ 
de Media, se moitas das catego
rias sociolóxicas se reproducen 
ainda que cunha nova faciana: a 
anti-dialéctica disfárzase de ver
dades fragmentadas convivindo 
na contradición, inducindo a dele
gar en altas instáncias a califica
ción dun argumento como certo. 

O papel da 
aristocrácia 
do primeiro 
feudalismo está a 
desempeñalo hoxe 
os chamados 
"expertos", ou 
"técnicos". 

O papel da aristocrácia do pri
meiro feudalismo están a desem
peñalo hoxe os chamados "ex
pertos", ou "técnicos". Que ava
lan ca seu concurso calquer deci
sión por moi "contra natura" que 
sexa, a sua só calificación de 
"especialistas na matéria" é ra
zón suficiente para fundamentar 
a verdade do que sosteñen, do 
mesmo xeito que os señores feu
dais lexitimaban a sua autoridade 
no alto berce do que procedian. 
Sucedense "Informes" sobre sec
tores en crise e arguméntanse as 
máis absurdas das teses no direi
to de pernada que alguns teñen, 
e no ostracismo a que castigan a 
outros intelectuais por non querer 
seren bufóns de rei nengún. O 
que o "Informe Abril" é na sanida
de, o "Informe Macsharry" ou 
"Plan Fraga" son ao sector agrá
rio. Sen participación sindical, 
nen audiéncia aos afectados por 
ditas informes. A aristocrácia 
científica asi o di e portante: "pa
labra de Deus." 

A TVG iniciaba o· seu programa 
"O Agro" no que se expón á povo
ación a bucólica vida da campiña 
adornada palas múltiples axudas 
institucionais que facilitan J.mha 
existéncia regalado aos alegres 
.camponeses, rodeados de paxa
riños que cantan nas árbores, e 
borboletas que revoiotean de flor 
en flor. "Xóvenes Agricultores" 
manifestaba que "Don Manuel se 
reunira cos representantes das 

indústrias e que todo estaba solu
cionado", Unións Agrárias decla
raba que esperaba que a crise de 
Larsa quedaria solucionada coa 
incorporación de capital galega. E 
ambos sindicatos aseguran ter 
asinado un acorde de prezo do 
leite dun mínimo de 37 pesetas 
que coas bonificacións chegaria 
até 40-45 pesetas. Que para ga
rantir o cumprimento dos acordes 
alcanzados, técnicos da adminis
tración autónoma e central estu
dan un marco xurídico adecuado 
dentro da lnterprofisión, que se 
racionalizarian as rotas de recolli
d a e estabelecerian compensa
cións económicas a cooperativas 
e agrupacións de produtores, e 
outras maravillas entre as que 
tanto XXAA como UA destacan a 
Xubilación Anticipada asinada co 
ministério. A categoria xurídica 
deste acordo segundo palabras 
dos seus asinantes é de "pacto 
de caballeros", diferénciase dos 
Convénios Colectivos en que es
tes son anacrónicos para o siste
ma feudal no que vivimos, de aí 
que esta se considerase a fórmu
la máis axeitada, e mesmo se 
convidan as organizqcións obrei
ras que regresen a esta modali
dade apontando a posibilidade de 
dirimir as diferéncias, e infrac
cións do código de honor en sin
gular combate, e non en maxis
tratura como se fai actualmente. 

O PSOE afirma en carta dirixida 
ás cooperatias que "estamos nun
ha situación semellante á dos 
outros nos, todo o contrário desa 
crise que alguns tratan de apre
sentar e inducir'', e quen quer in
ducir esa crise: "A constante difu
sión de rumores sobre unha crise 
profunda no sector -do leite, que 
axudaran a estender Comisións 
Labregas, e na que estiveran in
teresadas algunhas indústrias pa
ra provocar fortes baixas nos pre
zos e rachar as agrupacións e co
operativas de venda en comun do 
leite". O Ministério sacábase da 
manga un maravilloso plan de 
"Xubilación Anticipada", coa sina
tura e respaldo de ASAJA (Xóve
nes) e UPA (Unións) ao que na 
Galiza se lle supoñia ian acollerse 
40.000 labregos. A Xunta comeza 
a publicar anúncios en todos os 
xornais con titulares como este: 
"Numerosas axudas para mellorar 
a rentabilidade das explotacións 
agrárias". Ao remate un comic: "A 
panda do grelo" no que rapaces e 
páxaros, ras, xabarins, coellos e 
raposos xogan e cantan polo bos
que as exceléncias da vida rústi
ca. A prensa limitábase a colocar 
xustapostamente as distintas in
formacións contraditórias sen de
senvolvelas dialecticamente. Uns 
din isto, outros aquilo, outros todo 
o contrário. Sen aplicar o princípio 
de Contradición Esolástico de ou 
A ou non A, en linguaxe intelixí
bel: "ou somos ou non somos". 
Cada vez que o SLG convocaba 
unha mobilización UUAA convo
caba unha Semana Branca, tal 
Semana Branca (enfrentamento 
contra as indústrias) nunca se 
produciu, pero a prensa seguiu a 
convocalas por igual, e nunca di
xo por exemplo: "a anunciada Se
mana Branca non tivo lugar por 
cuarta vez consecutiva". "Xóve
nes" -Organización de Latifun
diários membro da CEOE monta
da por casas de maquinária
pol a sua banda declaraba na 
mesma prensa que "estaba todo 
arranxado", e a prensa reproducia 
acrítica e aspeticamente ditas 
afirmacións, sabendo que eran 
mentira. Por último ao talar das 
convocatórias do SLG púñase: 
''teñen unha intencionalidade polí
tica dentro d.o acoso ao governo 
Fraga que tal e tal", aí xa non 
eran tan asépticos. • 
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ENTRE O LABIRINTO 
E A ESPIRAL: A ESPIRAL 

ÁDOLFO FRAGA 

E COLOXIA E SOCIEDADE 

Joán Martinez 
No número 499, de 28 de Novembro, de A Nasa Terra aparecia publicado 
un artigo de opinión sobre o movimento estudantil e os Comités Abertos 
de Faculdade. Nel vertiase unha análise na cal subxace o reseso debate 
entre nacionalismo e esquerda estatal na Galiza. Desde o respeito que 
me merecen as opinións do compañeiro, entando que transladar este de
bate ao eido estudantil, concretamente aos CAF, utilizando como referen
te a unidade da esquerda por riba das contradicións, que cada dia son 
máis evidentes, entre nación galega e Estado español, é tirar pola borda 
a prática dos últimos vinte anos, e é algo absolutamente artificioso. 

10 que non é ecolóxico, non é 

Especular de xeito oportunista coa definición dos CAF, afirmando que 
son pero non son nacionalistas, coa única finalidade de incorporar aos 
sectores minoritários da esquerda española no estudantado, non agran
da os CAF, pero si beneficia teórica e praticamente a aquelas forzas po
líticas que tentan colocar ao nacionalismo dentro dunha alternativa de 
esquerda a secas, e que non cuestione o marco estatal. 

Pensar que os CAF son a panacea do movimento estudantil é un discurso 
errado, os CAF como os restos das forzas nacionalistas teñen ainda un ár
duo traballo a realizar, reman contra corrente. As conceicións españolistas 
son hexemónicas na nasa sociedade, non abonda pois con contar exclusi
vamente con organizacións próprias, hai que definilas. Un exemplo que ci
tas, o do sindicalismo nacionalista, que debería ter unha definición inferior, 
dado que son organizacións máis amplas, teñen entre os seus princípios o 
nacionalismo, a soberanía naclonal e· a autodeterminación ... 

Nos CAF conseguiuse a unidade nacionalista no eido estudantil, que ne
la participen correntes de opinión, de certo moi minoritárias e que nunca 
foron excluídas nen marxinadas no respeito máis estricto da democrácia 
e do pluralismo (remítome ás pasadas Asembleas dos CAF), non signifi 
ca que a definición e a prática dos CAF teñan que respostar ás propos
tas destas correntes de opinión da esquerda estatal que moi intelixente
mente actúan dentro das coordenadas CAF. 

As acusacións que se verten sobre Unión da Mocidade Galega 
-UMG- que apesar de non militar nela desde hai poucas semanas por 
discrepáncias no seo da UPG segue a ter todas as miñas simpatias, 
considéroas erradas. Desde esta organización, e falo con coñecimento 
de causa pola miña recente militáncia nela e pola tamén recente militán
cia nos CAF, non se impuxeron nos últimos tempos liñas de traballo nos 
CAF, xa que as mesmas se debaten e aplican desde Galiza Nova, des
botando totalmente o mecanicismo dos "brazos de madeira". 

Estas liñas de traballo céntranse no 
seu consolidamento como organiza
ción (liberados, servizos, actividades, 
etc.), que coincidindo contigo no senti
do que o Centro de Recursos para Es
tudantes "Mancomun" non deberia ser 
máis que un tímido comezo, e a sua 
definición nacionalista, democrática, 
plural e progresista. 

Meter neste saco unha fantasiosa 
"redefinición" dos CAF centrada "en 
converter os CAF nunha asociación 
circunscrita ao nacionalismo'', é un 
absurdo só explicábel desde a pre-

& acusacións 
que se verten 
sobre a Unión 
da Mocidade 
Galega 
considéroas 
erradas 

tensión de transladar o debate obsoleto de nacionalismo ou esquerda 
estatal a unha organización que debe permanecer allea aos intereses de 
calquer organización política, como se asume no citado artigo. 

Deseguido fálase no artigo rebatido que coa pretendida táctica de "rede
finición" preténdese resucitar ERGA, e que a UMG nunca asumiu a sua 
disolución. Neste ponto serei escueto: a disolución de ERGA foi debatida 
e aprobada pola UMG e ERGA no seu conxunto. E a aposta por Galiza 
Nova foi inclusive pondo en cuestión a existéncia da UMG que se veu 
deste xeito diluída. Foi unha aposta de futuro que, polo que se olla, está 
a dar moi bons resultados . Non foi máis que recoñocer o importantísimo 
papel xogado por ERGA, non só no estudantado, senón na evolución do 
conxunto do nacionalismo. En todo caso estes son debates totalmente 
independentes, que nada teñen a ver co tema dos CAF. 

Confundir á UMG en tácticas conducentes a "facerse forte ali onde se 
poda para non perder peso dentro do BNG", e que son tácticas que hoxe 
están absolutamente refugadas pola maioria da organización, ainda que 
recoñezo que non están eliminadas noutras, é unha manobra de confu
sión ou de descoñecimento da actual situación da UMG, e que coincide 
cun permanente acoso e derribo por parte dos elementos máis conser
vadores (tanto políticos como de aparato). 

Utilizar aos "independentes" dos CAF para este discurso é incorrecto. 
Os/as estudantes que traballan nos CAF, desde a non afiliación a organi
zacíóns políticas determinadas, optan nos seus grupos de base, e nas 
Asambleas Nacionais, por aqueles enfoques que eren acertados. Preci
samente desde Galiza Nova tense levado unha política de potenciamen
to de estudantes non afiliados, xa que recoñecemos que con eles conta
mos cun potencial imprescindíbel para os CAF. 

Para rematar dicer que esta breve crítica, no ponto de mira de engadir 
elementos para o sempre necesário debate no nacionalismo, ten como 
conclusión a sua aposta pala espiral, coas suas conotacións de progreso 
e avance, e nunca o labirinto que constituia o artigo do compañeiro Emí
lio M. Martínez Rivas, que desde estas páxinas recebe un cordial saúdo 
nacionalista. 

~ doutor en economia agrária, 
profesor de H istória das 
lnstitucións Económicas na 
Uriiversidade de Bellaterra 
(Barcelona), e coordenador da 
revista Ecoloxia Política. 
Oferecen en Vigo unha 

conferéncia pública dentro do 
ciclo organizado pala Comisión 
en Defensa da Biosfera do Clube 
UNESCO; ciclo informativo que 
rematará precisamente cunha 
mesa redonda sobre A defensa 
da Biosfera. 

Hoxe en dia falar de aforro de 
enerxia e matérias primas ainda 
é algo estraño para a maioria 
dos economistas, enxeñeiros e 
empresarios en activo. 

Claro, pénsese que son variábeis 
ainda hoxe desprezadas nos ca
dros macro-económicos; velai que 
se seguen a construir enormes en
caros, igual que durante o fran
quismo, a recorrer ás centrais tér
micas ou a non desbotar decidida
mente o uso da enerxia nuclear, 
cando están debidamente investi
gadas e demostradas as suas múl
tiples contraindicacións e impactos 
negativos en distintas ardes da vi
da. Quen se preocupan realmente 
de considerar outras variábeis, co
mo son as novas fontes enerxéti
cas renovábeis, a exportación de 
nutrintes, na matéria viva, a perda 
de riqueza dos acuíferos 
do subsolo por causa 
dunha agricultura nociva 
ou a degradación da ren
da familiar pala perda de 
pequenas explotacións 
agro-gandeiras? 

Somos unha minoria de 
persoas, e polo dagora 
non podemos incidir no 
troco de critérios dos exe
cu ti vos e directivos das 
grandes empresas, entre 
outras causas porque se 
necesitaria unha presión 
desde distintos sectores 
da sociedade, mais ao fin 
e ao cabo esta é unha no
va cultura que está madurando, 
emerxendo socialmente. 

Cando fago esta pergunta podo 
estar pensando perfeitamente na 
Arxentina exportadora de trigo, 
carnes e petróleo, no Brasil que li
quida, ou que lle están a liquidar 
as multinacionais do Norte a Ama
zonia, a concentración meirande 
de seres vivos (animais e vexetais) 
do planeta, e ademais pulmón da 
biosfera. Podo estar reparando na 
perda de decenas de milleiros de 
hectáreas de terras fértis nos USA, 
nos últimos 30 anos, polo emprego 
de técnicas agro-industriais, fito
sanitárias e químicas irracionais, 
como se o campo fose unha cadea 
de montaxe dunha factoría de au
tomóbeis; ou mesmo na Galíza, 
produtora de pasta de papel e eu
calipto en réxime intensivo. 

No eido da enerxia eléctrica, as 
mini-hídricas fraccionan todos 
os pequenos rios ou encaros 
como o do Undoso que din vai 
ser dos meirandes de Europa. 

-Si, pero non esquezamos tam
pouco Riaño en León, un val fértil, 
cunha cultura e economía agro-ga-

deira próspera, sítio de encentro 
para centos de persoas , con feira 
periódica e pequeno comércio in
clu ído, e isto todo foi destru ído ; 
pensemos tamén nas nucleares 
extremeñas, ou a crecente perda 
de recursos hídricos na Comunida
de Valenciá, que facilita a deserti
zación. Con todo isto o único que 
quero significar é que, desgracia
damente, a actual conxuntura eco
nómico-tecnolóxica tennos levado 
desde hai anos a unha contextuali
zación internacional da problemáti
ca meio-ambiental. 

Ou sexa a Aldea Global ... 

Si, vivimos nun entorno socialmen
te marcado pala imediatez da 
transmisión informativa, por un 
progreso que, promove o crecimen
to económico ilimitado e o benes-

tar material como fins últimos do 
sistema; mais o certo é que achá
monos todos imersos nun super
mercado de compra-venda e de 
destrago de recursos naturais de 

Polo de agora non 
podemos incidir no 
troco de critérios 
dos executivos e 
directivos das 
grandes empresas, 
mais, ao fin e ao 
cabo, esta é unha 
nova cultura que 
está madurando, 
emerxendo 
socialmente. 

todo tipo, que ademais aspira a 
acadar a meta do supermercado 
mundial. 

Son estes entón, os valores que 
lexitiman o novo neo-liberalismo 
internacional e o conceito do fin 
da história? 

-Pois si, é unha estratéxia artella
da desde cúpulas industriais e fi
nanceiras para unha expansión e 
un crecimento pretendidamente ili 
mitado, pero que ten uns límites, e 
que xera contradicións de todo tipo . 
O que hai que promover desde to
dos os sectores e pontos de vista 
posíbeis é a alternativa prática, a 
posibilídade real que o é, de valo
res menos competitivos e máis soli
dários, menos lesivos para os inte
reses dos países e comunidades 
do Terceiro mundo. E isto implica, 

por exemplo, .menor con
sumo por persoa e dia , 
menos gasto de papel , 
luz, gasolina .. . , menor po
lución ambiental ; e sobre
todo o necesário e cada 
vez máis urxente repensa
mento da utilización das 
matérias primas de pri 
meira necesidade, a reci 
claxe, eliminación e depu
ración dos resíduos sóli 
dos, líquidos e gaseosos ; 
non só industriais senón 
tamén urbanas. Todo isto 
comporta implicacións éti
cas, económicas e tecno
lóxicas de envergadura, e 
por suposto xurídicas. 

Hai uns valores conceptuais ou 
teóricos concomitantes cos que 
tradicionalmente ven sostendo a 
esquerda en xeral e o naciona
lismo en particular, que opina 
vostede? 

-Evidente movémonos uns e ou
tros grupos e persoas en sectores 
sociais afins e con intereses co
muns; se un sindicato labrego de
fende as pequenas explotacións 
horto-frutícolas e a promoción dun
ha agricultura branda, ou sexa bio
lóxica, (non esquezamos que a po
breza da xente é o pior inimigo dos 
ecosistemas naturais), os ecoloxis
tas, a prática totalidade deles, van 
estar de acordo. Se un colectivo 
conservacionista defende a diver
sidade forestal, a criación de par
ques naturais, a mellara na xestión 
dos xa existentes, e a implicación 
económica da povoación local nos 
devanditos proxectos, ou a protec
ción e racionalización dos acuífe
ros do sobre- ou subsolo, etc., 
parece evidente que o sindicalismo 
de clase e os políticos e militantes 
socialmente comprometidos, en 
princípio os apoiarian, por senso 
común. 
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Teño observado, dada a miña rela
ción co "Centro de lnvestigacións 
para a Paz" e as várias colabora
ción s para o desenvolvimento 
agro-pecuário en América Latina, 
que as cuestións implícitas nos en
foques e liñas de acción do movi
mento conservacionista internacio
nal e nas da esquerda en xeral no 
seu senso máis amplo son iguais 
en vários aspectos ; é natural so
mos persoas que compartimos va
lores culturais comuns, a solidarie
dade sen paternalismos, a partici
pación das comunidades de base 
na toma de decisión que lles van 
repercutir directamente, -a des
centralización administrativa e eco
nómica, ou a socialización e eficá
cia dos principais servizos públi
cos, por exemplo. Ainda que exis
ten diverxéncias en canto que o 
ecoloxismo como movimento so
cial promove as accións non vio
lentas, debido ao seu entronque 
cas correntes dos 60 e 70, (o mo
vemento "beat", Maio do 68 e a 
contracultura xuvenil , o pacifismo 
de Gandhi e Luther King, ou o mo
vimento cristián de base e a ''teolo
xia da liberación", entre outros). E 
isto apréciase nas accións do mo
vimento "Chipko" indu, que coorde
na e lidera Vadana Shiva, un claro 
exemplo de eco-feminismo, ou na 
oposición das comunidades que
chuas da aJtiplanície peruana e bo
liviana á plantación masiva de eu
caliptos nas suas terras de cultivo 
rotativo tradicional , para facer o 
mesmo que aqui , cantidades in
xentes de pasta de papel. Uns cul
tivos opcionais que lles teñen per
mitido adaptarse ao meio sen em
pobrecer a terra, os mesmos que 
pratican os pozos amazónicos. 

Tamén é evidente que a obra de 
Karl Marx é unha ferramenta analí
tica, unha via liberadora tida en 
canta polo movimento ecoloxista e 
pacifista; neste senso paréceme 
que entre o ecoloxismo e esa es
querda xenerosa e altruísta existe 
bastante máis sintonía que diver-

DÉFICIT SANITARIO 

xéncia. Se ben o ecoloxismo, ade
mais de soster o direito dos grupos 
que o integren á autonomía real, é 
unha ciéncia, xa que debe da física 
e da química, da enxeñaria técnica 
e das ciéncias económicas; é unha 
rama da bioloxia, a resultante dun 
traballo interdisciplinar non isento 
de autocrítica. Eu mesmo discrepo 
das opinións naturalistas pouco ri
gorosas, e das notas de prensa pa
las notas de prensa que só serven 
para chamar a atención da falta de 
compromiso real , nunha palabra. 
Do que si carecemos uns e outros 
grupos e coalicións é dunha maior 
coordenación, se ben o ecoloxismo 
internacionalista tende a funcionar 
cada vez máis solidariamente, faci
litando a transferéncia de informa
ción e o troco de experiéncias me
diante reunións perióldicas. A pro
blemática meio-amnbiental xa non 
coñece fronteiras . A proba é que 
George Bush se está a apontar á 
"moda verde", agora que os inimi 
gos ideolóxicos do sistema de vida 
norte-americana van a menos; e is
to vano facer a partir de agora os 
principais líderes mundiais, pois 
"que este é, foi , un terreo eleitoral e 
propagandístico coidado durante 
anos no que agora, por razóns ób
vias, lles interesa entrar. 

Como di Artasánchez do FAPAS 
Astur "os burócratas da política 
e os tecnócratas dinnos que to
do vai ben, que estamos no bon 
camiño, no da recuperación, pe
ro as causas van social e am
bientalmente, de mal en pior". 

Existe unha ambigüidade crecente, 
hai unha dobre moral consentida e 
asumida. 

Sabe que o actual presidente da 
Xunta declarou nunha entrevista 
soada "oxalá tivésemos maior 
contaminación, seria un síntoma 
de progreso e industrialización? 

Ah, si. .. ? Seria influído por un ex-
ceso de "queimada". • 

A desocupación do Hospital Provincial contrasta coas listas de espera nos demais centros 

Os problemas sanitários provocan mobilizacións cidadás en Ourense 
• M.V. LÓPEZ / OURENSE 

A problemática sanitária da província ourensá provocará 
importantes mobilizacións cidadás, de non lograrse 
antes solucións imediatas á mesma. A Plataforma 
en defensa da Sanidade Pública, organización criada hai 
un par de anos e que canta co apoio de máis de trinta 
colectivos cidadáns, sindicais e partidários, iniciou unha 
campaña para denunciar as situacións deficitárias 
que padece esta província. 

Segundo os dados da Plataforma, 
Ourense destaca por situarse á co
la de todos os índices de saúde e 
infraestrutura sanitária, co máis 
baixo nível de camas por mil habi
tantes, listas de espera de usuá
rios para intervención quirúrxica 

dun mínimo de sete meses, sobre
saturación dos centros de saúde 
da capital e taita de médicos espe
cialistas. Esta realidade agr~vase 
pola infra-utilización do Hospital 
Provincial, até agora dependente 
da Deputación, do que se reclama 

a sua integración urxente no Servi
zo Galega da Saúde. En palabras 
de Etelvino Blanco, integrante da 
Plataforma e dirixente da CIG, "re
sulta inumano ter a unha persoa 
enferma nun corredor, mentres a 
moi poucos metros (o Hospital 
Provincial está a carón da Resi
déncia Sanitária) hai un hospital 
baleiro ao 50 por cento"; na mes
ma liña, Xosé Luís Doval , tamén 
compoñente da ·Plataforma e líder 
local de Esquerda Unida, manifes
taba que non era admisíbel "que 
exista un Hospital financiado con 
tondos públicos e que non estexa 
dentro da única rede asistencial 
hospitalária que debe existir en 
calquera páis" 

As denúncias cidadás coincidiron 

cunha visita á cidade do consellei
ro de sanidade, Romay Beccaria, 
que paseou por unha Residéncia 
que descoñecen os ourensáns , 
segundo os membros da Platafor
ma, pois mentres durou esta visita 
reducíronse significativamente as 
camas nos corredores. O conse
lleiro responsabilizou da situación 
sanitária da provincia e de Galiza 
en xeral ao Governo central e ao 
lnsalud, acusando a esta institu
ción por ter realizado transferéncia 
en más condicións coas comuni
dades autónomas; ademais, o 
conselleiro recebeu aos integran
tes da Plataforma pero estes de
clararon que seguía sen amasarse 

· "vontade política" para resolver 
definitivamente a situación sanitá
ria da província. 

Manifestación o dia 20 

Como medida máis imediata de 
presión está anunciada unha mani
festación cidadá para o dia 20 de 
Decembro, que se pretende multitu
dinária e á que xa anunciaron o seu 
apoio 33 colectivos políticos, sindi
cais cidadáns. O propio presidente 
da Deputación, o popular e ex cen
trista Xosé Luís Saltar, manifestouse 
a favor da integración do Hospital 
Provincial no SERGAS e anunciou a 
sua presenza nesta mobilización, 
ainda que advertindo que iso non 
significaba unha crítica da Deputa
ción á política sanitária da Xunta de 
Galiza, indicando que "non é unha 
manifestación contra ninguén senón 
que se trata de reclamar o que é ne
cesário e xusto para a província". • . 
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Libros da memoria. 
Parque queremos saber de nós. 

Libros que supoñen un esf orzo editorial incomparable. 
Usted xa coñece "O oficio de vivir", insólita recuperación, a través de 600 fotografías de máis de 100 anos de vida 
mariñeira, urbán ou campesiña. 
O vivir cotidián captado polo olla móvil da cámara dos mestres da fotografía, ou dos "retratistas de caixón" vellos 
artesáns de gardapó, sabán e trípode ó lombo. Artistas fotógrafos que fixeron crónicas dos mariñeiros do Profundo, dos 
grandes naufraxios, da relixiosidade e taref as campesiñas, das grandes transf ormacións urbanas na Galicia moderna . .. 
Agora, na súa librería, outro gran libro: "Galicia: Magos, soldados e viaxeiros", 
percorrido histórico a través do gravado galega dos séculas XVIII e XIX. 
Láminas, exentas na páxina, desde o vivir peregrino, ata a G alicia épica e lexendaria dos galeóns de Rande ... 
Destacan sobre todo os magníficos gravados da retirada do exército británico ó mando do Xeneral Moore, 
cara a Coruña, no 1809 ... 
E, en poucos días, a o"bra "insignia" de NI G RA, 
a gran obra gráfica da emigración: "Galegas: as mans de América". Poñemos no mercado a testemuña 
de máis de 250 fotografías do "éxodo" galega a América, ordenadas dun xeito secuencial: 
os embarques e a vida a bordo, o formigueo human dos Hoteis de Inmigrantes de Bós Aires, La Habana 
ou S. Paula, a dispersión polos caf etáis paulinos e inxenios azucareiros cubanos, 
a aventura dos "garimpeiros" galegas na rexión brasileira de Minas Xerais 
ou dos xiringueiros das beiras 
do Amazonas, a soledade urbana 
dos humildes oficios de aguadores, 
carboneiros, "almaceneros" e 
mozos de "bodeguita" habanera ... ; 
artistas e bohemios, triunfadores 
e fracasados, esquencidos 
e atormentados, nunha crónica 
gráfica irrepetible. 
Oito grandes autores galegas 
actuais poñen un extraordinario 
contrapunto textual sobre o 
sentido e significado da emigración 
no vivir galega. 

EDITORIAL NI G RA 
Porque 

• somos a memoria. 
Para saber de nós e 
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CAMPAÑA ANTI-SIDA 

Néganlles axuda institucional 

As Consellarias non recoñecen aos Comité·s Anti-SIDA 
•GONZALO VILAS 

Aproveitando a recente 
celebración do Día 
Mundial da SIDA, no que 
levaron adiante diversos 
actos informativos e 
culturais, que serviron . 
tamén para recadar fondos 
para a sua precária 
financiación, os Comités 
Cidadáns anti-SIDA, que 
se definen como unha 
alternativa da comunidade 
frente á caréncia dunha 
axeitada cobertura 
institucional deste 
problema sanitário-social, 
reiteraron a sua denúncia 
dunha cativa atención 
palas autoridades 
sanitárias, mediatizadas 
polos prexuízos As transfunsións con sangue contaminada son unha causa importante de seropositividade. 

ideolóxicos imperantes 
nas instáncias oficiais. 

Segundo aponta Chus Garcia, 
presidenta do Comité Anti -Sida 
de Compostela, "as campañas 
promovidas desde a Consellaria 
caen no eufemismo ou na edul
coración do problema, ignorando 
aquelas facetas da prevención 
ou medidas que non casen coa 
ideoloxia conservadora que im
pregna os centros decisórios das 
distintas consellarias implica
das ". Cita como exemplo as 
campañas co lema "Ponlle casco 
á SIDA", "eufemístico e que non 
afronta o problema de frente. 
Asimismo, nos carteis aparecia 
unha parella heterosexual e dun
ha condición social média-alta, 
cando isto non reflexa o ambien
te prototípico de desenvolvimen
to da enfermidade, que sen ser 

nengun en concreto tampouco 
se pode asociar con esas imaxes 
máis próprias dun anuncio de 
roupa cara". 

Destaca esta portavoz do Comité 
santiagués, como sabrosa anédo
ta, o caso dunha moza que cha
mou ao teléfono de consulta pre
visto pala Xunta e que, ao pare
cer, está máis de adorno que ou
tra causa e adoita a ser atendido, 
cando menos en primeira instán
cia, polo bedel que máis perto an
de. Foi asi que a consultante per
guntaba que debia facer estando 
embarazada e sendo el seroposi
tiva; a resposta do subalterno foi 
"Aborta, filliña", pero a seguinte 
do médico encarregado disuadiu
na de semellante medida. 

Anédotas aparte, as autoridades 
da Consellaria de Sanidade non 

A IGREXA ANTE A NOVA SITUACIÓN EUROPEA 

Sínodo cristián en Roma 

semellan moi dispostas a manter 
contactos cos Comités. Segundo 
sinala Chus García teñen solicita
da unha entrevista, que non dá 
chegado, co actual conselleiro, 
por ver selles aterece mellar res
posta que o anterior "que o único 
que fixo foi oferecernos a idea de 
facer un sorteo para recadar fon
dos". Estes fondos, que ameazan 
con esgotarse a fin de ano para 
os escasos catro comités da Ga
liza, proviñan até agora do Minis
tério de Aunstos Sociais, organis
mo que, non sen razón, pretende 
traspasar este tipo de axudas ás 
autoridades sanitárias. 

A única iniciativa que ao respeito 
leva a Xunta é o Plan de Pre
vención da SIDA, inserida nun 
Plan estatal. Segundo os Comi
tés anti-SIDA, o seu xefe está ta
mén suxeito a orientacións políti-

cas que determinan que, por 
exemplo, nun folleto repartido o 
pasado Día Mundial da SIDA 
non se mencionase a posibilida
de legal de aborto en casos de 
11ais seropositivas, ou sen un cri
tério científico se recomende o 
uso de preservativos "só con 
persoas descoñecidas, cando o 
viciño de toda a vida ou a amiga 
de sempre poden ser portadores 
por moi coñecidos que resulten", 
sinala García. 

Críticas a Consellaria 
de Traballo 

As críticas dos Comités anti-Sida 
diríxense tamén á Consellaria de 
Traballo, implicada neste tema 
palas claras conotacións sócio
laborais da enfermidade. Ao res
peito apontan a necesidade de 
revisar a regulación laboral no 

Dous documentos discrepantes 
centran a atención dos bispos 
• FRANCISCO CARBALLO 

Do 28 de novembro ata 
o 14 do nadal está a ter 
lugar o Sínodo dos bispos 
de Europa . O documento 
de base enviado pala 
Secretaria do Vaticano 
aborda tres temas : 
as relacións entre as 
igrexas do Leste, a política 
vaticana referente ás 
nacións en desacorde co 
sua situación nos estados 
dos que forman parte e os 
dereitos das minorias. 

Os membros do Sínodo son 135, 
dos que 47 representan ás Con
feréncias episcopais, 24 á Cúria 
romana e 30 son de nominación 
directa do Papa. Engádense a 
estes os delegados de igrexas 
non católicas e 187 ouvintes. A 
auséncia máis sentida é a do pa
triarca de Moscova, mentres que 

recebeu aplausos a presenza do 
patriarca de Constantinopla. 

O documento base recolle as 
respostas á consulta prévia e tra
ta de consensualas. Busca asi un 
debate na liña de que "é necesá
ri a unha filosofía da liberdade 
que se ancore na verdade obxec
tiva, que descubra a auténtica li
berdade e que supere o permisi
vismo e o relativismo". Utiliza es
te documento unha linguaxe de 
autocomplacéncia , a xuizo de 
moitos bispos, na que se ponde
ra o "fracaso do comunismo do 
Leste, a perigosidade de nacio
nalismos exacerbados" e se pro
pón unha "evanxelización nova" . 

Esta diverxéncia na síntese das 
respostas recebidas evidénciase 
no "contradocumento "divulgado 
por un grupo de representantes 
das Conferéncias baixo a presi
déncia de Mns. Martini, .arcebis
po de Milán. Para este o Sínodo 
debería talar "dunha nova evan
xelización distinta da anterior, 

que respete as minorías culturais 
e relixiosas, que construa un es
pácio de liberdade e de mútuo 
respeto, que se libere do poder, 
da riqueza e que pida perdón 
por tantas culpas que foi acumu
lando ao longo da história de 
Europa". 

Todo o documento Martini refle
xa unha mentalidade diferente 
da que explicita o documento ba
se. Aquel empeza pidindo per
dón e pasa lago a subliñar que a 
cultura de Europa ten raíces múl
tiples: indoeuropeas, célticas, 
iberas,. gregas, romanas, hebre
as , da Ilustración etc. Remata 
coa afirmación de que "só unha 
cultura de diálogo pode producir 
unha meflor compresión mútua". 

Os dous documentos devanditos 
son a cara e cruz dun Sínodo 
que comeza con certa humilda
de: xa non é un Sínodo universal 
como pretendían de entrada en 
Roma e como fara norma afirmar 
para os concílios medievais e 

modernos da mesma extensión 
territorial que este Sínodo. E un 
Sínodo na liña dos paralel9s ce
lebrados e a celebrar en Africa, 
Ásia, América Latina etc. O slo
gan é igual: un ha nova evanxeli
zación. O perigo: que se queden 
en meras palabras sen "noveda
de". O posíbel e desexábel: que 
avance unha lgrexa sen poder, 
sen alianza co poder e de diálo
go desde todas as culturas, moi 
especialmente desde as minori
zadas e, ata agora, sofocadas 
palas igrexas en xeral. 

O Vaticano no Leste 

Os debates da celebración sino
dal responden ás propostas: 
agrios enfrontamentos sobre a 
política relixiosa do Vaticano no 
Leste e diálogos contlitivos dos 
puntos diferenciais entre as igre
xas do Occidente. No primeiro 
caso resalta a situación circuns
tancial de Ucránia: un país de 
presenza católica antes de Stalin 
e que este entregou á lgrexa or-

que se retire ás baixas por enfer
m idade, pois os afectados pala 
SIDA vense obrigados a repeti
das baixas, o que coa lexislación 
vixente perxudícaos grandemen
te no aspecto salarial. Tamén 
esixen a participación destes Co
mités nunha comisión técnica 
que estude estas resultantes la
borais da enfermidade. Comisión 
que segundo eles xa se criou pe
ro ninguén lles dixo nada. Igual
mente denúncian, ainda que re
coñecen non ter probas e si sos
peitas, as práticas de certas em
presas que nas probas médicas 
a traballadores incluen sen estes 
o saber as da SIDA. 

Bastantes máis caréncias apon
tan estes Comités que, en pala
bras de Chus García, "son en si 
mesmo resposta a unha caréncia 
notória no eido sócio-sanitário". 
Criados tiai uns tres anos, están 
integrados por profisionais da sa
nidade, do ensino, estudantes ou 
parados, e din notar tras de cada 
campaña como esta última, e 
apesar dos escasos meios un 
apoio cada vez maior por parte 
da xente, que se achega ao Co
mité ou lles expresa a sua soli
daridade. Tamén din notar nos 
últimos tempos un menor receo 
ou vergonza cando reparten con
dóns pala rua. 

Tres días á semana manteñen 
un servizo telefónico de consulta 
e axuda, e non semellan ter no
tado en exceso a aparente ava
lancha doutros lugares de con
sultas ou peticións de probas a 
raíz dos "casos" Johnson ou 
Mercury. O de facer as probas, 
en todo caso, e se non se cum
pren claramente os requisitos de 
risco, só llo recomendan, din, a 
quen vexan que teñen unha real 
necesidade psicolóxica de se 
sentir tranquilos. • 

todoxa de Moscova. A volta 
atrás satisface ao Vaticano, pero 
abre as feridas sangrantes do 
Leste soviético. No segundo é o 
inmobilismo de Xoan Paulo 11 o 
que irrita os anglicanos e pode 
levar o ecumenismo a unha ca
nalla intransitábel. Un e outro de
bate escamotean as expectati
vas dunha "evanxelización no
va", asunto que preocupa os co
lectivos dirixentes do catolicismo 
europeo. A chamada do Sínodo 
a pral de Croácia dalle actualida
de, pero non pode agachar que 
a sustancilidade relixiosa non 
atopa consenso e leva camiño 
dunha frustración. O Sínodo co
mo as reunións da CE en Holan
da ou as dos presidentes das 
Repúblicas e da cúpula soviética 
son os os centros dos sismos 
que afectan a humanidade nun 
parto para todas as espectativas. 
A solución é esperábel desde 
estes centros de poder? Ou, 
máis ben, compre agardar que 
marque os ritmos e as saidas a 
sociedade? + · 
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Non é extrano que, 
de entre a oferta 
televisiva, case todos 
prefiran as películas. O 
tono imperativo e 
sermoneador de certos 
programas, 
especialmente dos 
informativos, é próprio 
do Padre Astete e do 
xeneral Narvaez, alias 

O espadón. Fáltalles 
sacar o brazo pola 
pantalla e tomarnos 
polos colares ate 
conseguir o naso 
asen ti mento. 

® o 

MAN EL 

Os expertos veñen 
de afirmar que se cada 
quen tivera cuidado de 
non relacionarse 
sexualmente con máis 
de cinco persoas ao 
longo da sua vida, a 
epidémia do SIDA 
d~sapareceria de 
contado. A primeira 
impresión é de disgusto: 
queren aplicarnos unha 
espécie de cartilla de 
racionamento sexual. 
Pero, pensandoo ben, 

O INEF 
absorbe 
ao deporte 
universitário 

A prática deportiva na Universi
dade fica estancada desde hai 
anos, fenómeno que contrasta 
coa crecente participación social 
nas actividades físicas promovi
das pelas distintas Administra
cións do Estado. A única explica
ción posíbel reside nos intereses 
criados nas próprias Universida
des. O presuposto dos distintos 
concellos adicado ao fomento ou 
á prática deportiva medra dia a 
dia e podemos considerar un 2 
ou 3 por cento do total municipal 
como unha porcentaxe basante 

MAN EL 

acetável. A Universidade de 
Santiago cun 0,83% do seu Pre
suposto Xeral é a que máis invis
te, adicado fundamentalmente a 
manter unhas instalacíóns infra
utilizadas. As de Vigo e a Coru
ña, amparadas na sua recente 
criación, non chegan ao 0,2%, 
sendo ridículo o caso coruñés 
cun 0,03%. Se a cara é o espello 
da ánima, os presupostos deter
minan as vontades dos dirixen
tes, universitários, neste caso. 

Esta incompatibilidade "libro-ba-
1 ón" presente nas mentes de 
amplos sectores académicos 
contrasta co crecente interese 
por parte dos políticos de figurar 
en todo canto evento deportivo 
é organizado. O máximo expo
ñente represéntao o I.N.E.F. 

A cabalo entre a Universidade e 
a Secretaria Xeral para o Deporte 
o Instituto Nacional de Educación 
Física da Galiza non se acaba de 
asentar baixo nengunha das fór
mulas planteadas, caracterizadas 
polo control económico e orgáni
co do Governo autónomo. Re
centemente veuse de firmar o 
convénio de adscrición á Univer
sidade coruñesa que non acaba 
de satisfacer_ a ninguén e moito 
menos a amplos sectores do alu
nado, empeñados en se incluir 
totalmente no ensino universitá
rio. O prezo políti-
co a pagar é bas-
tante alto. 

Se as estatísticas 
sobre prática de
portiva entre os 
universitários son 
pobres e até preo
cupan tes, no de
vandito centro 
aproxímanse ao 
cen por cen. A faci
lidade de aceso a 
instalacións, a ca
pacidade de criar 
asociacións depor
tivas entre o aluna
do e as caracterís
ticas próprias do 
Plan de Estúdos 
son algunhas das 
causas subliñá-

O Instituto 
Nacional de 
Educación 
Física 
da Galiza 
non se 
acaba 
de asentar 
baixo 
nengunha 
áas 
fórmulas. 
planeadas. 

beis. Pero se existe un fenómeno 
digno de mención é a contínua 
migración de deportistas de mé
dio e alto nível cara este centro. 
As poucas expectativas laborais 
en moitas carreiras engadido ao 
feito de que resulta imposíbel en
trenar nun nível aceitábel en cal
quer dos campus galegas provo
ca esta alta densidade de "estu
dantes-deportistas de elite". 

Unha posíbel solución pasaria 

BÍCAO PRIMEIRO 
MÁTAO DESPOIS 

NANINA SANTOS 

Portada da revista feminina Cómplice. Nela, corno na prensa fernini
na rnáis vendida (Vague, Mía, Elle, Marte Claire, Cosmopolitan .. .) 
debuxa-se un retrato-robot de Muller. Xoven, liberal, independente, 
bela, con alto poder adquisitivo, esixente, segura de si própria. 

Unha cativa minoría que fica reducida ao inexistente no perfil dese
ñado para elexer en concurso á Muller da Europa Unida que pro
rnove o Parlamento Europeu sob patrocínio da empresa Evax. Aten
da-se senón: 

"Nen rnáis de 34 anos nen menos de 20, profisional con afán de tra
ballo, preparada para educar aos fillos noutro país, falar coa sua pa
rella noutra língua que non sexa a materna, non renunciar á sua vi
da persoal. Universitária, heterodoxa, intelixente, disponíbel, con 
rnundoloxia, orixinal, cultivada, forre, rnoi dura perante a vida, sen 
pedantaria, con sentido do humor, cun proxecto de vida cara o ex
terior e, se é feminista , que o sexa con cautela, pouco belixerante". 

Todo un programa para bater en homes corno o británico John 
Perry quen de escuartexar e cocer a esposa para aforrar os gastos 
de divórcio! • 

pola plena integración do INEF
Galiza na Universidade, acom
pañado dunha redistribución or
zamentária. Asi, as Universida
des serian as encarregadas do 
finanzamento do deporte de 
tempo libre e das competicións 
Universitárias e de canalizar as 
subvencións do Centro Superior 
de Deportes e da Secretaria 
Xeral para o Deporte para as 
competicións. de alto nível. • 

JUAN FERNANDEZ PORTO 

Estudante 5º Curso Inef-Galicia 
(A Coruña) 

Realidade 
pedagóxica 1 

Visita de inspección un dia cal-

quer a calquer hora de comezos 
do curso. O inspector, despois 
de fiscalizar a "ratio" por aula, in
terésase especialmente pota si
tuación da nova aula de Educa
ción Infantil de tres anos recén 
implantada. Frente por frente coa 
profesora e en presenza do di
rector desenvólvese a seguinte 
cena: 

-Cantos alunes ten aqui? 
-Dezanove- resposta a do-

cente. 
-Dígalles que se poñan en pé 

-ordena o inspector con ánimo 
de contalos. 

-Será difícil , son pequenos e 
non entenden destas causas. 

-Só conto quince , e os ou
tros?. 

-Estanche debaixo da mesa 
xogando ás casiñas -colabora o 
director. 

- Ten un aula moi axeitada ... e 
con material. .. ben, ben. 

-Mal, mal -replica a mestra-

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plásticos nas nosas vidas 
Todos os grandes inventos dos dous últimos 
séculos, ao tempo que producen melloras 
sociais e un incremento da calidade de vida, 
proxectan unha escura sombra sobre o pla
neta. A enerxia atómica trouxo un outono 
de fungos nucleares e os materiais plásticos 
unha onda multicolor indestrutíbel que con
tamina até os recunchos máis inacesíbeis do 
planeta Terra. 

O plástico é un invento relativamente recen
te. Aínda que o primeiro produto plástico 
se obtivo no 1859 a partir da celulosa, até 
despois do 1939 non se disparou a sua pro
dución, cando comezou a fabricarse a partir 
de derivados do petróleo. 

Desde aquela, o consumo incrementase dia a 
dia. O plástico utilizase para todo, sustituíndo 
á madeira, ao vidro, aos metais, aos téxteis, ... 
Todo se plastifica ao noso redor, poliuretano, 
poliéster, pollmetacrilato, polletileno e o pó 
de polivinilo, todos eles teñen conquistado as 
nosas· vidas, as nosas casas e cidades. 

A xeralización do uso do plástico é debida ás 
vantaxes sobre outros materiais; este mate
rial lixeiro e manexábel ten enormes posibili
dades en canto ao deseño xa que é facilmen
te modelábel, resistente e máis barato ca ou
tras materias máis nobres. 

O seu uso indiscriminado incrementa os resí
duos difíceis de eliminar, xa que apresenta 
unha grande resiténcia ás agresións físicas e 
químicas e non é biodegradabel Convérten
dose consecuentemente nun foco perma
nente de contaminación. 

No 1983 a cantidade de plástico consumí-

TOKIO 

do no Estado español 
foi de 1.140. 000 tone
ladas; a actividade que 
contribuiu con maior 
porcentaxe a levantar 
semellante montaña de 
plástico foi a fabrica
ción de embalaxes, que 
acadou un 30% do to
tal. O envase plástico é 
hixiénico e cómodo, os 
produtores poden facer 
recoñecíbel o produto 
ao metelo nun envase 
especialmente deseña
do. Ademais en moitas 
ocasións os produtos 
es'tan sobre-empaque
tados de xeito que un 
20% do que compra
mos tírase case ao mo
mento. 

O plástico contribue nunha pequena pro
porción (5-9%) ao peso total dos resíduos 
sólidos urbanos, a sua baixa densidade difi
culta o tratamento do lixo e incrementa 
enormemente a superfície dos basureiros, 
ao tempo que se producen movimentos de 
resíduos a causa dos ventos e correntes de 
água. 

Os cursos de água son utiUzados en moitas 
ocasións como basureiros icontrolados e coas 
riadas o lixo é arrastado e <leste xeito moitos 
plásticos chegan ao mar. Noutros lugares a 
xente tira o lixo os cantis ao mar e as nosas 
costas están cheas de vertedeiros incontrola
dos e incluso hai casos nos que o próprio ba
sureiro está a escasos metros do mar. 

A consecuéncia destas actuacións non se fai 
agardar, sobre a superfície do mar boian infi
nidade de plásticos xunto cunha chea de bo
las de petróleo de diversa procedéncia. Esta 
paella é arrastada cara as praias polos ven
tas e correntes que as tapizan cun senfin de 
formas e cores do vinilo misturados coa ne
gra alfombra de asfalto formada polo petró
leo. Non hai porción da costa que se salve, 
desde praia máis interior de ria á máis batida. 

A variedade na composición dos diversos 
plásticos, que implica diversas densidades, 
fa¡ que a distribución dos mesmos teña lugar 
en todo a coluna de água e, como conse
cuéncia, que saian nas redes a calquera pro
fundidade que se pesque. 

T amén para a fauna os plásticos pode ter 
consecuéncias fatais: poden actuar a modo 
de redes capturando continuamente e poden 
ser irlXeridos palas aves ou os mamíferos ma-
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A ERA DAS TEBRAS 
CLÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

A prestigiosa revista Nature publica, no vol. 352, urnha nota sobre 
as investigas;:ons realizadas por Gabriel Schreiber, Sofía Avissar, Ze
ev Tzahor e Nimrod Grisaru , da universidade Ben Gurion de Israel. 
O estudo amostra a correla<;om, estatisticamente significativa, entre 
a latitude geográfica e a data de início dos conflitos bélicos, desde 
Troia a Vietnam, com as horas diárias de luz solar. 

Para os países compreendidos entre os 30 e 60 graus de Latitude 
Norte , a funs;:om de distribuis;:om das guerras regista o seu ponto 
máximo em Agosto e o mínimo em Janeiro . Inversamente, na mes
ma fran ja de latitudes do Hemisfério Sul, o cenit se situa nos meses 
de Dezembro a Fevereiro e o nadir em Julho. 

Descobre-se , por fim, para tranquilidade da conciencia colectiva, 
que a guerra nom tem causas económicas, políticas, demográficas 
ou sociais, senom que vem determinada polos fotoperíodos anuais. 
A luz é a responsável directa da agressividade social, das massacres, 
dos sofrimentos da Humanidade . As hecatombes da História estive
rom <litadas polas sábias leis da Natureza. 

A Nova Ordem Internacional , igual que o Terceiro Reich, conta já 
com avais científicos que justifiquem, em aras da paz, o inverno nu
clear e o comer;o dumha era das Tevras . + 

XEDAS 

é pequena, non hai material e o 
que hai debería ser axeitado e 
apilábel para que nos quede al
gun espazo para as actividades. 

-Vostede queixase de vício. 

Fornas a Comunidade que mellar 
escolarizou aos nenas de tres 
anos. 

-lso non é exacto, pois teño 
coñecimento de que neutras sei
ca cantan con equipas de apoio 
e incluso pueri cultores -espetou 
mosqueada a parvulista. 

-Vaites , vaites . Pero se ten 
os servizos mesmo á beira da 
clase! 
-Si, si, pero se non lle chegan 

nen ao váter nen aos lavabos ! 
-Perdoe señor ita, pero co 

que vostede sabe disto ben po
derá facer maravillas -espetou o 
inspector nun aquel de gañar a 
contenda dialéctica. 

- Maravillas si. Pero non mila
gres, señor inspector ! 

Rosamando algo cara o director, 
o señor inspector abandona a 
aula, foise e non houbo nada 
que diria un clásico. • 

XERARDo DASAIRAS 

·------- ----------------------------------------------------------, 

1 moitas riños. lsto pódese comprobar facilmente obser- vanos a buscar solucións reais a este proble-
se coas vando as egagrópilas das gaivotas (res!dos da di- ma, topando con duas estreitamente relaciona-
> moitos xestión expulsados pola boca) por exemplo nas das, por unha banda evitar o despilfarro e por 
1gares a bateas, ademais da diversidade da alimentación, outra a reciclaxe. 
~s nosas podemos observar a grande cantidade de plásti-
:ontrola- co inxerido. En ocasións podemos ver voando É tarefa de todos evitar no posibel os envoltó-
,prio ba- gaivotas ou corvos mariños cunha bolsa gan- rios de plástico, rexeitando produtos sobreem-

chada do pescozo ou dunha pata semellando paquetados, levando as próprias bolsas á com-
un estraño aeronauta. pra e reutilizando os recipientes de plástico pa-

m se fai ra distintos usos, así reduciríase o consumo e 
)ian infi- Os golfiños e outros cetáceos caen tamén na frearíase a produción de residuos. 
a debo- tentación de inxerir plásticos e petróleo con-
:ia. Esta fundindoos con comida ou quizais xogando A posibilidade da reciclaxe pasa pola recollida 
>los ven- con eles. Foi comprobada a presenza de ele- selectiva e unha posterior clasificación dos plás-
enfin de mentos plasticos no interior de catro animais ticos. A efeito do tratamento, os plásticos pó-
coa ne- na análíse dun total de doce, sendo a causa da dense agrupar en dous tipos, termoplásticos, 
) petró- morte en tres dos casos. que amolecen coa calor, permitindo a sua reuti-
se salve, lízación, o termoestábeis, que non permiten o 
s batida. Outros plásticos e derivados poden pasar me- seu rebrandecimento. O 75% do plástico con-

<liante a cadea trófica a formar parte dos orga- sumido é termoplásitco, podendo ser recicla-
diversos nismos. A acumulación <lestes residuos tóxicos do e modelado posteriormente. No caso do 
1sidades, e a sua dificil detección pode traer consecuén- plástico termoestábel, os seus restos moídos 
:ña lugar cias fatais incluso para a saúde humana polo poden ser aproveitados como fonte de enerxia. 
) conse- consumo dos produtos do mar. As masivas 
1era pro- mortes de mamíferos mariños parecen ter rela- Soamente coa colaboración cidadá, concellos 

ción, nalguns casos, coa acumulación nas re- e organismos públicos poden levarse adiante 
servas enerxéticas (graxa) de resíduos tóxicos iniciativas coma esta, único xeito de evitar que 

Jode ter como os difenilos plíclorados (PBC) utilizados este Mundo sexa o primeiro planeta plastific-
:i modo nos illamentos eléctricos. do do universo. • 
e poden 

O uso crecente <leste material indestrutíbel lé-eros ma- A. LóPEZ E C. ELVIRA 

------------------------------------------------------------------

GALIZA E MUNDO 

Oposicións 
modélicas 

Cada día que pasa máis claro 
está que estas oposicións masi
vas convocadas pola Xunta son 
(oficialmente) exemplares , mo
délicas a tope. O non vai máis da 
honestidade procedimental, vaia. 
E por se quedase algunha dúbi
da, velaí as declaracións de Fra
ga afirmando que el recibe reco
mendacións , como non , pero 
que nada pode facer nin sequera 
polo seu propio conserxe, o que 
traballa alí á sua beira. E non di
gamos pola sua irmá, (a de Fra
ga, non a do conserxe) que ata 
se priva de apresentarse por non 
dar que talar á xente, como de
clarou ela mesma. Verdadeira-
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mente conmovedor. 

Non, desta vez seica vai en serio 
iso de estilo europeo na contra
tación de persoal, con absoluta 
igualdade de oportunidades para 
todos os aspirantes. A puntua
ción electrónica das follas de 
resposta, e mailo uso da infor
mátic, disque garanten por com
pleto a imprcialidade das califica
cións , franquéandolle-lo paso tan 
só a aqueles que o merezan. 
Esta vez os que queiran entrar 
van ter que aproba-los exerci
cios, sen que vallan as mañas 
de outrora, sexa quen sexa o as
pirante. Polo visto desta vez non 
vai pasar coma na última oposi
ción da Xunta, a que se fixo na 
pasada primavera para cubrir 
postas de vixiantes de bibliote
cas e de museos, onde suspen
deron a xente moi competente 
pero resultaron aprobadas al 
gunhas persoas (en concreto dú
as , po lo menos) que non se 

RAFAEL 

quizá sexa posíbel 
resistir. Compre botar 
cantas, escoller ben e 
deixar unha praza na 
reserva, por se a última 
hora aparece o príncipe 
azul:. 

O pasado dia 9, o 
xornal El País publicaba 
unha fotografia na que 
se podía ver o rostro de 
Anguila, mentres un 
equívoco provocado 
pala imaxe facia ler, na 
parte superior, a palabra 
puta. Que dirá o libro de 
estilo ante semellante 
tratamento, que non 
mereceron, sen 
embargo, agresivos 
emperadores como 
Bush e nen sequer o 
bárbaro xeneral haitiano, 
Frangois Duvalier? 
Anguila declarou 
posteriormente, en 
relación coas sucesivas 
campañas de prensa 
sofridas polo seu partido 
e por el mesmo que: 
"Non vou facer como 
Carrillo. Por moito. que 
ladren 90 xornalistas, 
eu non modificarei as 
miñas opinións". 

- Poderán participa-las obras 
inéditas escritas en galega. 

- As bases saíron publicadas no 
B.O. da Provincia o 8 de 
Novembro de 1991 . 

- O premio ten unha dotación de 500.000 pts. 

- Prazo de recepción dos 
orixinais remata o 9 de 
Febreiro de 1992. 

- Información: 
Deputación da Coruña. 
Departamento de Cultura. 
Teléfono (981) 22 70 58. 

''. t :¿' DEPUTACION ~~RUNA 
" -"' 
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apresentaran ao exame. desa hora xa había alí esperan-
do un mundo de xente aturando 

Aquel exame celebrouse nunha o frío da mañá, e aínda que se 
soa sesión nas distintas aulas da vía pola fachada de vidro que 
Facultade de Económicas de adentro estaba todo disposto, 
Santiago, pero nesta ocasión es- non se adian.tou a hora de entra-
tanse· a realiza-los exercicios en da para que os esperantes pui-
sesións de mañá e de tarde no desen ir acomodándose. Rom-
Coliseo da Coruña, un local de peu a chover, e tampouco. A 
moita capacidade e de moitísima xente mollábase fóra sen abeiro 
seguridade. Tiña razón Paco ningún, mentres dentro os orga-
Vázquez cando dicía que a nosa nizadores estaban de parola, á 
Praza de Tauros habia servir ta- espera de que ehegase a hora 
mén para outras causas. A min de permitírlle-la entrada ós atere-
tocoume sentar ó pé do Tendido cidos opositores. Porén, o tempo 
6, diante da porta do touril, go- que non se quixo aidantar na en-
zando os nasos oídos durante a trada houbo que retrasalo no co-
longa espera cunha escolma de mezo do exercicio, que eran mi-
música española a cargo de Luis lleiros de persoas a ser controla-
Cobos, co seu simpático fondo das e acomodadas. O comezo 
machacante de percusión rítmi- do exame, previsto para as dez, 
ca. Asemade nos gozou a vista · empezou ás dez e media. Xa 
coa contemplación do Consellei- . que logo, a necia actitude de non 
ro da Presidencia, Dositeo Ro- permitir que fósemos entrando 
dríguez, quen paseaba polo re- os que nos estabamos mallando 
dondel a súa tace risoña rodea- fóra, non ten sequera a desculpa 
do de funcionarios ledos e gasa- dunha inconmovible rixidez hora-
lleiros, tan compracentes como ria, e queda tan só no que decer-
compracidos. to foi: unha boa mostra de des-

Os funcionarios presentes eran 
moitos, pendurada no peito ca
dansúa tarxeta mareta verde ou 
azul, segundo a categoría ou o 
mando que cada quen tivese. Os 
da clase figurante, ou sexa os 
máis abundantes, eran chama
dos "coidadores", pois que esta
ban alí para ter canta de nós. Dí
xose na prensa, e non foi des
mentido, que cada un destes coi
dadores cobra a maiores dez mil 
pesetas por sesión. Unha boa bi
coa, a dúas sesións por día. Ve
laí o arqué de seren tan numero
sos, paseando con suficiencia 
por entre as ringleiras de oposi
tores. O xefe operativo de toda 
aquela tropa (o mandamais, Do
siteo, foi soamente pasar revista) 
era o Presidente do Tribunal 
Examinador nº 2, Xosé Luis Nú
ñez Bolaño, funcionario de alto 
rango na sección de orzamentos 
da Xunta de Galicia. Se manexa 
os nasos recursos económicos 
como manexa o noso idioma, es
tamos perdidos. Resulta patética 
a imaxe que dan os servidores 
do antigo réxime malconvertidos 
ás novas maneiras. Este home 
falounos dando instruccións de 
como habiamos cubri-lo expe
diente, e abofé que nos talaba 
coma se fósemos neniños de 
pre-escolar, con reiteradas e so
bexas indicacións sobre as cau
sas máis evidentes. Aínda non 
sei como non escachou o micró
fono co galego infame que em
pregaba. Unha desfeita rechian
te, un xeito criminal de .destroza
la nasa lingua sen desculpa nin
gunha, abafando a tódolos opo
sitores. Tanto ós galegas coma 
ós chegados de fóra, coido eu, 
xa que houbo voces que recla
maron, con acento mesetario, 
que os impresos do exame se 
lles dese en castelán. 

Os organizadores desta oposi
ción modélica, obsesionados pa
la seguridade, chegaron ó cumio 
da perfección no aquel das me
didas precautorias. Por exemplo, 
as portas do Coliseo non se abri
ron ata pasadas as nove, que 
era a hora de entrar. Moito antes 

consideración e desprezo. 

Pasando as diversas portas nas 
que se dividiu a entrada da xen
te por arde alfabética, e despois 
do control de identidade, fornas 
bater con gardas xurados que 
nos someteron a un cacheo de 
armas por métodos electrónicos. 
Unha teima obsesiva, a da segu
ridade, cos detectores de metais 
afinados a todo o que daban. A 
min acusoume un "pi-pi" aquí 
mesmo na barriga, que provo
co u a sagaz observación do 
pescudante de turno: "Será el 
cinturón, ·supon-
go". E . acertou, 
que era a fibela 
do cinto, polo que Pasando as 
puiden pasar con diversas 
ben. Tamén a 
moitos lles foi per- portas nas 
mitida a entrada, que se 
a pesar de que le- d1'v1'd1'u a 
vaban nos petos 
algunhas moedas. entrada da 
E algúns incluso xente 
levaban ata as 
chaves do coche, por orde 
o que xa era case alfabética, 
unha provocación, fomos bater 
pero igual os dei-
xaban pasar. · con gardas 

xurados 
que nos 
someteron 

A intervención dos 
gardas xurados 
non se limitou a 
iso. A súa osten
tosa presencia fí- a un 
xose sentir ase- cacheo de 
made no tempo 
do exame, vixian
do atentamente 
calquera posible 
movemento dos 
opositores. Segu-
ridade a manche-
as, toda a que se 

armas por 
métodos 
electronicos 

queira e aínda máis. Abofé non 
entando como habendo xa alí 
tantos funcionarios coidando de 
nós, nos viñesen vixiar por riba 
os afoutos integrantes dunha 
empresa de seguridade. Cómpre 
ter en canta que, naquel exame, 
os primeiros interesados en que 
non houbesen trampas eran os 
mesmos examinandos. Ninguén 
lle ía pasar datos a ninguén, nin 
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permitiría que outro copiase as 
respostas dos exercicios, pois 
que alí todos eramos contrincan
tes, competindo entre si por aca
dar un pasto de traballo. Grande 
é o negocio que se montou alí 
con tantas medidas de segurida
de, a todas luces innecesarias. 

Os alardes innovadores, os dis
tintos compoñentes pretendida
mente perfeccionistas de toda 
esta parafernalia da seguridade 
no exame, orixinaron cuantiosos 
gastos que van a cargo dos pro
pios examinandos. Porque esa é 
outra: para poder presentarse a 
esta convocatoria houbo que 
pagar xa hai tempo dúas mil pe
setas. Esta oposición é tan de
mocrática, que para tomar parte 
nela todos tivemos que pagar por 
igual. Tanto os que xa son fun
cionarios e buscan a promoción 
interna, coma os desempregados 
á busca dun emprego. Velaí te
rnos á Xunta cobrando dúas mil 
pesetas a moitísimos aspirantes 
que non van conseguir ese posta 
que pretenden. Nin na peor em
presa privada se dá tal caso de 
aproveitamento da necesidade 
allea, cobrando dereitos de exa
me ós parados que solicitan em
prego. Ben está que se lles cobre 
eses cartas ós altos cargos interi
nos que queren asegurarse a si
necura entrando no escalafón, 
pero é inxusto que igual tañan 
que pagar os que andan á buscar 
un traballo do que carecen, onde 
poder gaña-lo pan. 

A verdade é que coas prácticas 
en uso polos polígicos que sopor
tamos en España, xa escusamos 
de padecer outras calamidades. 
Estes días se podía ter na prensa 
que Paco Vázquez ía se elexiso 
Presidente da Federación de Mu
nicipios. Velaí que se estaban 
anunciando unhas eleccións, digo 
eu, dende o momento en que con 
tanta certeza se sabía o resulta
do. Do mesmo xeito poderíanse 
aforrar estas modélicas oposi
cións, se o resultado, como todos 

· sospeitamos, non depende unica
mente dos exercicios realizados. 

TOKIO 

Os señores da Xunta propagan
dearon moito esta convocatoria, 
"Oferta de Emprego Público", 
que ten moito de masiva e é no
vedosa nas formas, pero que no 
fondo segue a ser coma as ou
tras. Esas melloras que disque 
fan máis aséptica a puntuación 
dos exames, resulta que nos feí
tos veñen facilitar aínda máis do 
que antes toda clase de trapalla
das. Antes polo menos aínda se 
podía segui-la pista ó exercicio 
de cada quen, de se facer nece
saria unha reclamación. Agora, 
por contra, coa separación da 
parte das respostas sen identifi
cación posible para o interesado 
nun intento de comprobación, to
do queda ben disposto para cal
quera argallada. 

Das 40 preguntas tipo test non 
se sabe con cantos fallos se 
suspende. De seren moitos os 
que dean tódalas respostas co
rrectas, causa por certo bastan
te probable, non se sabe de que 
xeito vai segui-la selección. Em
pregando os medios que se es
tán a empregar, o resultado do 
naso exame tería que saberse 
ás poucas horas, ou cando moi
to ós poucos días, e non a me
diados de Xaneiro, como se nos 
informou ... etcétera. A verdad e 
é que habendo boa fe non se 
precisaban tantas navidades 
técnicas, nin tantas segurida
des, nin tantas pretendidas ga
rantías co raio do furgón blinda
do, nin tantas solemnidades, nin 
tantos recaudos ceremonio
sos ... , nin tantas gaitas. Pero 
pedir boa fe nestas causas, se
mella moito pedir. 

Eu dende logo non espero nada, 
esgotada xa de todo a miña min
guante credulidade. Se non din a 
talla na outra oposición para op
tar ó posta de vixiante dunha bi
blioteca, non creo que a dea 
agora para aspirar a subalterno, 
que debe ser un cargo aínda 
máis complicado. Pero noutra 
non me callen, estou ben libre.• 

MANUEL RlvEIRO LoUREIRO 
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Os 
nacionalismos 
e a hi pocresia 

Estamos asistindo na última dé
cada do século ao auxe dos na
cionalismos na Europa, caseque 
como se dunha moda se tratase. 

Los demócratas de toda la vida 
enchen a boca de parabéns ao 
acadaren a sua lndependéncia, 
cando menos formal, ainda que 
non económica, e a maioria das 
veces nen tan sequer política, 
moitas repúblicas-nación, ainda 
que o termo nación non pode ex
plaiarse a todas elas , caso de 
Moldávia, parte da nación roma
n esa, noutro lado da Europa 
(Centrouropa e Europa oriental) , 
como nacións independentes xa 
ternos os países bálticos e proxi
m amente Ucránia, Eslovénia e 
Croácia, esquecendo que se es
tas repúblicas acadaron a sua in
dependéncia é porque, entre ou
tros casos, a própria consitución 
da extinta URSS, hoxe UES, ou 
ORS, se é que 
existe, recoñecia 
na sua constitu-
ción, concretamen
te no artigo 72, que· 
"Cada república fe
derada conserva o 
direito a separarse 
libremente da 
URSS", e xa no ar
tigo 70 dicia: "A 
Unión de Repúbli
cas Socialistas So-
viéticas é un esta-

Esquecen, 
adrede, 
as nacións 
asoballadas 
da Europa 
Ocidental. 

do multinacional, federal, configu
rado en base ao principio de fede
ralismo socialista e en virtude da 
libre autodeterminación das na
cións e da asociación voluntária". 

Falan estes demócratas de inde
pendéncia destas repúblicas tan 
alonxadas xeograficamente, pero 
esquecen, voluntariamente , as 
nacións asoballadas da Europa 
Ocidental: Galiza, Irlanda, Eus
kadi, Córcega, Bretaña, Frísia, 
Escócia ... , que segundo eles non 
deben ter ese direito á autodeter
minación e a independéncia ao 
mesmo nível que as repúblicas 
ex soviéticas, ou ex iusgoesla
vas ... , cando tamén a ONU reco
ñece "o direito dos pavos e as 
nacións do mundo á libre auto
determinación". 

E que non somos un povo, unha 
nación, nós, os galegas? 

E que non ternos direito á Auto
determinación? 

Curiosamente, a democrática 
costitución española do 1978 
non recoñece ese direito, nen 
sequer recoñecendo a reafidade 
plurinacional do Estado español. 

A Hipocresía é algunha. • 

COMUNA PES NEGROS 
(LIGA INfERNACIONALISTA GALEGA) 



ANOSATERRA 

De duas horas e vinte 
minutos que tiña a 
metraxe orixinal á unha 
hora e cincuentatres que 
agora dura, reduciron os 
responsábeis do Centro 
Galego de Buenos Aires 
a única película que se 
conserva con 1maxes en 

• • u1e1r 
CULTURAL 

movimento de Castelao. 
Toda unha 
longametraxe do mellor 
documentalista 
arxentino, Jorge 
Prelorán, que agora é 
vendida con censura de 
vintesete minutos á 
canle pública galega. 

Véndenlle censurado á TVG 
o documental pro-republicano Castelao 

N2 501 

Unha das imaxes 
inéditas tomadas 
por Elíxio 
González e 
incluidas no 
filme de 
Prelorán, 
Castelao. 
Pertence aos 
dias de estáncia 
no hospital onde 
finalmente 
morreu. 

A intervención económica do Centro Galega no filme de Prelorán e Pérez Prado foi anecdótica 

• XAN CARBALLA 

Nun acto presidido polo presidente 
da Xunta, da Compañia da RTVG, 
Ramón Villot , e do director da 
TVG, Rodil Lombardia, a televi
sión pública galega asinou un con
vénio polo que adquire a exclusivi
dade da difusión "dun vídeo sobre 
a vida no exilio de Alfonso Caste
lao". A cesión deses direitos rubri
couna Juan Manuel Pérez, presi
dente do Centro Galego de Buenos 
Aires. En realidade trátase dun ex
tracto mutilado en 27 minutos do 
filme documental, reivindicador da 
figura política de Castelao, e cun 
contido fondamente pro-republica
no e satirizador da monarquia, rea
lizado polo documentalista Jorge 
Prelorán e o Dr. Pérez Prado. 

Ainda que non foi citada a proce
déncia das imaxes inéditas, segundo 
confirrnou Rodil Lombardia á nosa 
redacción trátase do filme do presti
xio o documentalista e cineasta ar
xentino Jorge Prelorán, con guión 
do Dr. Pérez Prado. Un orixinal en 
l 6m/m foi mercado en 250.000 pe-
etas hai doce anos, por Isaac Diaz 

Pardo e tefíen cópias da mesma a 
Univer idade de Santiago e máis a 
delegación en Galicia de TVE. Pre
ci amente, a emisora que na altura 
de a adqui ícíón a Diaz Pardo diri
xia Alexandre Cribeiro, emitiu o fil
me na polémica xornadas que pre
cederon no 1984 á chegada dos res
tos do in igne político a Galiza, e 
várias das imaxes inéditas que reco
llen foron reproducidas, co permiso 
de Diaz Pardo, no volume de A No
sa Terra "Castelao: As cartas de 
América". Tanto Prelorán, profesor 
nunha universidade norteamericana 
en Los Angeles, como o Dr. Pérez 
Prado na Arxentina son os proprie
tários intelectuales deses direitos 
agora cedidos, pola presidéncia do 
Centro Gallego. 

U nha história detallada 

A história do documental "Caste
lao" coñécea polo miudo Manuel 
González, director da Escala das 
Artes e a Imaxe de A Coruña, e pui
do falar con todos os protagonistas 
desta azarosa produción na sua via
xe de investigación durante vários 
meses por Latinoamérica. "A base 
material está no labor de Elixio 
González, un emigrante galega que 
chega nos anos 30 á República Ar
xentina e filma en 16 m/m inumerá
beis actos sociais e de todo tipo da 
comunidade emigrada. Grande ami
go de Tacholas, outra das grandes 

figuras da emigración galega, Elixio 
González filma moitas das interven
cións de Castelao Jogo do seu exílio 
abrigado: desde a chegada ao porto 
bonaerense, chegando de Montevi
deo, até discurnos en banquetes e 
imaxes no hospital na fase final do 
seu cancro de pulmón. • 

"Elixio González, lago de morto 
Castelao, seleccionou todos os ana
cos de película onde o filmara, 
uniunos e depositou unha cópia de
se rolo en bruto no Centro Gallego 
de Buenos Aires. Son, polo de ago-

. ra, as únicas imaxes en movimen
to, do político de Rianxo". 

A idea do docu
mental Caste
lao estaba pen
sada por Pérez 
Prado e outros 
mentores para 
unha minutaxe 
de pouco máis 
de vinte minu
tos. Pero ao en
trar en contacto 
con Jorge Pre
lorán, segundo 
Manuel Gonzá
lez un dos me
llares documen
talistas mun
diais na actuali
dade, o proxec
to sofreu unha 
fermosa meta
morf ose, "Pre
lorán non coñe
cia Galicia nen 
a figura de Cas
tel a o e foise 
enamorando de 
ambas e duas. 
Teño unha ex
tensísima entre
vista con el on
de conta con 
detalle toda esa · 
história. En ple
no Proceso da 
xunta militar de 
Videla, foron 
iniciando a 
montaxe clan
destinamente 
nunha casa par
ticular. A desa
parición a mans 
da dictadura 
dunha sobriña 
de Prelorán, fi
x o que este se 
exiliara, levan
do con el os tro
zos de película 
e finalizando a 
montaxe nos 
Estados Unidos, 
onde actual
mente dá clases 
en Califórnia". 

Intencións 
censoras 

Manuel González falou tamén co 
presidente do Centro Galego, Juan 
Manuel Pérez, en preséncia do pró
prio Pérez Prado, e o dirixente so
cietário, que sostén opinións moi 
reaccionárias sobre a realidade po-

A censura pudo 
vir motivada 
polo fondo 
republicanismo 
do filme e a 
sátira da 
monarqu1a 
encamada por 
Alfonso XIII. 

lítica arxentina, consideraba que a 
película "era moi longa e había que 
suavizala", sen facer caso aos re
clamos sobre os direitos de autor, 
que fundamentalmente estarían en 
mans do Dr. Pérez Prado, guionista 
principal, e o próprio Prelorán, que 
non tomaba en sério a posibilidade 
desa manipulación. 

As intencións censoras de Juan Ma
nuel Pérez, motivadas polo fondo 
pro-republicanismo que o filme, 
como o próprio Castelao, destilaba, 
e a sátira do monarquismo encarna
do por Alfonso XIII, compróbase 
coa cópia doméstica entregada á di
rección da TVG, cunha duración de 
unha hora e cincuenta e tres minu
tos, frente ás duas horas e vinte mi
nutos que entregou Prelorán ao pú
blico. Se a TVG non repara antes 
esta omisión, haberá que esperar á 
emisión e comparar para ver en 
quedou o maquillaxe de Castelao. 
En calquer caso Manuel González 

. asegura que desde o coñecimento 
da ficha de producción detallada de 
Castelao, a intervención económica 
do Centro Galego é mínima (unha 
só persoa deu cartas relacionada co 
Centro) e o peso principal correu 
por canta dos verdadeiros facedores 
do filme. Porén, o convénio que 
agora asinou a TVG sobre os direi
tos de emisión, correu por canta ex
clusiva do Centro Galega e os no
mes de Prelorán e Pérez Prado non 
foron citados en nengun momento. 

Segundo a dirección da TVG a ce
sión é para emitir Castelao en todo 
o território coberto pola emisora 
pública galega, sen limitación de 
transmisións e por un periodo de 
tempo tamén ilimitado. + 
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O alcóhol está introducido de tal xeito na nosa cultura e vida cotiá que se nos fai difícil ad
mitir que sexa unha droga. As cifras de consumo de alcóhol son moi elevadas no noso país, 
cunha diferencia cada vez menor entre homes e mulleres. Ademais está aumentando tamén 
entre os xoves, para· quen o alcóhol é o divertimento máis barato. Precisamente para estes 
últimos, as bebidas que gozan de maior aceptación son os combinados de alcóhol e bebidas 
carbónicas, máis nocivas pola súa rápida incorporación ó sangue. As consecuencias do 
consumo refléxansé en graves tras~9mos de saúde, problemas familiares, 
no traballo, etc. o alcóhol pode condicioná-la aparición de alteracións fe
tais si se consume durante o embarazo polo que é importantísimo evitalo 
neste período. Xa o sabe, aínda que moita xente beba, e vostede crea que 
son maioría, lembre que por seren moitos non teñen a razón. CONSELLERIA DE SANIDADE 



António R. Lc?pez. 

Unha novela 
picaresca 

As reliquias de 
António R. López 

Estamos no século XVII, en Mon
forte. Unha rapaza, de bon ver, 
métese a monxa; no convento das 
descalzas. U nha vez dentro, cons
pira para chegar ao máximo que 
poda, tendo en conta que ven dun
ha familia de poucos. Chega a ser 
algo así como a educadora das fi
lias do Conde de Lemos. O día de 
Deu do 27 de Agosto de 1646 
inaugúrase o novo convento. Ven o 
devandito Conde. Día depois fai 
un aparte coa monxa e confésalle 
que quer facela a ua amante. Dito 
e feito e logo vémola en Madrid. 
Até que o Conde can a e vai e . 
Torna ao ano. Fan o amor e ela 
adiviña que nunca máis o verá. A 
quen si ve é ao filio, que a viola e 
quer que e convirta en prostituta 
de "alto copete". Para iso ponlle 
un educador, que resulta ser poeta 
e homosexual. Ela, como prostitu
ta, falla. Unha noite lisca de casa e 
ao cabo de pouco tempo, topa co 
poeta que andaba fuxido porque o 
apañaran in fl.agranti. Poeta, ela e 
amante do poeta fuxen cara a Sevi
lla, camiño do novo mundo; Peru, 
para ser máis precisos. A viaxe até 
a cidade andaluza fana en compa
ña dun grupo de teatro. Ali co1len 
nau até Peru, onde o poeta ten de 
atapar un amigo que encontrou un
ha mina de prata. Fracaso total , 
chegados ao lugar, o poeta fai de 
camareiro, ela -vestida de ho
me- de amante platónico do dono 
do tugúrio, e o amante do poeta, 
que cada dia se alonxa máis, de 
xogador, O amante traciónaos e ela 
ten de facer de prostituta. Fuxen, . 
outra vez, ela e o poeta. Sepáranse . . 
Casa. Ten un fillo, e por intereses 
enfrontados, axustícianlle o mari
do. A orde é dada polo virrei, o no
so coñecido filio do Conde de Le- · 
mos agora en posesión do título. 
Ela tómase médio tola e remata de 

"bufón" na corte virreinal.Morreo 
señor Conde e a sua dona quer que 
embalsamen o corpo e que o cora
zón estexa nun altar. Ela fai a sua 
última xogada. 

Este é o argumento dunha novele
.ta, As reliquias (1), de Antonio R. 
López. Apesar de se desenvolver 
nunha época ben lonxana, non se 
está perante unha novela histórica 
senón que ese tempo histórico ser
ve para desenvolver un.ha anédota, 
unha história, determinada. Ou 
moitas histórias sen solución de 
continuidade. O que se ten <liante 
é, en verdade, unha novela picares
ca. Unha novela picaresca escrita 
case no mesmo ton en que se es
crebian hai tres séculos, con 

algunhas variantes. As máis impor
tantes: a peneira ideolóxica (débe
lle algo a A relixiosa, de Diderot) e 
a peneira literária (por momentos 
parece estar lendo certas Crónicas 
italianas de Stendhal). Ainda que 
compre subliñar que non acada nen 
o rigor ideolóxico do enciclopedis
ta francés nen a estilización da es
crita do bonapartista Beyle. 

Peneiras, contodo, que non serven 
para dar un texto conseguido. Pri
meiro porque o autor limítase a 
bordar sobre a estrutura da novela 
picaresca ( comeza a contar a sua 
vida de maneira retrospectiva, ser-

O autor 
limítase a 

bordar 

ve a diferentes 
amos, bota unha 
ollada sobre a 
sua época de ma
neira agre, dirí
xese ao leitor, 

sobre a predomínio do 
narrativo sobre o 

estrutura da descritivo, etc .) 
novela sen cambiar vír-

picaresca gula. Quer dicer, 
chanta un texto 
do século XVII 
en pleno século 
XX, como se na
da tivese aconte-

sen 
cambiar 
vírgula. 

cido na novela 
desde aquela. Se

gundo, porque cando intenta cam
biar vírgula sobre a estrutura da 
novela picaresca, é para entregar 
digresións máis ou menos "profun
das", onde a irania nen asoma, ca
pítulo 21; ou para intentar descre
ber actos de amor cunha escrita 
máis ben cúrsi e retórica - no mal 
sentido da palabra: "Levantoume 
as roupas e apresurouse a desem
barcar a sua peza, e con ela rastre
xoume as entrañas ata anestesiar
me, etc." (A tal peza, i1 seria un 
consolador?). 

Dicia Manoel-Antonio, en Máis 
alá!, que era hora de que os escrito
res galegas (só do seu tempo?) dei
xasen de definir o presente como se 
vivisen no antonte dos séculos . 

Tampouco se trata, cando se escre
be narracións situadas no pasado, 
de facer novela histórica "proxecti
va", que dicia Alberto Moravia. 
Quer dicer, os lrmandiños son os 
nacionalistas, os dirixentes tradio
res os falsos nacionalistas, a nobre
za os intermediários do capital ( ou 
do estado) español, e todo está diri
xido por un imperialismo determi
nado. O que se trata é de que os es
critores galegas vaian afincándose 
no presente; que esquezan ese me
do a nomear as cousas, os lugares, 
os personaxes. Talvez debe chegar 
a hora en que os es.critores galegos 
se interesen polos seus leitores e ... 
por eles mesmos. 

A narrativa galega actual pode dar 
(e dá) textos belamente escritos, 
As reliquias pode ser un exemplo. 
Novelas ben estruturadas tecnica
mente. Obras nas que se intue a sa
bedoria do autor. Só falta conse
guir que se escreban novelas que 
podan interesar ao leitor. 

O escritor galego, a maioria, é 
consciente de que na libraría debe 
competir cos grandes nomes da li
teratura universal de onte e de ho
xe. Con produtos ben escritos mais 
que non interesan a ninguén fóra 
do seu autor, pódese competir? 

A narrativa galega non ten tradición 
(que son 60 anos escasos?); a histó
ria do país foi por onde foi, e é un 
custe que difícilmente podemos pa
gar. Orabén, mirando cara ao pasa
do, non preocupándose polo pre
sente, o prezo dese custe vai medrar 
ainda máis. Por iso é mágoa ver un 
escritor dotado, con grácia poética e 
capacidade lírica, facer textos 
- novelas- que soan a xa lidos, a 
xa coñecidos. Novelas nas que non 
hai nada novo, todo é vello e gasta
do. Por desgrácia non é el só. + 

XGG 

1) Edicións Xerais. Vigo, 1991. 114 páx. 
1.100 pta A presente novela foi galardoada 
co prémio de narrativa "De Catro a Catro". 

Oracional Galego Colección Grial 

A editorial Sept, autora da esgotada Biblia en Galego, 

O Teatro 

ten pasto en circulación esta 
versión ao noso idioma dun 
oracional que contén as 
fórmulas máis comuns, e 
segundo os autores do 
limiar "a nosa vontade é 
que os fieis encontren nel 
unha resposta axeitada para 
as distintas necesidades e 
esixéncias de oración. A 
versión é de Miguel Anxo 
Araujo e Ramiro 
González Cougil. 

de M. Lugris Freire 

Edicións do Castro edita esta obra de Francisco Pillado 
na sua colección de teatro. O 
libro fai unha glosa do teatro 
galega até a fundación no 
1903 da Escala Rexional de 
Declamación, e estuda 
pormenorizadamente a obra 
dramática de Manuel 
Kugris, iniciador do teatro 
galega en prosa e, durante 
moitos anos, un dos autores 
máis representados, tanto na 
Galiza como na Arxentina. 

Para os posuidores da edición facsimilar que Ir Indo 

GR[AJL 
o 

GALAXIA 

tirou do prelo hai uns anos, 
a noticia de que Galaxia 
reeditou os números da 
"Colección Grial" é unha 
alegria. A reimpresión dos 
catro volumes, recollidos 
nunha caixa comun e cun 
índice completo, permite 
recuperar uns volumes que 
supoñen a primeira edición 
que fixera a editorial 
galeguista e completan 
definitivamente a obra 

A Noia da memória 
O Corlcell~ 'dé Noia, editor coidadoso de diversos 

libros nos últimos anos (por 
exemplo Verba que 
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comenza de Maria Mariño ), 
edita sen reparar en médios 
o libro que todo concello 
debe ter: un repaso histórico 
e fotográfico polo pasado e 
presente do seu casco 
histórico, recollendo a 
evolución urbana dunhas 
das principais capitais do 
Barbanza. Son máis de 
duascentas páxinas, cunha 
abondosísirna 

documentación e unha completa bibliografía que se 
pode conseguir nas librarías ou pedindo directamente 
ao concello. O autor Pedro Garcia Vidal.+ 
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Anselmo López Casrreira 

Ourense 
no final da 
Idade Média 

Ourense é unha cidade afortunada 
no campo das letras. Blanco Amor 
e Guede, entre outros, inmortali
zárona literariamente. Agora son 
os historiadores quen se dedican 
con ánimo a recuperar o seu pasa
do cara un futuro ainda oscuro. 

Un dos que máis traballa sobre a re
lidade ourensá é Ansehno L. Ca
rreira. Nas suas obras sobre os Ir
mandiños (A Revolución irmandiña 
e Os irmandiños, textos e documen
tos, de irnediata saida á rua), na sua 
tese en curso e concretamente en 
Ourense no século XV, esta cidade 
centra o estudo ou aparece frecuen
temente no acontecer histórico. 

Ourense no século XV está conce
bida como monografía en tres par
tes : o estudo do médio, a econo
mía rural e a economía urbana. 
Nos tres casos o autor escrebe cos 
documentos perante os ollas. Asi 
evita a monotonía que o esquema
tismo podía introducir. E digo o es
quematismo porque o autor perco- . 
rre cada aspecto 
con detención en 
miudezas que só Dedúcese 
a anécdota ale
gra. O recurso á 
história compa
rada é observábel 
, pero escaso, asi 
como á realiza
ción das teorías 
estabelecidas po-
1 os medievalis-

a 
realidade 
das 
confrarias-
grémios e a 
boa 

tas. viciñanaza 
de 

Duas temáticas 
hoxe de interés na cristiáns 
investigación son e xudeos. 
as confrarias e os 
xudeos. Das con-
frarias descrebe o autor nas pp. 152-
154; sobre os xudeos nas 154-156. 
Haberá que esperar a tese de A.L. 
Carreira para mais dados nestes 
puntos de mira da actualidade inves
tigadora. Do que agora di, dedúcese 
a realidade operativa das confrarias
grémios (non se estúdia a versatili
dade relixiosa e civil destas asocia
cións) e a boa veciñanza de cristiáns 
e xudeos. + 

F. CARBALLO 

LOPEZ CARREIRA, ANSELMO, Ourense no sé
culo XV. Ed. Xerais, Vigo, 1991 , pp. 220. 
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Un cine 
de mulleres 

Oprezo 
da ambición 

Na história do cine a nómina de 
mulleres é ben cativa. As razóns 
destas auséncias parecen tan ób
vias que non precisan enumerarse. 
Porén, convén citar alguns nomes 
próprios. Dos vellos tempos e así, 
de súpeto, só lembro da espléndi
da actriz Ida Lupino, quen na dé
cada dos cincuenta, desde Holly
wood e do seu aparello industrial, 
atrévese a dirixir cine. Pero este 
non era un cine sobre mulleres e 
moito menos feminista tal como 
hoxe entendemos o termo, senón 
cine feíto por unha muller dirixida 
aos homes. Despois, en Europa, 
houbo e hai outros nomes que, se 
ben non podemos situar na cate
goría de cine feminista por non 
articular o seu traballo tendo a sua 
problemática específica como ho
rizonte final do seu discurso, si 
polo menos achéganse a el, ainda 
que sexa nas ringleiras máis pe
quenas dos seus filmes. 

A sueca Mai Zetterling, a belga 
Chantall Akerman, a checa Van 
Chytilova, a húngara Marta Mets
zaros, a francesa Agnes Varda, a 
italiana Liliana Cavani (non, esta 
non), as españolas Josefina Malina 
e Cecilia Bartolomé ... falan da pro
blemática do seu sexo sempre de 
xeito lateral, de forma que a sua 
posíbel inclusión no tratado que 
sobre cine e feminismo ainda resta 
por escreber, os seus nomes, xunto 
con outros como a arxentina Nelly 
Kaplan ou a hindu Miza Nair, vi
rán só· citados como exemplos de 
conxuntura. 

Polo momento, coido que é preciso 
dicilo, o asunto está ainda no te
rreo das indicacións, das 
pegatinas, lonxe da elaboración 

O prezo da ambición -Rambling Rose-, dirixida por Martha Coolidge. 

dun discurso unívoco e perfeita- rración dunha história de mulleres 
ment~entificábel -nun senso glo- e o posicionamento feminista fáise 
bale totalizador- cara a tal recoñe- con tal perfeición que penso que é 
cimento. ainda un dos mellares achegamen

tos ao tema. 
Hai cine, pois, sobre mulleres e feí
to por mulleres que non é feminis
ta, entendido, digámolo xa, como o 
cine da denúncia e o combate con
tra unha situación sócio-histórica 
que coloca á muller nunha posición 
de subordinación e marxinación ca
ra ao home e no que se adopta e 
asume unha perspectiva no interior 
do discurso que converte á muller 
en suxeito-protagonista da acción. 
Hai tamén cine sobre mulleres feíto 
por homes, que se ben non é femi
nista no senso de que carece do se
gun do atributo denantes citado, 
ninguén lle pode negar a sua since
ridade e o seu compromiso co fe
minino. Bergman ou Cukor, Bu
ñuel por em.iba de todos, tentaron 
sempre profundizar no universo da 
muller desde a honestidade de moi
tos dos seus colegas. Pero, apesar 
dos seus esforzos, apesar de inten
cionadamente elexir ao sexo ferni
nino como protagonista dos seus 
filmes (Demme faino con frecuén
cia hoxendia; Almodovar tamén) 
non poderla adoptar a sua perspec
tiva de xeito unívoco por seren ho
mes. Con parecer isto evidente, as 
dúbidas xurden cando se observa 
de perta unha película como Mes
sidor de Alain Tanner, onde a na-

En Rambling Rose, estupidamen
te distribuida entre nós como O 
prezo da ambición, estamos no 

En 
Rambling 

Rose 

universo da mu
ller e no posicio
n amento femi
nista, un posicio
namento cáseque 
militante. Situa-

estamos da a história nos 
no universo anos trinta finais, 

coa pantasma da 
da muller depresión ainda 

e no ben viva, entre a 

posiciona
mento 

feminista. 

calor sufocante 
do vello Sul e a 
imaxe gratifican
te dunha xoven 
chea e necesitada 
de amor (o sexo 

nela é só a sua coartada), a película 
de Martha Coolidge analisa e de
n úncia a doble moral coa que os 
homes (e nada menos que un mé
dico) xulgan o goze sexual das 
mulleres e dos homes. Nas primei
ras o exceso é ninfomanía e im
ponse a castración, nos segundos o 
·exceso é heroicidade e éxito e im,. 
ponse a elevación aos altares (Ma
gic J ohnson é un heroi nacional e a 
Navratilova unha viciosa lesbiana). 

- Poderán participa-las obras 
inéditas escritas en galega. 

- As bases saíron publicadas no 
B.O. da Provincia o 8 de 
Novembro de 1991 . 

- O premio ten un ha dotación de 500.000 pts. 

- Prazo de recepción dos 
orixinais remata o 9 de 
Febreiro de 1992. 

- Información: 
Deputación da Coruña. 
Departamento de Cultura. 
Teléfono (981) 22 70 58. 

Velaí o discurso universal que a 
Coolidge denúncia e critica, desde 
os parlamentos dunha das protago
nistas, a espléndida Diane Ladd, 
sobérbia no seú papel de defensora 
da liberdade vital e sexual da sua 
criada, Rose/Laura Dem, quen, por 
cerro, é a sua filia na vida real. Co
mo tamén no ollar do neno (Lukas 
Haas) está implícita esta denúncia, 
porque os seus ollas de inocéncia 
non ven a maldade que comporta a 
elevación do sexo da mullera atri
buto de pecado e porque en último 
termo, a sua inxenuidade infantil 
ainda non está corrompida por un 
mundo hipócrita que só outorga li
céncia cando se trata da ximnásia 
do falo. 

Narrada sen virtuosismos narrati
vas, nen alardes cenográficos, a fi
ta ten frescura e óllase con agrado, 
merecendo mención especial ade
mais do traballo das xa citadas ac
trices, o que oferece Robert Du
vall, que ten unha faciana, exem
plo paradigmático da economía ex
presiva ao servício da convicción e 
a credibilidade. 

A iso haberia que sumar, ademais 
da fondura do seu discurso, a per
feita recriación de ambiente que lo
gra Martha Coolidge, reproducindo 
un Sul de atmósfera e ritmo caden
cioso e pesado, pero cheo de calor 
e vida, intimista e nostálxico. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Un mimético 
e 
compracente 
Terminator 

Un dos atractivos que aparente
mente nos oferece este novo Ter
minator no que se refire á especta
cularidade e os efeitos especiais, é 
unha capacidade de mímese (e fa
lamos do terminator-enxendro, non 
filme) co que o arrodea, mediante 
un novidoso sistema imitador do 
metal líquido ou o que sexa, tan 
vistoso e suprendente como (máis 
ben) aborridiño ao final. 

Esa mesma capacidade mimética, 
reproducindo á perfección o que 
ten ao carón, caberia atribuirlla ao 
conxunto da película Terminator-
2. Reproduce do filme anterior con 
milimética e carísima (disque o 
máis caro filme da história ... ) pre
cisión non só o terríbel cyborg 
Swarzennegger, senón cada achá
dego de guión (até onde pode), 
certos diálogos, certas situacións 
ou mesmo cenas inteiras coma a 
do remate dunha fábrica. 

Claro está que a todo autor lle é da
do repetirse a si mesmo, pero unha 
vez vista esta espectacularísima fita 
(que como tal non pode decepcio
nar a case ninguén), confirmamos 
con certa decepción as prévias sos
peitas sobre o carácter de encargo 
do traballo de Cameron. Que ta
mén en similares condicións fixera 
"Alíen, o regreso" (outra segunda 
parte dun filme igualmente emble
mático ), dándonos unha obra mes
tra da ficción / terror. Pero aqui dá 
a impresión de que Arnold, cata
pultado á sua fama e riquezas ac
tuais en boa parte grácias ao pri
meiro --e único, diría eu-, "Ter
minator", apropio use do enxendro 
e quixo prolongar e aumentar dun-

ha maneira alucinante a sua renta
bilidade, pero sen por iso modificar 
a sua última imaxe cinematográfi
ca, controlada por el mesmo, diga
mos que de "amigo dos nenas". 

E o que fixo, ou fixeron, sacándose 
da manga ou dalgun microchip ce
rebral ese Terrninator cos circuítos 
revirados (léase "bon" e amigo, 
polo menos, d~n nena), non foi se
nón desvirtualo moi gravemente. 
Como imaxinar a unha das criatu
ras máis teimudamente destrutivas 
ideadas polo cine en labores de 
garda-costas d~n neno bobiño na 
idade do pavo. E este personaxe do 
rapaz macarrirña unha das grandes 
eivas do filme, pois o seu protago
nismo e o seu tracexado están con
cebidos máis que claramente para 
dirixirse ao público adolescente e 
oferecerlles, inserto na trama xene
ral, un mini-filme deses para púbe
res que lamentabelmente invaden 
as pantallas comerciais desde hai 
unha década. 

A decepción do terminator revon
vertido nunha pirueta de guión 
aceitábel tecnicamen te pero esca
samente defendfbel, vese comple
mentada pola figura antagónica, 
ese novo terminator dunha xene
ración máis avanzada pero que 
ven resultar, a fin de cantas, sur
prendentemente brando ou cando 
menos un tremendo vago: pásase 
boa parte do transcurso do filme 
sen facer nada, ocupado sabe deus 
en que, senda este absentismo la
boral algo ben raro nun cyborg, 
segundo tiñamos aprendido no 
Terminator orixinal. Ademais, o 
seu aspecto e maneiras resultan, 
ao noso xeito de velo, excesiva
mente humanizadas , non dando 
nunca o tipo robótico-ani mal de 
Swarzenegger, unha das pr:inci
pais claves do éxito do primeiro 
filme. 

Segundas partes non teñen por que 
ser inferiores, mais se algun filme 
non debía tela, se algunha história 
pechaba manificamente, mitica
mente, o seu círculo tracexado por 
un guión de rara perfección, esa 
era a obra mestra do cine de cién
cia ficción (e do cine) que é Ter
minator, sen engadidos numéricos. 
Se por riba a sua continuación é 
concebida como un veículo ao go -
to da sua peculiar estrela, cunhas 
concesións excesiva ao cine "de 
adolescentes" e cunha supeditación 
do guión aos efeito e peciai (ad
mirábeis, desde logo, pero non 
máis ca os da fita primixénia), Ter
minator-2 resulta un produto en 
grande parte decepcionante, e su
prendentemente compracente. 

Claro está que Cameron conserva, 
cun guión moi xustiño e, como se 

<licia, mimético 
de máis, a sua 

Arnold extraordinária 
man para o cine 
de acción, para o 
suspense en con
tadas cenas, e 
para dar xustifi
cado coerente-

apropriouse 
do 

enxendro e 
quixo 

prolongar a mente o inxente 
sua despregue mate

rentabilidade rial. O éxito está 
garantido, e o fil
me pode ser de
gostado (e así o 

fan quen forman longas colas nas 
taquillas) tendo a sensación de que 
xustifica cada peseta gastada na en
trada. Mais non é o que esperaba
mos do magnífico director canadia
no quen ternos o primeiro Termina
tor (coi do que razoabelmente) co
ma un filme case de culto. • 

GONZALO VILAS 



A polémica Casares-Diaz 
Pardo actualiza o debate 

As discrepáncias entre o galeguismo do interior 
e do exílio 

iluminadas por nova documentación 

FRANCISCO CARBALLO 

1 

O debate público entre Isaac 
Diaz Pardo e Carlos Casares, 
bons coñecedores, en distintas 
xeneracións, das diferéncias 
políticas entre os galeguistas 
do interior e os do exílio, 

1 

acentuadas tras a morte 
de Castelao, pode servir para 
aclarar un periodo histórico que 
ainda que recente estivo opacado 
pola falta de documentos que 
comezan a coñecerse. 

En 1990 publicaba A Nosa Terra 
un número titulado a Castelao , 
Cartas de América , cunha docu
mentación suficiente para probar a 
talla de político e o papel asumido 

como tal por Castelao especial
mente de 1944 ata a sua morte no 
1950. O Anuário Brigantino ven 
de editar , en tres números sucesi
vos , 11 , 12 e 13, uns "Apuntes so-

bre a Delegación do Consello de 
Galiza en Europa" de Xavier Alva
jar López. Por fin, Grial, no nº 111 
deste ano, abre a série dunha entre
ga documental sobre as relacións 
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"O Consello de Galiza 
disolverase cando o povo galego 
exprese libremente a sua vontade" 
(Suárez Picallo a Ramón Piñeiro) 

Buenos Aires 22 de Xuño de 1959(*) 

Sr. Don Ramón Piñeiro 

Meu benquerido irmán, amigo e tocaio: 

( ... )O Consello de Galiza quer ser -e é
unha institución simbólica, un pouco 
vagarosa, certamente, representativa da 
derradeira vontade do povo galego, li
bremente expresada, cando elexiu os 
seus deputados ao Parlamento da Repú
blica. Deputados que, segundo as dis
posicións do Estatuto plebiscitado, eran 
os encargados de cobrir o interregno 
transitório á promulgación do Estatuto 
e á sua posta en función. E no mesmo 
intre en que o povo galego recupere a 
sua libre vontade, para elexir, libremen
te, outros representantes, o Consello 
autodisolverase. Namentras, vivirá co
mo gardador devoto daquela vontade 
en que, como impulsor e estimulador 
da galeguidade, e sobre todo, como en
tidade recoñecida e respeitada por toda 
a nosa colectividade -persoas e institu
cións representativas- senón coma o 
governo galego no exilio, como cousa 
moi parecida. 

( ... ) Por médio do Consello, Galiza fala 
como unha entidade nacional, con voz 
própria, con personalidade diferencia
da, en vez de que as suas xentes, dis
persas, formaran cola en entidades alle
as despersonalizándoas. 

Iso foi, precisamente, o que viu e pre
viu Castelao, cando, despois do fracaso 
histórico das prirneiras finalidades para 
as que se formara o Consello -a restau
ración da orde xurídica constitucional, 
autonomista da República-, decidiu 
mantelo e ainda fortificalo. Fixo centos 
de consultas, diálogos e troques de ide
as, atopándose con que as nosas boas 
xentes, desexosas de ter a quen respei
tar e xerarquizar en nome de Gl\liza, 
querían a toda costa a permanéncia do 
Consello. E confirmáronse os recoñeci
mentos individuais e coleitivos espon
taneamente. Pois o Consello, por non 
receber negativas, endexamais solicitou 
recoñecemento a ninguén ( ... ) 

Deica hoxe, a única negativa de reco
ñecemento que recibiu o Con5ello foí a 
vosa, dolorosa e deplorábel; foi ade
mais, unha negativa imprudentemente 
divulgada entre xente que, pouco gano
sa de axudar, tomárona como pretexto 
para retraerse. Nembargantes aquí ro
dean ao Consello e réndenlle respeito o 
máis delas. ( ... ) 

Coñezo a vosa postura semi-nihilista de 
nin esto nin aquelo, con referéncia ao 
problema político peninsular. Que todo 
sexa novo. Nada de recordos do 31, do 
32 e do 36. Deputados! Quen se lembra 
dos deputados! Pois ben, iso pode ser 
aí. Aquí, na América, especialmente 
nas nacións máís democráticas, aquelas 
datas seguen tendo validez. O xefe do 
govemo republicano español no exilio 
foi recibido e agasallado como tal, e 
nalguns sítios declarado hóspede de ho-

nor. Na sua recente viaxe foi recibido 
en parlamentos e palacios presiden
ciaís. Tarradellas, presidente da Gene
ralitat de Catalunya, foi hóspede oficial 
do govemo uruguaío, con edecán e au
tomóbil ao seu servício na sua viaxe de 
hai uns meses. 

E nós, que vivimos aquí, participamos 
en nome de Galiza, nestes actos de fide
lidade democrática, con grande ledícía 
das nosas xentes que se sinten digna
mente representadas polo seu Consello. 

Agora ben, esto non quer dicer que nós 
sexamos sostedores ínmóbeis do que 
aquelas datas significaron na orde políti
ca. Sabemos que despois de 20 anos de 
ditadura, coa preséncía de novas xera
cíóns, de novas ideas, de novos proble
mas, o que veña terá de ser cousa nova, 
naturalmente; maís nova e todo, non 
coido que sexan tan despreciábeis as re
feréncias a persoas e feítos que teñen, 
cando menos, a ímportáncia da expe
riéncia dun fracaso. 

Castelao político 

Vós aferrádesvos a Castelao artista, 
patriota insigne e home de ben. E su
bestimades -perdona a mala palabra e 
a sua orixe- como simple anécdota o 
aspecto político da sua persoalidade. 
Nós, en troques, glorificando e exal
tando o Castelao que vós recoñecedes 
e glorificades , tratamos de soerguer 
tamén o Castelao político. Político 
nos seus debuxos e nos seus textos, 
desde El Barbero Municipal até os 
seus estremecentes Albumes de guerra 
e o seu libro político, esencialmente 
político, Sempre en Galiza. Deputado, 
ministro, fundador do Partido Gale
guista, e a punto de ser Presidente da 
Galicia autónoma. E por derradeiro, 
orientador e estruturador dunha viva e 
palpitante política galega entre a moi
tedume dos galegas da emigración 
que foi onde a sua emoción política ti
vo máís plenitude. 

Claro que Castelao non era un político 
ao uso do seu tempo, nen un militante 
político até a formación do Partido Gale
guista. Para el, artista e home de ben, a 
política tiña que ser unha ética e unha es
tética. E de aí o seu antipoliticismo polí
tico -non, non é paradoxa- que o fixo ser 
amigo admirado dos vellos e puros líde
res do anarquismo galego. 

Para os emigrados galegos que o viron 
actuar entre eles, e que o reverenciaron 
e reveréncian en vida e en morte, Cas
telao é o meirande político galego de 
todos os tempos, ademais de artista, pa
triota e home de ben. Por algo o seu re
trato ocupa lugar de honor en todos os 
locais galegas da República Arxentina, 
do Uruguai e demais paises de Améri
ca, asi como en todos os locais republi
canos e democráticos das demais colec
tividades peninsulares. ( ... ) t 

Ramón Suárez Picallo 
(*) Ver texto completo Grial Nº 111 . 
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entre o galeguismo interior e o do 
exilio na década dos cincuenta e 
dos sesenta. Estas publicacións 
aportan dados que complementan 
obras tales como a de Bieito Cu
peiro, "Galicia de Alén Mar", de 
Franco Grande, Os tempos escuras 
etc. interesadas na fixación de mé
ritos e responsabilidades dos diri
xentes do nacionalismo galega dos 
anos do Franquismo. 

É pronto para valorar con decisión 
os avatares do nacionalismo das 
catro décadas pasadas. Pero hai un 
tema de debate con suficiente mor
bo que as referidas publicacións 
poden axudar a resolver: trátase 
das relacións conflitivas entre Cas
telao e o Canse/lo de Galiza cos 
dirixentes do PG do interior de Ga
licia. Sabíase, por cantos facian al
go por enteirarse, que os critérios 
políticos de Castelao durante o seu 
exilio e os do Consello de Galiza 
despois eran diferentes dos manti
dos polos dirixentes do PG e dos 
"Galáxicos" dos anos cincuenta. 
Bastaba ler A Nosa Terra editada 
na Arxentina, "Prosas do exilio" 
de Castelao e incluso "Sempre en 
Galiza". Mais abundaban quen só 
atribuían isto ás tácticas prove
nientes de cada circunstáncia. A 
publicación dos documentos de de
bate entre eles e o comportamento 
político dos principais dirixentes 
do "grupo Galaxia" mostran que as 
diferéncias sobardaban as tácticas 
e afectaban o núcleo ideolóxico. 

Á vista da documentación editada 
en Grial 111, e do xa divulgado de 
A Nosa Terra e do Anuário Bri
gantino, podemos afirmar : 

- O 'Lonsello de Galiza, 1944, pre
sidido por Castelao ata 1950 e des
pois baixo a responsabilidade de 
Alonso Rios, de Suárez Picallo 
etc., nunca logrou unha aceitación 
suficiente nen o apoio necesário 
dos galeguistas do interior. 

Quen tiña que 
decidir do valor 
político de 
Castelao eran 
e son os 
galegas, nos os 
guardiáns da 
sua doutrina 
e da sua 
herdanza. 

- Estes galeguistas quixeron con
verter a Castelao nun mito literário 
e "místico", moi digno de xacer no 
panteón dos "galegas ilustres". 

-O Consello de Galiza, morto Cas
telao, pechouse , ás veces, nunha 
torre de marfil, non foi capaz de 
aglutinar as comunidades galegas 
da emigración; pero mantivo er
gueito o ánimo político sen ceder 
nas reivindicacións da autodeter~ 
minación de Galiza e dunha ruptu
ra co Franquismo. 

-A "despolitízación partidária" dos 
galeguistas do interior, a sua des
conexión cos deputados galegas do 
exílio e a sua "política práctica" 
contribuiron a que Galicia non poi
dera apresentar un representante 
que veiculase o paso á democrácia 
no ano 1976. Igualmente deixaron 
de aportar a sua experiéncia aos 
partidos nacionalistas dos anos se
senta e setenta. Máis ainda, alguns 
dos seus asociados encabezaron ou 
formaron nas listas dos partidos es
tatais dos anos oitehta. Tampouco 
denunciaron que un deles, García 
Sabell, Presidente da RAG, levase 

ante o Tribunal Constitucional a lei 
de normalización lingüística e se 
mofase asi dos galego-falantes. 

- Galáxia, posuidora da documen
tación fundamental das relacións 
entre estes galeguistas e o Conse
llo de Galiza de Buenos Aires, 
agachou por anos non só o confli
to na sua tensión , senón tamén a 
personalidade de Castelao cuxas 
obras edita e que deberla comple
tar para que apareceran todas as 
facetas deste líder de Galicia. O 
rechazo do Castelao político que 
os "galáxicos" fixeron durante dé-

. cadas foi unha inxutiza a sua per
soa e un dano a Galicia. Quen tiña 
que decidir do valor político de 
Castelao eran e son os galegas, 
nos os guardiáns da sua doutrina 
e da sua herdanza. 

- Entre as moitas afirmacións polí
ticas dos dirixentes do Consello de 
Galiza destaca a do dereito de au
todeterminación, a de que a forma 
de materializalo ten que superar a 
autonómica e a de que os exiliados 
- e tamén os emigrantes- non po
den quedar ao marxe da recupera
ción da democrácia en Galicia. 

Un capítulo histórico de Galicia 
queda aclarado xa: a importáncia 
do grupo Galáxia é innegábel, a 
sua práctica política non resulta 
grata a moitos galegas; beneficiou 
a saida política dunha Galicia auto
nómica. Os exiliados de Buenos 
Aires deron honor á Pátria, foron 
nobres e fieis: gardaron a memória 
de Castelao e as suas cinzas que 
viran traer a Galicia en mal mo
mento e rodeadas de inimigos polí
ticos, pero honradas pola cólera de 
quen recolleron a sua menxase e 
están na disponibilidade de efecti
vizala. Resulta positivo ver a cada 
pau coa sua vela: vivimos, efecti
vamente, nun país plural e dialo
gante, ainda que se retarden os 
acontecementos. + 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"No referido á política 
os galeguistas de alá 
están un pouco na lua" 
(Suárez Picallo) 

César Alvajar 

Buenos Aires 22 de Febreiro de 1957(•) 

Señor Don Cesar AJvajar 

Meu ben recordado AJvajar: 

( ... ) O Consello de Galicia é ~nba insti
tución simbólica, un pouco vagarosa, 
fundada por Castelao, co propósito de 
gardar, conservar e divulgar o senso que 
tiveron as eleicións do 12 de Febreiro de 
1936 e o Pleb,iscito polo Estatuto. Non é 
un govemo no exilio, mais virtualmente 
foi recoñecido e aceitado oficialmente 
como tal por todos os sectores galegas 
de carácter :democrático e republicano, 
asi como por bascos e cataláns, como 
entidade representativa dos derradeiros 
actos de vontade popular galego. Por iso 
está integrado só por Deputados, aseso
rado por Comisións especiais. Este Con
sello tivo, e segue tendo, un coidado ex
quisito de non polemizar, discutir, nen 

sequer participar, nos pleitos e loitas de 
i:nenor nen de maior cuantia que se teñen 
que producir nunha colectividade com-

. posta por máis de 300.000 persoas. Por 
.. ·eso goza hoxe dos máximos respeitos 

.· :. máis alá e por enriba do ben e do mal. 
, '.~·Pois ben, este Consello de Galicia, seria 
· ·:·o que lle extenderia as credenciais ao re-

.presentante de Galicia en Paris, xa que, 
hoxe por hoxe, é Buenos Aires onde re
side o maior número de galegos republi
canos e demócratas do mundo, especial
mente con senso, emoción e vocación 
políticas. 

Agora, o problema é o da persoa que 
ostentaria a dita representaciónn. Non 
coido que poida ir de Galicia por duas 
razóns: 1º) Porque o noso grupo de 
Galicia está traballando marabillosa
mente na orde intelectual e cultural; 
pero, no que se refire a política están 
un pouco na lua; non admiten nen isto 
nen aquelo, e agardan a velas vir, nun
ha atitude cáseque de nihilismo políti
co; e nós necesitamos xentes con atiru
des afirmativas e positiva , política
mente falando . Sobretodo no que atin
gue á nosa posíbel representación en 
Paris. ( ... ) 

Chegado o intre de que o aitual réxime 
da península caia, sen perda de minuto, 
Galicia -aténdose á derradeira expre
sión da libre vontade do noso povo-, 
proclamará e defenderá a sua total auto
determinación política, sen entrar en 
esporas. nen postergacións por nengun
ha clase de motivos de pactos, oportu
nümos eleitorais, nen nada diso. Des
pois da afirmación da nasa personalida
de si que entraremos en calquer acordo 
fraternal, cooperación, axuda, etc ... pe
ro desde a nosa posición libre e, de ser 
posíbel, políticamente estruturada. Non 
caeremos no erro de volver perder a 
oportunidade que perdimos cando se 
proclamou a República. + 

Ramón Suárez Picallo 

(*) Ver texto completo eo Anuário Briganti
no N212. 1989. 
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Informe de Piñeiro no ano 1958 

"En Castelao a actividade 
política f oi algo secundário" 
No 1958, segundo se informa no número 111 de Grial, 
nunha reunión celebra~a en casa de García Sabell apróbase un informe, 
con redacción final de Raµión Piñeiro, que estabelece as posicións 
e diferéncias sobre diferentes asuntos políticos 
entre os galeguistas do interior e os do exilio. 
Galaxia anúncia un próximo volume onde se recollerá íntegramente 
este documento do que entresacamos alguns parágrafos significativos. 

"Para nós Castelao é unha das grandes 
persoalidades que produciu Galicia en 
todos os tempos. Fundamentalmente, 
Castelao era un grande patriota, un ex -
traordinário patriota galego. Chegou a 
unha identificación integral, afervoada, 
mesmo mística coa sua Terra. A sua vida 
ardeu decote nesta mística comunión 
con Galicia. De aí que chegase a ser, xa 
en vida, un verdadeiro símbolo moral 
para o seu povo. 

( ... ) Por imperativos de patriotismo -
non por vocación, nin por tempera
mento, non por sensibilidade- Castelao 
actuou en política. Nel a actividade po
lítica non é primordial, como o é a ar
tística: é secundária. Non nace das rai
ces profundas da personalidade senón 
do cumprimento dun deber. ( ... ) O fun
damental e permanente de Castelao é o 
seu patriotismo místico, que fai del un 
verdadeiro símbolo moral, e mais a ex
presión artístico-literária que lle soubo 
dar á sua afervoada vivéncia da reali 
dade galega. ( ... ) As suas peripécias e 
actividades políticas concretas dos 
anos que viviu no exílio interesan moi 

secundariamente á xente, pois non é 
posíbel desligalas das circunstáncias 
xerais que as condicionaron" 

Consello de Galicia 

"( ... ) O galeguismo de Buenos Aires 
(representado polo Consello de Gali
cia) está seguindo unha conducta alta
mente perigosa: en lugar de avanzar 
cara á transformación da forza ideoló
xica en forza política, tende a inmobi
lizar, a paralizar esa evolución natural 
e necesária perpetuando erroneamente 
a primeira etapa, estancando a colónia 
nunha pura posición ideolóxica E -
causa ainda máis grave- non só practi
cando ese estancamento dentro da co
lónia do Plata senón que o pretende 
impoñer desde ali a todo o galeguismo 
universal, sen querer comprender que 
ao suplantar a realidade galega cunha 
enteléquia ideolóxica como é o Conse
llo de Galicia inevitabelmente se che
gará a un resultado fatal; a desapari
ción do galeguismo como forza políti
ca para a retrotraer á etapa de mera 
forza ideolóxica. + 
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DIAS 

•Homenaxe 
e prémio 
a Antón Tovar 

O poeta ourensán Antón Tovar 
está de felicidades. Segundo 
informa M. V. López os dias 11 e 
12 celebráronse tres actos de 
homenaxe: mesa redonda, tertúlia
café e recital poético-musical da 
sua obra, con intervencións de 
Anxo Tarrio, Carlos Casares, 
Xesus Alonso Montero, Francisco 
X. Femández Naval e Millán 
Picouto. 

Co mesmo motivo editouse unha 
publicación conmemorativa onde, 
ademais dos citados, colaboran un 
grupo de e critores e profesores, 
na ua maioria ouren áns: Ramón 
Area, Marifé Bolaño , Víctor 
Campío, Carmen lorenzo, Manuel 
Zabal, Xosé Luis López Cid, 
Manuel Blanco Luis, Antonio 
Alonso Fontán e Teresa Graña. 

Por outra banda a Xunta 
concedeulle a Tovar e a Vieitez 
Cortizo os prémios de 
investigación e criación cultural 
"Xunta de Galicia". 

• Prémio protestado 
Como era de esperar, erguéronse 
voces contra o denominado 
Prémio á Criación Feminina que a 
Xunta instituiu por primeira vez 
este ano, tanto pola conceición 
discriminatória que encerraría 
como pola cuantia minguada que 
comparativamente ten. 

Nunha tribuna pública (Faro de 
Vigo 3 de Decembro), Maria Xosé 
Queizán, despois de gabar con 
entusiasmo a Luz Pozo Garza 
esclarece algunha idea , "a no a 
alegria vese e curecida e a no a 
indignación crece ao comprobar 
como este prémio á Criación 

Feminina está dotado coa metade 
da cuantia do Prémio de Criación 
por antonomásia. A criación das 
mulleres vale xustamente a metade 
que a criación non marcada, que 
loxicamente está reservada ao 
xénero masculino. Seguramente 
poderán argumentar que o prémio 
á Criación poderia ser adxudicado 
a unha muller ... Pero iso seria unha 
falácia. En primeiro lugar, hai anos 
que está instituido e nunca se lle 
outorgou a unha muller. En 
segundo lugar, senda asi, que 
sentido ten criar un prémio 
reservado ás mulleres? Existe o 
Prémio á Criación Masculina?". 

• Xornadas de 
Humor con 
Serafin 

O próximo sábado dia 14 celébrase 
a VIII Xornada de Humor 
organizada polo Museu de Humor 
de Fene, no curso das que se 
entregarán os prérnios "O Humor 
na Escala" e "Curuxa do Humor". 
O programa de actos inclue unha 
exposición e charla do Marqués de 
Serafín, o célebre debuxante do 
TBO e unha actuación do 
"Directamente Paco". 

Serafin Rojo Caamaño naceu en 
Madrid, de nai galega e segundo 
palabras de Xaquin Marin, director 
do Museu, "através do tempo,dende 
Jaimito aos nasos dias, pasando 
bonanzas e galernas, direitas e 
esquerdas, choivas e raiolas, chega 
até nós coma sempre, e se cabe 
máis vizoso, o prolífico Serafin". 

•O CGAI estrea 
programación 
fotográfica 

O Centro Galego das Artes da 
Imaxe abre o 13 de Xaneiro, na 
Casa de Cultura Salvador de 
Madariaga a que ven senda a sua 
primeira exposición de fotografia, 
na que se recollerán 85 irnaxes de 
fondos antigos e contemporáneos 
obtidos de diferentes coleccións 
públicas e privadas. A exposición 
estará aberta até o vindeiro 22 de 
Xaneiro e a fins de Febreiro 
abrirase nas salas do Museu de 
Pontevedra. 
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pnme1ra 
novela 
de Chico. 
Buarque 
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A editorial portuguesa D. Quixote 
ven de editar en Portugal a 
primeira novela do compositor 
brasileiro Chico Buarque, desde 
hai dous anos sen novo disco no 
mercado, completamente 
absorbido pola escrita <leste 
romance Sobre Estorvo o Chico 
concedeu unha extensa entrevista á 
xomalista portuguesa Clara 
Ferreira Alves, "a recepción crítica 
foi boa. O medo que eu tiña 
é que non fose recebido como 
debería ser, como literatura. 
A tendéncia seria para examinalo 
como unha extensión, ou un 
capricho dun compositor. 
Eu deixei que o libro andase 
por el mesmo, non din entrevistas, 
para evitar esa asociación. ( ... ) 
O libro é un best-seller no Brasil, 
en grande parte por causa do 
compositor, mais tamén provoca a 
reacción adversa, 
a prevención, a xente acha que eu 
ousei entrar nunha área vedada. 
Eu quería que o libro 
fose lido por si, mais é difícil". 

O autor brasileño, 
durante a promoción portuguesa 
do libro, extendeuse por diferentes 
facetas do seu labor criativo, 
"cando as persoas me chaman 
poeta eu digo que non son, 
son un letrista de 
música tentando criar unha causa 
só. Dicerme poeta é unha 
pretensión de me elevar de status e 
eu non preciso. 
Existe un pouco a distinción 
entra a arte culta e a arte popular. 
Lembro que cando o 
Vinicius de Moraes 
trocou a poesia pala múisica 
popular, moito xente torceu 
o nariz como se fose 
unha herexia 
e el tivese descido algun chanzo 
na xerarquia cultural. 
Eu non concordo, 
é precocnceito, mais entendo 
que nunha música a letra 
non funciona separadamente. 

OMUND DE CUNQUEIRO 

• # ' -

.. ,,· 

Nova edición ampliada 

· César Cunqueiro, Xosé Mª Dobarro, 
Claudio Rodríguez Fer, 

Pilar Vázquez Cuesta, Victor F. 
Freixanes, Xesús González Gómez, 
Basilio Losada, Luisa Blanco, Colin 
Smith, Salvador Lorenzana, Ramiro 

Fonte, Dorinda Rivero, Pilar Pallarés, 
Francisco Salinas, Ana Maria 

Spitzmeiser, César-Carlos Moram Fraga, 
Arturo Rei e Alberto Moreiras 

A VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS 
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Anúncios de balde 
Léndia Prea, 52 páginas de banda 
desenhada íntegramente em gale
go. Se desejar tal revista pe¡;a-a ao 
seu distribuidor, o Grupo Meen
dinho, ao apartado de correios 678 
de Ourense (32080). Envíos por 
Vale Postal ou Reembolso. Pre90: 
250 ptas. 

Para a formación do grupo de 
Rock Duro, precisamos urxente
mente: bateria e vocalista con 
idade comprendida entre os 15 e os 
16 anos. Razón nos teléfonos de 
Vigo: 23 15 70 e 20 13 51. 

Grupo de teatro precisa actores e 
actrices para obra en preparación. 

Chamade ao (986) 23 17 81 de 14 
a 15h, e de 21h en <liante. 

Véndense camisetas coa inscrip
ción Isto non é España. Précio 700 
pta. Apartado 901. 15080 A Coruña. 

Búscase casa en aluguer nun rádio 
de quince Km. de Vigo. Chamar ao 
(986) 63 04 46, de 21 a 23 h. 

O Centro Xove de Anticoncepción 
e Sexualidade está na ruada Espi
ñeira, 10-baixo (Santiago). Infor
mación e asesoramento sobre te
mas de sexualidade a menores de 
20 anos (gratuito e confidencial) 
De luns a venres e de 16 a 21 h.+ 

ANOSA TERRA 
conta con máis seccións sustentadas na participación dos 

leitores 

GRATIS 
Pisos para compartir, avisos, alugueres, cámbios, 

compras, vendas, contactos, segunda man ... 
de publicación gratuita na sección 

Anúncios de balde 

Tfno. (986) 43 38 86 

Música 

Mozart 

O xoves 12 na Sala de Conferén
cias do Centro Cultural Caixavigo 
ás 20h , ciclo musical O lecer da 
música, co "Requiera k.626" de 
W.A.Mozart. 

Clásica en Compostela 

O día 12, concerto da Orquestra e 
Coros da Filarmónica Nacional de 
Moldavia no Auditório de Galicia. 
O día 16 no mesmo lugar Concerto 
Extraordinário de N ad al pola 
"Drottningholm Barok Ensemble". 

Concerto de N adal 

O domingo 15 no Centro Cultural 
Caixavigo terá lugar o Concerto de 
Nadal da Universidade de Vigo. 

Teatro 

Cangas 

Homenaxe a Mozart 

Na Casa da Cultura de Ribadeo o 
día 12 Concerto homenaxe a este 
compositor coa actuación so dúo 
de frauta Paulino Periri e Maxirni
no Iglesias. + 

Dentro do ciclo "Tea
tro no Outono" organi
zado polo Colectivo de 
Teatro do Centro de 
Adultos, o venres 13 ás 
22h o grupo Ancorá
dou ro repesentará a 
obra "Maní'', no Cine 
Galaxias. Nestas Xor
nadas actúan grupos de 
teatro da Vila de Can
gas, e o prezo das en
tradas é de 300 pts., Maní, do grupo Ancoradouro 

podendo obter un bono que dá de
reito ás catro representacións ao 
prezo de 1.000 pts. 

A Coruña 

No Teatro Rosalia de Castro ten lu
gar o Ciclo de Teatro. Os dias 12 e 
13 estará a Escola Dramática Gale
ga con "Checov, Checov"; e os 
dias 14 e 15 Teatro 002 escenifica
rá "A Caparuchiña Vermella". 

Vigo 
~ 

No Auditório do Centro Cultural 
Caixavigo o venres 13 ás 16h o 
grupo Kalandraka presenta "O 
ponche" baseada na obra de M. 
Ende, dentro da Campaña de Tea
tro Escolar. 

Ribadeo 

Na Casa da Cultura odia 13 o gru
po Tran via Teatro escenificará a 
obra''Travesura-92". 

O Barco 

Na Casa da Cultura a compañia 
Teatro da Lúa representará a obra 
"De Picas, Cruces e Carabelas. 
Farsa de Conquista i Encomen
das". 

Tui 

Dentro do programa do "N adal 
Cultural", dia 13 Tranvia teatro 
representará "A Mostra". Odia 26 
Moucho Clerc "A caza do Snarc". 
Será no Cine Yut. • 

Publicacións 

Frente Comixario 

Esta revista de Banda Deseñada, na
cida en Ourense fai catro anos, aca
ba de sacar o seu número 4, co apoio 
da Casa da Xuventude de Ourense. 
Xulia Testa, César Moreiras, Meli
ñas, Portes, Xan Pablo etc. son os 
que fan posíbel esta nova entrega, 
que conta ademáis coa Revista de 
estudios críticos A Folla Dura, na 
que se fala das Terceiras Xomadas 
de Banda Deseñada de Ourense, de 
César Moreiras e o creador Portu
gués Jorge Matos, da Edición portu
guesa de Litle Nemo in Slumber
land, ou do Saló del Comic de Bar
celona. O prezo é de 60 pesos. 

i~;/! RETRA~OA 
L:J:J. ,..------===---

·= ... 

Contraretranca 

Acaba de sair o número 9 da revista 
mensual de A Estrada editada pola 
Asociación Xuvenil A Tranca. Es
te número titula-se A Estrada Ru
ral e trata temas como O rural co
mo problema político; O proxecto 
de Turismo Rural de Nigoi; O rural 
desde o punto de vista médico, etc. 
Ten ademáis seccións de creación, 
política municipal, e Axenda cultu
ral. O prezo é de 40 pesos. 

O Cadaleito 

Esta revista editada en Foz (Lugo) 
acaba de tirar o seu número 6, e non 
ten cunha períodicidade fixa, saindo 
cando quere ou cando pode, a decir 
dos seus autores. Conta con sec
cións de Poesía, Opinión, Narrativa, 
Crítica, Pasatempos, etc.Neste nú
mero tratan-se temas como a Aso
ciación de Defensa da Ria; O en
saismo na Galiza;, Nicarágua des-
pois das Eleccións ou a asepsia cul
tural nos concellos. Nas páxinas 
csentrais ven un Especial, Titulado 
A prensa en Foz, que inclue reta
zos de prensa que van desde o 1906 
até 1977. O prew son 40 pesos. 

.Q Berro Novo 

'A revista da Asociación Xuvenil de 
. . :Cabral Lagares sacou o seu número 
.. 5, correspondente a este outono. 
Neste número os contidos van des
de a banda deseñada, a poesía ou os 
pasatempos até artigos sobre a topo
nimia e o agrarismo en Cabral, a 
polémica da Autopista Rande Pu
xeiros ou as novas e avisos que xur
den no seo do barrio.A revista dis
tribue-se de balde ao membros da 
Asociación de Veciños de Cabral. + 

r:· 

Exposicións 

Trovadoras, técnica mixta. Berto Luís Ruano. 

5 de Santiago de Cuba 

Até o dia 8 de Xaneiro estará na 
Galería Sargadelos de Vigo (Rúa 
Doutor Cadaval, 24) unha mostra 
con este lema, e que comprende 
obras de Lescay, Tamayo, Ruano, 
Lobaina e Seoane.Xuntos confor
man unha mostra represetativa das 
propostas que se están a facer neste 
momento no Caribe, cuxo denomi
nador comun é a síntese afro-latina. 

Antón Patiño 

Desde o martes 3 de Decem bro po
de-se ver na Galeria Trinta de 
Compostela , na Rúa Nova,30, a 
exposición Antón Patiño!Pintura 
recente, cun total de 20 teas orixi
nais do artista , correspondentes á 
sua última produción. Poden-se ver 
desde grandes formatos até pezas 
de dimensións máis reducidas. Per
manecerá aberta até o dia 1 O de 
Xaneiro. 

Alejandro de la Sota 

Mostra de este artista no Kiosco 
Alfonso de A Coruña. 

Enrique Saavedra 

Na Galería Ad Hoc de Vigo, escul
turas. 

Cáccamo 

Pinturas na Aula de Cultura de 
Caixa Ourense, da capital ourensá. 

Raimundo Patiño 

Gravuras na Galería Sargadelos de 
Compopstela, até o 14 de Decem
bro. De 10 a 14h e de 16,30 a 20, 
30h. 

Ecoloxia da vida cotiá 

É o titulo da mostra que se pode 
visitar no Centro Cultural de Vite, 
en Compostela. 

Luis Seoane 

Exposición de debuxos na Galería 
Pardo Bazán de A Coruña. 

Artistas Vigueses 

Na Sala Laxeiro de Vigo mostra de 
Artistas do Caseo Vello. 

Klaus Staek 

Mostra de carteis na Casa da Xu
ventude de Ourense. 

Rinaldo Paluzzi 

Na Sala Androx de Vigo mostra de 
construccións espaciais de este ar
tista. 

·Das Pénas 

Escultura no Círculo das Artes de 
Lugo. 

Hildegart 

Documentación, artigos e fotogra
fias sobre a vida de Hildegart na 
Galería Sargadelos de Ferro!. 

Ramón Caamaño 

Na Aula de Caixa Galicia exposi
ción "A Costa da Morte", en A 
Rua. 

Cunqueiro 

Na Casa da Cultura de Cangas 
mostra "Alvaro Cunqueiro. Mil 
primaveras máis". 

Tino Martínez 

Mostra fotográfica "Ofrecidos", na 
casa do Concello de Malpica. 

Nadal e médio ambiente 

No Ateneo Santa Cecilia de Marín 
mostra de carteis "Un Nadal que 
respete o médio ambiente". 

C.N. Ledoux 

Na Casa da Conga de Compostela 
mostra fotográfica sobre o arqui
tecto Claude Nicolás Ledoux. 

Gravuras 
do século XVIII 

O dia 1 O inaugura-se na Sala de 
Exposicións de Centro Cultural 
Caixavigo a mostra "Mestres da 
gravura do século XVIIl". Vigo. 

Mestres 
dos séculos XIX e XX 

Na Galería Antícoli de A Coruña 
mostra dos mestres da pintura gale
ga destes dous séculas. 

Castro Gil 
e Sánchez Cantón 

No Edificio Sarmiento de Ponte
vedra, mostra de gravuras de Ma
nuel Castro Gil e Exposición Bio
bibliográfica ·de Francisco Sán
chez Cantón. 

Mercedes Taboada 

Na casa da Cultura de Ribeira, 
mostra de óleos de esta artista. 

Laxeiro 

Mostra de pinturas e deseños na 
Galería Dársena de A. Coruña. + 



Cine na tv 

músico Bernard 
Herrman e o fo
tógrafo Wilkie 
Cooper. Harry
hausen, mago 
dos monecos ar
ticulados, filma
dos fotograma a 
fotograma para 
crear esa anima
ción. casi perf ec
ta, fixo nesta pe
lícula o que os 
esp.ecialistas 
consideran o seu 
mellar traballo 
global. 

Fotograma de Simbad e a princesa, o domingo,15 na Tvg. 
Pelham, un, 
dous, tres 

Butaca 
Especial 

Acollendo-se ao desexo de amplos 
sectores de telespectadores e desde 
os médios de comunicación, de
mandando a emisjón dunha cuota 
de filmes en versión orixinal, a 
TVG está a emitir desde hai algúns 
meses o espácio semanal Butaca 
Especial, no que se poden ver fil
mes salíentábeis en versións subti
tuladas.Así o sábado 14 de Decem
bro ás 12 h da noite ernitira-se o fil
me A condesa descalza de Joseph 
L. Mankiewicz. Esta película de 
1954 está interpretada por Ava 
Gardner, Humphrey Bogart Ed
mond O'Brien,etc., e é un dos tra
ballos máis salilentábeis na densa e 
selecta carreira do director de Eva 
ao desnudo e outras grandes obras. 
Por outra banda o domingo 15 ás 
19,30h podera-se ver no espácio 
Cine de Tarde o filme Simbad e a 
Princesa,dirixido en 1958 por 
tan Juran. Esta 
película ofrece
n os un dos in
tres memorábeis 
dahistória do xé
nero fantástico: 
a loita a espada 
entre Simbad e 
un esquelete. 
Pero boas se
cuéncias ainda 
hai máis neste 
fermoso filme, 
que non lle debe 
o seu mérito ao 
director, senón 
ao traballo dun 
dos mellare e -
peciali ta do 
fantá tico: Ray 

O luns 16 no espazo Gran Cinema, 
ás 21,30h. emitira-se esta longame
traxe diruxida en 1974 por Joseph 
Sargent, e protagonizada por Wal
ter Mathau, Robert Shaw, e Rector 
Elizondo entre outros. Trata-se de3 
un notábel thriller que na súa es
trea acadou un grande exito comer
cial. Plantexada dentro da moda do 
cine de catástrofes daqueles anos, a 
trama orienta-se a dúas bandas. Por 
unha o desenvolvimento da acción 
policial, e por outra o que acontece 
entre os secuestradores. O final é 
previsíbel pero tamén ofrece sor
presas. Correctamente narrado e 
incluso brillande nalgúns intres, 
sobre todo no rendemento que Sar
gent saca dos ambientes subterrá
neos e dos actores protagonistas, ,o 
paso dos anos non perxudicou para 
nada a calidade do producto. Notá
bel fotografia de Over Roizman e 
axeitada banda sonora de David 
Shire. 

Harryhau en, o Pelham, un, dous, tres, o luns,16 na Tvg. 

Cine Televisión 

C. G .A. I. Etcétera 

Continua o Ciclo Nova Xeración 
de Cineastas Alemanes no Centro 
Galego Das Artes da Imaxe da Co
ruña coa proxección o dia 13 do 
filme Retoque de Dieter Funk, 
que conta a história dun xove ber
linés que herda a tenda de fotogra
fía que o seu pai tiña nunha peque
na localidade alemana. A película, 
unha produción da Académia de 
Cine e Televisión de Berlín, é un
ha reflexión sobre o acto de ver, 
fotografar e filmar. Ás 20,15h + 

O dia 16 ás 23, 15 h. este programa 
da tvg fará un repaso polo panora
ma artístico e literário. Estará Ur
sula Heinze que falará sobre o seu 
libro Mulleres. A sección "Gale
ria", protagonizada polo pintor Xo
sé R. Morquecho. En "Trabes", 
adicado á arquitectura contemporá
nea, o arquitecto vigués Luis Sáez 
revelará as claves da reabillitación 
do espazo interior dunha casa. E 
<lúas reportaxes máis: Cunqueiro e 
a rádio e o escultor F. Casás. + 

Convocatórias 

Prémios extraordinários 
de Bacharelato 

Convoca a Conselleria de Educa
cion no DOG do 2 de Decembro. 
Poderán optar os alumnos que ob
teñan como nota média das califi
cacions dos tres cursos de bachare
lato ou nos tres primeiros do plan 
experimental de reforma do ensino 
medio 8,50 puntos ou máis. Os que 
cumpran estes requisitos teñen que 
se inscriber no instituto no que se 
atope o seu expediente académico 
no prazo de 20 días natrurais con
tados a partires do 2 de Decembro. 

Foto bienal 

A Fotobienal organizada pole Con
cello de Vogo coordenada polo Cen
tro de Estudos Fotográficos, con
voca para a sua quinta edición duas 
bolsas de traballo de 500.000 pts. 
cada unha. A adxudicaciópn das 
mesmas realizara-se de acordo cos 
seguintes critérios: Poderán optar a 
ela todos os fotógrafos residentes en 
Galiza ou os galegas que residan fó
ra; haberá que presentar un proxecto 
razonado do traballo que se propo
ñen realizar; os proxectos enviaran
se, cun currículum, antes do día 30 
de Decembro, ao Centro de Estudos 
Fotográficos, Apdo. 1264 de Vigo 
ou á Concellalia de Cultura do Con
cello de Vigo, Praza de El-reí, facen
do constar "V Fotobienal". O fallo 
fará-se público antes do 15 de Fe
breiro do 92. O prazo de entrega do 
traballo realizado será 1 de Setem
bro de 1992, e o traballo deberá es
tar formado por un mínimo de 30 
fotos. Os traballos exporán-se na V 
Fotobienal e pasarán a formar parte 
da Colección do Concello de Vigo. 

Páx1nas coordenadas por 
MARGA R. HOLGUIN 

A . crítica 

O trinque 
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Gauguin (Coleción museos secretos. Flohic Editions). Semblanza do 
pintor impresionista bretón realizada por Manuel Vázquez Montalban. 
O escritor catalán reciea a tese exposta na sua novela Los mares del sur, 
quer dicer: o paraíso hai que buscalo aquí mesmo. 

P ublicacións 

Página abierta. Primeiro número do periódico que promove Izquierda 
Alternativa. Sustitue a Hacer e Combate, voceiros á sua vez das unifi
cadas MC e LCR. Constitue un dos poucos espácios informativos li
bres que actualmente se oferecen no Estado. (Hileras 8, segundo, izqu. 
28013 Madrid. Tfno. 91-542 67 00). 

Gabinete de crise. Espácio da Cadea Ser, de 9.10 a 9.25 h. da mañá, 
dentro do programa de Iñaki Gabilondo. Bon humor enmascarando un 
fondo contido político.+ 

XVI Certame 
de Xornalismo 
sobre O N adal 

O Centro Cultural José Domín
guez Guizán de Begonte (Lugo) 
convoca este certame , no que po
derán tomar parte as persoas que 
publiquen en calquera xornal ou re
vista, en galego ou en castellano, al
gun traballo ou série de traballos 
sobre calquera tema que faga refe
réncia ao N adal en Begonte, e -en 
xeral- ao Nadal na Galiza. Haberá 
dous prémios dotados con 50.000 
pts. o primeiro, e 25.000 pts o se
gundo. O prazo de ent.I;ega dos taba
llos remata ás 12h. do dia 6 de Xa
neiro do 92, e as entregas hainas 
que facer no. Centro Cultural de Be
gonte, persoalmente ou por correo. 
A presentación sertá por triplicado, 
xunto cunha nota na que se fagan 
constar os dados persoais do autor. 

Campaña Medicamentos 
para Cuba 

Apresentouse en Vigo a Campaña 
de Cooperación con Cuba e o Po
vo Cubano, consistente na recolli
da de medicamentos con destino á 
illa, e convocada pola Asociación 
de Amistade Galego-Cubana e por 
SODEPAZ (Solidariedade para o 
Desenvolvemento e a Paz). O de
rrubo do sistema político dos países 
cos que mantiña a maioria dos seus 
intercámbios comerciais, xunto ao 
bloqueo dos EEUU, está ocasionan
do unha dramática situación de de
sabastecemento que afecta mesmo 
aos produtos alimentares e farmace
ú ticos, orixinando un gravísimo 
problema na sanidade, única entre 
os países en vias de desenvolvimen
to, que até o de agora fora capaz de 
satisfacer gran parte das necesida
.des sanitárias da sua povoación. + 

Un libro diário 
• XURXO ESTÉVEZ 

Esta mañán percorrrin os quiosques todos de Ponte
vedra e non atopei un só exemplar do Correo Galle
go, asi que "A Biblioteca 114" que me corresponde 
será 113, de momento, pois deica Abril seguramente 
esgotarase algun número máis. 

E eu feliz pois sei que alguén, probabelmente un non 
leitor habitual do noso idioma, estará a follear o 
exemplar de Rosalia que non quixo ser meu. 

Miles de galegas que nunca tiveron a oportunidade 
de apreixar algunhas xoias da nosa literatura entre as 
mans, poderán levarse a casa, agora, un cento delas 
grácias a esta iniciativa. 

Ü Correo estámpanos aquí unha excelente mostra 
do papel de normalizador da cultura que poderia 
imprimir a prensa diária, se quixese. Que poderoso 
instrumento! 

Matinade por un momento o que acontecería se os 
demais xornais acompañasen o son da gaita: da 
Coruña virian as láminas dos "debuxos de negros" de 
Castelao e unha série coleccionábel de pintura. Outra 
de fotografía, que diso ternos bastante, imprimiríase 

en Lugo, para estar á altura dos magníficos fascículos 
de obras teatrais cosque obsequiaría aos seus leitores 
un diário ourensán. 

A prensa de Vigo, para non ser menos, repartiría 
unha videoteca completa, editando desde "Sempre 
Xonxa" até os videoclips de produción própria de 
Milladoiro, Luar na Lubre e Os Desvirgheitors". 

Que marabilla! Como para ter un infarto <liante do 
Quiosque Raquel. 

Máis alá, no horizonte, o idioma, que chegaria a 
asulagar todas e cada unha das páxinas dos xomais. 

lso si que seria competéncia! 

Viabilidade económica? Xa veredes como medra a 
tirada do Correo. Para un xornal isa representa moito 
máis que cartos, significa influéncia social e o que 
leva aparellado. 

Aqui tendes unha maneira digna de facelo, sen 
complexos absurdos, encarando o país de frente. 

Aos demais fícanlles as lotarias ... + 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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ANOSATE 
_Siniestro Total conmemora o décimo aniversário cun dobre álbum 

Onde o ceu é sempre gris 
• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

R 
ecordo perfeitamente a antesala 
de "Siniestro Total". Tirando do fio 
da memória, a evolución dos feitos 

resúltame do máis surprendente: no outo
no de 1980, un servidor asiste á Asem
blea Xeral Ordinária, que anualmente ce
lebra a "Asociación Local das Xuventudes 
Musicais de Vigo"; agardando pola conco
rréncia dos sócios asistentes atópanse 
duas persoas; unha delas é Xulián Her

lián?", "A bateria'', respondeume. Nas 
"Xuventudes Musicais" confluiamos máis 
de douscentos sócios, tres deles estaban 
incluídos colectivamente como "Grupo de 
Comunicación Poética Rompente", ou se
xa: Alberto Avendaño, Antón Reixa e Ma
nolo Ramón. Este último viña senda o 
"enlace", que desde as "Xuventudes" arte
llaba cos seus colegas espectáculos inter
disciplinares; estábase fraguando o que 
lago seria nomeado coma "movida": mon
taxes poético-musicais no "Satchmo", en
trañábel local de "jazz" reconvertido co 

cámbio de década en "tugúrio" "pop". Da
quela, a "noiteboa" comezaba a ser data 
de alterne nocturno, e un dia, máis unha 
vez o Xulián, reprochábame que no canto 
de ir cear onde a família, fara velos tocar 

· naquel céntrico local. 

Posteriormente, en encentras esporádicos 
na rua, comentábame: saíu unha maqueta 
nasa por "Radio-3", emisora decisiva, xun
to co xornal "El País", na popularidade do 
grupo a nível estatal. Aqui na Galiza, Pilar 
Comesaña desde o "Faro de Vigo" axiña 

nández, que meses máis tarde se
ria un dos.introdutores das "Xorna
das de Música Electroacústica" 
que organizara a mentada Asocia
ción. Atrás queda na memória e 
no tempo algunha que outra reu
nión, na que eu compartira tempo 
e espazo co egréxio artista "sinies
tro"·, e nunca mellor empregado o 
apelativo, tendo en canta que du
rante este tempo a imaxe que Xu
lián dera a quen (certamente) tiver 
o gasto de coñecelo e tratalo, era 
a dun rapaz afeizoado á "música" 
con maiúsculas, nomeadamente á 
música contemporánea, de feito, 
era autor de algunha composición 
neste eido, e daquela compartia (e . 
a bon seguro que segue campar- , 
tindo) tendéncias estéticas co 
prestixioso compositor Enrique X. 
Macías; digamos que eran do 
mesmo mundo artístico. Daquela, 
Xulián asistia ao "Festival de Jazz" 
de Vitoria-Gasteiz, e parecia estar 
moi inteirado de canta manifesta
ción musical minimamente intere
sante se houbese dado na história 
da música. Mesmo chegara a for
mar parte dun grupo de "blues" 
(especialidade na que é un autén
tico erudito) xunto a outros dos 
seus actuais compañeiros ; aquela 
experiéncia foi tan efímera como 
histórica: lograran encher até a 
bandeira o "Auditório" do Concello 
de Vigo. 

A surpresa chegoume cando, re
cén iniciada a década dos· oitenta, 
escoito ao cualificado melómano 
talando polo célebre "Canle 2" de 
Rádio Popular de Vigo -FM- en 
calidade dun componente máis 
dun dos grupos que deran vida á 
única edición rexistada do "Nadal
Rock", celebrado no socorrido Te
atro-Cine do Coléxio "Salesianos" 
de Vigo; o nome do grupo resulta
ria premonit(>rio, por vixente hoxe 
en dia: "Siniestro Total" rendia ho
nor, segundo declaraba na menta
da entrevista, a un fatídico aciden
te de circulación que sofreran vá
rios colegas no extra-rádio vigués; 
o lamentábel estado no que ficou 
o coche provocou no empregado 
da compañia de seguros o decisi
vo comentário: "isto foi un siniestro 
total". 

RODOLFO LAMAS 

Manuel Antonio 
nun restaurante chinés 

EMwoCAo 

Coincidin con Siniestro Total nun estudo de gravación de 
Madrid hai anos, onde por casualidade e cunha parede 
por médio, cada un gravava o seu seguinte disco. 

Recordo que no Restaurante Chinés onde entre risas xanta
mos, falabamos dos clichés comerciais que encasillan aos 
músicos en parcelas, con frecuéncia máis pequenas das 
que quixeran ter; tamén _falamos e supuñamos que as chi
nas que traballaban naque! restaurante deberian atoparse 
moi soas naquel Madrid outonal (nunca nos decidimos a di
cirllo ), e da nasa comun admiración por Manuel António, o 
poeta-navegante de Rianxo. 

Nesta nasa pequena terra, onde a miuda as relacións de 
vicindade xeran grandes distáncias entre as persoas, é bo 
ver que a porta que Siniestro Total abriu agora hai dez 
anos segue deixando pasar música fresca, irreverente, 
ocorrente, crítica e sobretodo divertida. + 

se puxo de parte deste fenómeno 
novidoso, e as páxinas do meio pa
ra o que traballaba deron pontual 
información dos primeiros xérmolos 
deste xeira "papera". Non tardou 
moito tempo en popularizarse, en 
Jacerse escoitar masivamente o 
. que todos ouvimos algunha vez; o 
escándalo estaba servido: primeiro 
'.'Aiatollah, non me toques a pirola", 
cando o señor Jomeini estaba de 
moda, despois: "Matar hippies nas 
-Cíes" "Pícame un ovo " "Sexo 
ch1,11Jg~)";~ ':Máis val ser pu'nki que 
maricón ~fe_ praias", "Non somos de 
Montarte';" ... ; cando gravaran "que
ra ser l;.m.íJio Cao", persoalmente 
pensei ·que se trataba dun "diverti
mento" máis, pero na metade da 
sua carreira (ano 86) aparecian no 
último disco de Ernílio, facendo co
ros a uri poema de Uxío Novoney
ra!, poeta líri.co onde os haxa; máis 
adiante; conientarian neste mesmo 
periódico·: "Basámrinos nunha can
ción dos··"Kinks", que dician que 
querian .-ser 'David Watts, que para 
eles viña senda un ídolo; entón nós 
pensamos que a pers a que reunia 
esas características dentro do 
"pop'" nacional galega era Emilio".(-
1) A produción de orixe anglo-sa
xona for'nece ao grupo de cancións 
(ultimamente "AC-DC") , que á sua 
vez, non ·teñen reparos en adapta
las ao contexto galega: outro tema, 
desta vez dos "Lynyrd Skynyrd" 
serviu de base sobre a que cons
truir a sua plataforma nacional-ga
lega: "Miña Terra Galega'', onde 
aparecen "as zanfonas de Ortiguei
ra", "O Pazo de Meirás", onde o 
ceu é sempre gris" e "Deus botou
se a descansar" ... "invádeme amo
rriña" ... Parece óbvio que se estes 
egréxios "rockeiros" non fosen ga
legas, moi outro seria o contido 
das suas proclamas. 

Dez anos en directo 

Nestes dez anos, os "siniestros" 
melloraron instrumentalmente, até 
conseguir unha envexábel base rít
mica; Xulián Hernández cambiou a 
batería pala guitarra e tamén can
ta. O éxito que os vén acompañan
do, a premiada difusión dos seus 
discos, mereceu a atención da 
multinacional "Ariola Eurodisc, 
S.A.", que será a casa discográfica 
do grupo no futuro; para comezar 
esta nova xeira, editarase o dobre 
"álbum" gravado en directo nunha 
sala de Valencia. As negociacións 
para ver de facelo en Galiza fraca
saron, tanto en Ourense como en 
A Coruña; no primeiro caso o local 
escollido foi o Pavillón dos Depor
tes, dependente da Deputación 
Provincial, e os trámites burocráti
cos da institución demoráronse 
máis do que .a xestión ca local le
vantino; no caso coruñés, o "Coli
seum", local previsto, resultaba ex
cesivamente espacioso. • 

(1) "A.N.T." nº 416/18-01-90. 

Rúa Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado de Correos 1371 (36200 Vigo) . 

Tfnos.: Administración, Subscricións 
e Publicidade (986) 43 38 30* . 

Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 
Fax (986) 22 31 01 . 

TRES EN RAIA 

A ver se 
apuntan ben 
• G- LUCA DE TENA 

N11 501 

O 
galeote avanza polo corredor 
escuro armado cun trabuco de 
catro mil disparos por minuto. 

Ten que vingar os abusos da conspira
ción vermella, os mortos de inanición 
no cuarto de espera da burocrácia, a 
falsificación de hamburguesas de mar
ca e a asociación de perxudicados po
lo sorteo simplificado de loteria. O seu 
tamanco dereito reforzado con vanádio 
e equipado con visor de ultra-violetas, 
pega contra a porta que salta en cachi
zas ao tempo que da boca do cañón 
sai un arreguizo de queimar o mundo. 
A fosforecéncia verde de cinco quilos 
de pólvora reforzada (Remíngton&Lee) 
revélalle o cadáver da sua própr ia 
aboa que completaba un rompecabe
zas sobre a camilla. A voladura contro
lada da central eléctrica, fase prévia da 
operación de castigo , extraviou o cam i
ño de Rimbaud-Rambó-Rambo. 

Esta história do desfacedor de entortas 
couceado palas pautas do cabalo que 
el mesmo encirra , é pouco máis ou 
menos a que lle está a pasar ao con
se 11 o defilósofos que anúncian o fin 
das ideoloxias. O norteamericano Da
_niel Bell , di que non hai que disparar 
contra todos os sistemas ideolóxicos 
porque igual se perde unha bala e pe
ga no seu chaleque burdeos de profe
sor emérito. 

Non é broma, Bell, Jean Francais Re
vel e outros reviven a consigna da Res
tauración: á fogueira cos ideólogos. As 
identificacións en cadea son o ópio das 
nacións e a nova moral obxectiva basé
ase nos feítos e non na análise históri
ca e o raciocínio . Non son o mesmo 
que os inquisidores do Santo Ofício 
que querian barrer toda forma de pen
samento porque teñen a sinceridade 
(algo tardaron, pero mellar asi que nun
ca) de proclamar que son funestas as 
ideas do adversário, e particularmente 
as socialistas. Non as próprias. 

Liberdade para fumegar as ideoloxias, 
si; pero non libertinaxe. Dous autores 
confinados nos caixóns de libros de re
baixa, esixen que se respeite o dereito á 
letra impresa. A paz santa da sua santa 
aboa a facer rompecabezas mentres 
eles derruban dunha couce as estáncias 
nas que se agachan as pésimas, conta
xiosas , inmunodeficentes compañias 
que nos inducen ao pecado. • 

VOLVER AO REGO 

O 
s que defraudan con diñeiro 
negro teñen até o 31 de De
cembro para regularizar a sua 

situación tributária. O anúncio televisi
vo ao respeito mostra a quen se dirixe: 
señores engaravatados nun salón esti
lo inglés. 

Por outra parte, o Director Xeral de Po
lítica Interior, Fernando Puig de la Be
llacasa, declarou que só quedarán fara 
do recén concluido proceso de norma-
1 ización dos extranxeiros ilegais "os 
delincuentes ou as persoas que non 
quixeran acollerse". 

A diferéncia de linguaxe dio todo: os ri
cos defraudadores regularizan a sua 
situación, aos pobres inmigrados aplí
caselle a leí de extranxeiria. 




