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Tui-Valen~a, 
cidade única no 93 
Buda e Pest, co Danúbio po
lo meio e un idas por oito 
pontes, conforman desde 
hai moitos anos unha só ci
dade, capital da Hungria. Co 
paso azul e a abertura da 
nova ponte, a vella estrutura 
que Eiffel deseñou ficará 

esencialmente para uso pe
atonal e de tráfico urbano 
das duas cidades raianas, 
Tui e Valen<;a do Minho. A 
realidade dunha cidade con
siderada coma única pódese 
ollar no horizonte. 

(Páxina 5) 

A prensa rumana califica 
de vergoña nacion~I 
o tráfico de Maria Méndez 
De vergoña Nacional, con im
plicacións direitas para a 
Xunta, a embaixada española 
e o·governo de Petre Roman, 
califica o diário Romania Li
bera (RL) de Bucarest o caso 
da adopción fallida de nenas 
rumanos por famílias gale
gas. O xornal acusa á inter
mediária da operación de in
tentar vender nenos rumanos 
que sairon cf o seu país para 
recibiren durante un mes tra
tamento psíquico , segundo 
evidéncias citadas na infor-
mación. 

(Páxina 9) 

A UPG pola economia 
mixta e o pluralismo 
A UPG adapta os seus princí
pios teóricos aos tempos e 
mesmo ao que xa era prátíca 
habitual desde hai vários 
anos. De feito, o seu recoñe
cemento do pluralismo den
tro do BNG e no conxunto da 
sociedade ia moi por diante 
duns estatutos que até este 
VII Congreso incluían expre
sións como "partido vangarda 
da clase obreira" ou "dictadu
ra do proletariado". Os últi -

mos acontecementos interna
cionais -lembremos que o an
terior congreso tivo lugar en 
Xaneiro de 1989, vários me
ses antes de que comezaran 
a precipitarse os cámbios no 
Leste- obligaban á U PG a es
ta revalida da que sae reafir
mada no ideário socialista, 
desprendida de aspectos 
ideolóxicos superados e cun
ha notória unidade interna. 

(Páxina 7) 

máis enigmático que un champán 
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O 2,2 ºlo dos traballadores na Galiza son extranxeiros, 
frente ao 0,7 do Estado, ainda que se mantén 

a presión migratória 

lmigra~ a terra de 
emigrantes 

O 1 O de Decembro rematou o pra.
zo para que os imigrantes ilegais 
regulasen a sua situación. Na Ga
liza apresentáronsé 2.264 solicitu
des, das que un 25 por cento fo
ron contestadas favorabel
mente. Trátase dunh_a imi
gración selectiva, aos ofi
cios rnáis duros, que 
se dá ao mesmo 
tempo que os ga
legas emigran 

a mareas ao sector da constru
ción de Sevilla, Barcelona, Madrid 
e Canarias, ainda que a Adminis
tración situe o saldo migratório a 
cero. Estes imigrantes veñen su

marse aos 26.104 que regula-
rizaron a sua situación nos 
últimos 13 anos. O 2,2 por 

cento dos traballadores 
da Galiza son extranxe_i

ros, no canto dos 0,7 do 
conxunto do Estado. 



Até o de agora só foron aceitadas o 25 por cento das 2.264 solicitudes de imigrantes 

Galiza convértese nun país receptor 
· de emigrantes· · · 

•A. EIRÉ - G. LUCA DE TENA - H. NAVAL 

Galiia regulariza a instalación de emigrantes no entanto mantén o seu carácter tradicional de nación emigrante, agora · 
·ás cidades do Estado con orzamentos excepcionais, como son a Barcelona olímpica ou a Sevilla do V Centenário. 

O governo central, despois de promulgar a Leí de Extranxeria, deu un prazo de 6. meses para que os imigrantes ilegais 
formalizasen a sua situación. O 1 O de Decembro a Administración pechou as portas e, para moitos a esperanza dunha 

vida mellar. A loita por conseguir os papeis foi se-mellante a que tiveron que protagonizar moitos dos nasos paisanos 
neutros países. Agora, unha boa parte, estará pendente da Garda Civil ou da Policía. Vivirán com medo no carpo. 

O medo, o temor, que pasaron 
moitos galegas durante décadas · 
en países como Suíza, Alemaña, 
Inglaterra ou Franza, estano ex
perimentando na Galiza hoxe 
outros emigrantes, só que, esta 
vez, pretenden traballar na nasa 
terra. Hai que ter papeís. Esa foi 
a obsesión de moitos extranxei
ros nestes últimos días. Sobreto
do segundo se ia acercando o 
día 1 o fatídico. Até o de agora só 
o conseguiron o 25 por cento da
queles que tiñan algunha posibi
lidade de regular a sua situación. 
Os demais, temerán cada en
centro coa Garda Civil, coa poli
cía. Negaranse a sair ~da casa 
mesmo para traballar, cun medo 
que, como dicia Xosé, un traba
llador galega na Suíza, "só se 
pode entender se pasaches por ·· 
el. Estiven dous anos desquicia
do soñando coa chamada dos 
de imigración. Pobre xente". 

O 1 O· de Decembro rematou o 
prazo para que saísen á luz to
dos os extranxeiros que viven de 
forma clandestina. Na Galiza 
apresentáronse 2.264 solicitudes 
desde que se abriu o prazo o 
dia 1 O de Xuño. O maior número 
de traballadores que tramitaron a 
legalización da sua situación co
rrespóndelle á província de Pon
tevedra, con 924, seguida da 
Coruña con 705, Lugo con 407 e 
Ourense con 228. 

Por sectores nos que traballan 
hai diferéncias tundamentais en
tre as diversas províncias. Asi, 
na de Lugo son maioritários os 
imigrantes que traballan no sec
tor agrícola, con 139 solicitudes 
procedentes deste sector, men
tres que en Pontevedra e Ou
rense só foron 15 persoas en 
cada sua província os que traba
llando na agricultura apresenta
ron a solicitude para regular a 
sua permanéncia. Na Coruña o 

Por sectores nos 
-que traballan hai 
diferéncias 
fundamentais entre 
as diversas 
províncias. 
Na de Lugo son 
maioritários os 
inmigrantes que 
trabal lan ño sector 
agrícola. 

número foi de 28, o que ascende 
a un total de 197 traballadores 
agrícolas. 

Os solicitantes que proceden do 
sector industrial foron 248, so-

bresaindo Pontevedra con 129 
solicitudes, 71 en Lugo, 20 en 
Ourense e 28 na Coruña. 

Na construción traballan 153 ex
tranxeiros que solicitaron a sua 

legalización: 74 en Pontevedra, 
31 na Coruña, 19 en Lugo e 29 
en Ourense . Pero é o sector 
servizos ao que acolle a máis 
traballadores até agora ilegais, 
con 1.522 persoas repartidas 

ANXO IGLESIAS 

así por províncias: 656 en Pon
tevedra, 154 en Ourense, 120 
en Lugo e 592 na Coruña. Nes
te sector son maioritárias as 
mulleres, que traballan sobreto
do na hostelaria. 

De entre as 
nacionalidades de 
procedéncia 
destacan os 
portugueses con 
555 solicitudes, 
con maior 
incidéncia nas 
proví ncias de 
Pontevedra e 
Lugo. 

Traballadores 
por conta allea 

Dos solicitantes, 1 .539 son tra
balladores por canta allea: 412 
na Coruña, 358 en Lugo, 187 en 
Ourense e 582 en Pontevedra; e 
725 por conta própria: 293 na 
Coruña, 49 en Lugo, 41 en Ou
rense e 342 en Pontevedra. 

De entre as nacionalidades de 
procedéncia destacan os portu
gueses con 555 solicitudes, con 
maior incidéncia nas províncias 
de Pontevedra, con 207 solicitu
des e Lugo con 181, mentres 
que na Coruña as solicitudes dos 
cidadáns do alén Miño foron 82 e 
en Ourense ·as. A imediata entra
da en vigor da des-regulación do 
mernado de traballo na CEE de
bería facer inecesária esta medi:. 
da. A Acta Uníca indica con ctari
dade que o mercado de traballo 
está aberto aos Doce. Pero no 
caso dos portugueses na Galiza 
topamos a primeira regulación li
m itadora. Pola leí comunitária 
pode traballar aqui quen queira, 
pero as autoridades sanitárias 
preparan a esixéncia dun certifi
cado de non ter enfermidades in
fecto-contaxiosas para os portu
gueses que queiran entrar aqui 
no mercado de traballo. Parte do 
Decreto 1099/1986 de Presidén
cia do Governo central, vai dirixi
do contra o Sida, pero por exten
sión quer implicar· aos narco-de
pendentes, xa que o 90 por cen
to de portadores do virus de 
imuno-deficiéncia adquirida VIH, 
son toxicómanos. 



Despois dos 
portugueses son 
os marroquines 
os que 
apresentaron 
o maior número 
de solicitudes 
de legalización, 
con 390. 

Doutra parte, existen diferéncias 
substanciais entre os portugue
ses que traballan nas distintas co
marcas. A maioria dos que resi
den na província de Pontevedra 
son traballadores por canta pró
pria, con negócio instalado e os 
demais traballan preferentemente 
na construción, seguidos dos do 
servizo doméstico. O lugar derra
deiro ocúpano os estudantes uni
versitários con 2 emigrantes, algo 
menos que os relixiosos con carta 
de residente, que son 6. Algo se
mellante acorre na província da 
Coruña. Na província de Lugo, A 
Mariña rexista as trucas máis altas 
de imigración, centrándose, so
bretodo na construción e, nos últi
mos meses, na explotación fores
tal. Pala contra, na zona Sul da 
província a maioria traballa nas 

explotacións agrícolas, ben sexa . 
como criados ou como matrimó
nios que dirixen explotacións ga
deiras. Os portugueses na provín
cia de Ourense aséntanse princi
palmente na comarca de Valdeo
rras, traballando ben nas cantei
ras de pizarra, ben como xornalei
ros agríco!as, pero tamén na capi
tal como comerciantes. As mulle
res traballan principalmente na 
hostelaria ou locais nocturnos e 
tamén no servizo doméstico. 

Un país que ten máis viruceiros á 
América ca residentes no seu te
rritório no decurso dos últimos 
douscentos anos, recebe un alto 
número de solicitudes de regula
ción da República Dominicana. 
Na sua prática totalidade son 
mulleres que traballan como bai
larinas; tres províncias coinciden 
co mesmo número de solicitan
tes desta nacionalidade: 71, 
mentres que en Pontevedra só 
11 dominicanas solicitaron a le
galización da sua residéncia, o 
que eleva o número a 224 en to
da Galiza. Nas últimas semanas, 
por duas veces, foron expulsas 
mulleres dominicanas que traba
llaban en clubes de alterne. Nun
ha ocasión na província da Coru
ña detiveron a 15 traballadoras 
de barras americanas de orixe 
dominicana; neutra de Lugo a 8. 

Vendedores ambulantes 

Despois dos portugueses son os 
m.arroquinos os que apresenta-

Total expedientes 
recibidos 
10.Vl.81 a 10.Xll.91 

Nacionalidad e Marroquis 
dos solicitantes Dominicanos 

Filipinos 
Arxentinos 
Peruanos 
Chineses 
Polacos 
Colombianos 
Portugueses 
Caboverdianos 
Senegaleses 
Outros 

Sector Sectór Agrário 
de actividade para . lndústria 
o que se apresenta • Construción 
solicitude(1) . Servizos 

Outros 

Tipo de permiso (canta allea) 
solicitado(1) (canta própria) 

(1) Caso de ter disponíbel 

ron o maior número de solicitu
des de legalización, con 390. Na 
sua maioria son vendedores am
bulantes e repártanse provincial
mente como segue: 149 na pro
ví nci a da Coruña, 169 na de 
Pontevedra, 52 na de Lugo e 20 
na de Ourense. 

Os senegaleses dedícanse a 
PEPE CARREIRO 

-----~-
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O 2,2 por cento dos traballadores 
• son extranxe1ros 

Desde 1978 obtiveron permisos 
de traballo na Galiza un total de 
26.104 persoas, o que represen
ta un 2,2 da masa laboral gale
ga. A média anual de coloca
cións de imigrantes no naso mer
cado laboral . supera as 1.800 
persoas, senda na sua maior 
parte traballadores por canta 
allea. Asi, do total de permisos 
de traballo expedidos na Galiza 
nos últimos 13 anos, 19.682 co
rrespónden lle a extranxeiros 
asalariados, mentres que 5.360 
lle foron concedidos a 
traballadores por canta própria. 

Nos seis primeiros meses deste 
ano concedéronse 902 permi
sos ·a traballadores por canta 
allea e 160 a traballadores-por 
canta própria. O ano no que se 
porduciu maior imigración foi o 
de 1986, ano no que se expedi-

ron 2.397 contratos a extranxei
ros. A cifra baixou ao ano se
guinte, no que se rexistou o me
nor número de permisos conce
didos ao longo dos 13 anos, tan 
só 1.361. 

Pontevedra é a província gale
ga con maior número de extran-

P ontevedra é a 
preví ncia galega 
con maior número 
de extranxeiros 
con contrato 
legalizado. 

xeiros con contrato legalizado. 
Desde 1978 os imigrantes que 
conseguiron permiso ascende 
ao número de .9.619, con 407 
nos seis primeiros meses deste 
ano, o que a coloca como unha 
das primeiras províncias do Es
tado español; clasificación que 
encabeza Madrid, seguida de 
Baleares, Las Palmas, Girona e 
Barcelona. 

Na Coruña, e no mesmo prazo 
de tempo, concedéronse 6.067 
permisos, aos que hai que en
gadir os 261 que se concederon 
nos seis primeiros meses deste 
ano. En Ourense os contratos 
rexistados para extranxeiros fo
ron ·5.325, e 252 nos seis pri
meiros meses, mentres que en 
Lugo, en iguais períodos as ci
·fras foron de 3.011 e 142, res
pectivamente. + 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALIZA 

705 407 228 924 2.264 . 
149 52 20 169 390 
71 71 71 11 224 
3 4 - - 7 
108 21 12 103 244 
9 4 - 7 20 
13 4 - . 8 25 
1 1 2 2 6 
14 6 3 32 55 
82 181 85 207 555 
6 15 3 1 25 
59 - 17 202 278 
190 48 15 182 435 

. 15 139 15 28 197 
28 71 20 129 248 
31 19 29 74 153 
592 120 154 656 1.522 
39 58 10 37 144 

412 358 187 582 1.539 
293 49 41 342 725 

A cidadania -única 
e os novas extranxeiros 
O consello da Comunidades Europeas resolveu o pasado 25 de 
Xuño adiantar o final do período transitório para a libre circulación 
de persoas entre os os estados membros da CEE. A poucos dias 
de se facer realidade este cámbio legal na condición de 
extranxeiria de moitos galegas emigrantes na Europa, as 
disposicións reguladoras do Governo central sérvenos para 
valorar a trascendéncia desta disposición comunitária. 

O filo-comunitarismo arreitado da Moncloa, levado á extrema da 
manipulación na leitura dos resultados recentes de Maastricht, é 
responsábel de que se extendese a ilusión dunha nacionalidade 
polivalente continental, con acceso franco ao mercado de traballo 
máis grande do mundo a partir de Xaneiro. A realidade é que ca 
Aninovo .será precisa un novo xeito de identificación, que os 
extranxeiros de nación europea deberán solicitar nas comisarias de 
policía. Esta Tarxeta de Residéncia de Cidadán dun Estado 
Membro da CEE, só poderá obterse pasando pala alfándega dun 
certificado médico que situa aos toxicómanos de par dos enfermos 
infecto-contaxiosos, para os que tamén están pechadas as 
fronteiras comunitárias. Non só cobra deste xeito a marxinación 
carta administrativa na nova Europa, senón que a vixiáncia 
sanitária das alfandegas será no Mercado Comun superior ás 
disposicións de saude pública de moitos estados. O certificado 
negativo de antecedentes penais, resucita como unha estalactita 
do franquismo, para os que se queiran facer cun Permiso de 
Traba/fo e Residéncia dentro da CE. 

Non está de máis lembrar que os que van solicitar esta Clase de 
permisos han ser os cidadáns do Sul por necesidade de se gañar 
a_ vida arredor dos centros industrializados do capitalismo. O 
esquema vello da emigración non cámbia: terán permiso de 
traballo os que teñan un contrato e haberá contrato para os que 
teñan permiso. Sobre este circo ladinp que tan ben coñecen 
millóns de galegas en toda Europa, aséntase a ilegalidade 
tolerada que permite o despido de balde, o terrorismo empresarial 
e a presión á baixa sobre os salários. Non só non vai cambiar 
este panorama no 92, senón que adquire nova carta legal. 

No entanto, o 1 O de Decembro rematou o prazo para que os 
imigrantes sen carta legal de residéncia regulasen a sua 
situación. Na Galiza apresentáronse 2.264 solicitudes, que non 
son obviamente as de todos os que son e que representan aos 
oficios máis duros, desertados gradualmente pala suba da renda. 
A realidade é que esta inmigración clandestina e malpagada, que 
apenas sae á luz, estase a dar ao mesmo tempo que os galegas 
emigran a moreas ao sector da construción de Sevilla, Barcelona, 
Madrid e Canarias, ainda que a Administración situe o saldo 
migratório a cero. 

Continuidade xeográfica, língua e costume explican que a parte 
maior deste ingreso lle corresponda a cidadáns portugueses. 
Moitos deles están a viver entre nós angurias semellantes asque 
emigrantes galegas viviron na semi-clandestinidade do val do 
Ruhr ou das grandes cidades inglesas. 

Estes asuntos non merecen, polo que vemos, a ate-nción do 
Governo Autónomo. O país máis emigrante do Sul de Europa 
(coa excepción posíbel de Grécia) respeita ao Estado a 
administración do relacionado coa emigración e limita as 
iniciativas próprias neste campo a ceas de gala _cos 
empresários do exterior.+ 

ANOSA TERRA 



idéntica actividade que os marro
quinas, e solicitan a sua legaliza
ción 278 vendedores ambulantes: 
59 na Coruña, ~ 7 en Ourense e 
202 en Pontevedra, non existindo 
nengun en Lugo. Estes colectivo, 
como o de mqrroquinos, son tra
balladores por canta dunha em
presa que, lles facilita as merca
dorias para vender. A empresa é 
a que os distribue e cámbia entre 
as distintas localidades. 

Outro colectivo a ter en canta é o 
arxentino con 244 solicitudes, so
bresaindo os que traballan na sa
nid ade, enfermeiras, dentistas, 
etc. Teñen fixada a sua residéncia 
108 na Coruña, 103 en Ponteve
dra, 21 en Lugo e 12 en Ourense. 

Regularizados 
o 25 por cento 

Até o de agora, segundo fontes 
da Delegación do governo cefl
tral, só foron legalizadas o 25 
por cento das solicitudes, ainda 
que nengunha delas foi denega
da. Non existe un prazo prefixa
do para dar contestación ás peti
cións ainda que segundo un por
tavoz da DGG "ag.ardamos ter 
rematado antes do 1 O de Marzo 
do próximo ano". 

Na Coruña foron aprobadas 199, 
en Ourense 42, en Lugo 81 e o 
26,52 por cento das apresenta-

Até o de agora, 
segundo fontes da 
Delegación do 
governo central, só 
foron legalizadas o 
25 °/o das 
solicitudes, ainda 
que nengunha 
delas foi 
denegada. 

das en Pontevedra, segundo fon
tes do Governo civil. Considéra
se que os máis perxudicados por 
esta medida van ser os marro
quinose senegaleses, que se de
dican á venda ambulante, e as 
dominicanas, ás que se acusa 
de estaren relacionadas, na sua 
maioria, coa prostitución. 

Segundo un marroquina, "estas 
listas van sérvir non só para ex
pulsar a moitos dos solicitantes, 
cuxas actividades consideren 
non rendábeis, senón ainda a to
dos aqueles que non teñen soli
citado a sua regulación". 

ANXO IGLESIAS 

Unha traballadora dunha barra 
americana de Compostela afir
maba non entender como "senda 
os políticos os mellares clientes 
nasos, lago toman as medidas 
que toman. Cando se deitan con
tigo non miran se es menor de 
idade ou se tes ou non certifica
do de residente", denunciando "o 
mercado negro que se está a 
abrir con isto da legalización". 

En Chantada reúnense dúcias de 
portugueses, que traballan como 
criados ou xornaleiros nas explo
tacións máis fortes da comarca, 
todosos fins de semana. A sua 
teima é a de pareceren españois. 
No numeroso grupo hai discre
páncias sobre esta medida de le
galización. A maioria pasou a raia 
clandestinamente. Uns opinan 
que "isto obrigaralle ao amo a 
asegurarme, senón botaranme e 
non quer que me marche", outros 
consideran que os máis perxudi
cados son precisamente "aqueles 
que viven en piares condicións e 
que non están asegurados nen 
nada". A maioria só está asegura
da "contra acidentes, por se nos 
mancamos, ... seria un lio para o 
amo". En Chantada portugués pa
sou a ser sinónimo de explotado. 

Temor 
ás expulsións masivas 

A este plan do governo de sacar 

á luz aos extranxeiros que viven 
de forma clandestina pudéronse 
acoller os que se atopan no país 
desde antes da aprobación da 
Lei de Extranxeria e non teñan a 
sua documentación en regra; os 
que se atopen no Estado desde 
antes do 15 de Maio de 1991, 
data na que entraron en vigor os 
visados cos países do Magreb, e 
tivesen permiso de traballo nal
gun momento; aqueles que, nos 
últimos dous anos, tivesen traba
llado nove meses polo menos no 
Estado; os que teñen unha ofer
ta de" emprego o proxecto de ac
tividade por canta própria e resi
dan aqui antes do 15 de Maio e 
os solicitantes de asilo ou refúxio 
sempre que renúncien á sua so
licitude no caso que se lles con
ceda permiso de residéncia. 

As asociacións para a defensa 
dos imigrantes xa expresaron 
seu temor a que comecen as ex
pulsións masivas de máis de 100 
mil ilegais que quedarán sen pa
peis despois de concluir o prazo 
de seis meses para regular a 
sua situación. 

A partir da aplicación desta Lei, 
a Adinistración asumirá con toda 
enerxia o papel que a CEE lle re
serva aos países do Sul para fa
ceren o papel de barreira dos ci
dadáns de Africa. Todos os que 
sexan surprendidos en situación 
ilegal serán expulsos sen necesi
dade de promulgar instrumentos 
legais novas. Segundo ameazou 
o subsecretário do Interior, a po
licia vai endurecer o control de 
imigrantes. No novo horizonte 
democrático "Serán expulsos os 
que sexan necesários", segundo 
afirmou con rotundidade. • 

A partir da 
: aplicación 
1 

: desta Lei, 
1 

~ a Administración 
asumirá con toda 
enerxia o papel 
que a CEE lle 
reserva aos países 
do Sul para facer 
o papel de barreira 
dos cidadáns 
da África. 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Cabo-verdianos e portugueses · na Mariña 
Pode talarse da presenza reco
rrente ou mesmo contínua de 
importantes grupos de traballa
dores estranxeiros na Mariña lu
guesa desde aproximadamente 
unha década. Pioneiros se ca.: 
dra os da colónia de Cabo Ver
de, negros, asentados funda
mentalmente en Burela. Contra
tados en toda regra, adscritos á 
Seguridade Social española, la
boran para os potentes armado
.res de Burela ... e sofren, a ca
rón dos seus compañeiros gale
gas, as incidéncias conflitivas, 
recorrentes, dos traballadores 
galegas do mar. 

Os cabo-verdianos están perfei
tamente integrados na socieda
de burelense. Nengun conflito 

escolar que transcendese, por 
exempl-0. Mesmo hai alguns 
anos constituiron unha socieda
de cultural, "Tabanka", para di
fundir na Mariña a própria cultu
ra e para a interrelación dos 
membros da comunidade; a 
asociación, dita sexa de paso, 
padeceu axiña a problemática 
das.entidades culturais de base, 
axiña caiu na inactividade por 
falta de meios financeiros. 

Con incidéncia comarcal, en au
r'nento recente, son xa moitos os 
traballadores portugueses quen 
están nas cuadrillas de empre
sas locais de construción. Case 
totalmente, ao igual que os ca
bo-verdianos do mar, están con
tratados regularmente. Os seus 

problemas de explotación son 
os dos operários oriundos: por 
exemplo, moitos traballan dez 
horas e asina nóminas por oito. 

Na madeira, outro cantar. A 
maioria son ilegais. Non gozan 
de afiliación á Seguridade So
cial e, no mellar dos casos, os 
madeiristas subscrébenlles un
ha simples póliza de acidente. 
T éñense constatado casos dal
guns destes traballadores ads
critos particularmente ao réxi
me da Seguridade Social Agrá
ria ou mesmo como autóno
mos. De conduta marxinal en 
moitos casos, manteñen moi 
frias as relacións cos sel.is 
compatriotas da construción. 
Hainos en toda A Mariña, máis 

nomeadamente en Xove e en 
Viveiro. Faise difícil a estatísti
ca, saber cantos centos hai asi: 
como en toda pirataria. 

As situacións familiares de moi
tos estranxeiros na Mariña: son 
graves. Transcendeu recente
mente o caso tráxico dunha nai 
portuguesa de sete filias, exem
plo elocuente e cabo deste bre
vísimo e provisório informe: pa
riu o sexto fillo no Hospital co
marcal da Costa, en Burela; pe
di u entón que se lle praticase 
unha ligadura de trompas, ao 
que non acederon no centro por 
non pertencer á Seguridade So
cial española. Ocorréulle outro 
tanto cando pariu o sétimo tillo. 
Vive, ou asi, en Foz. • 

As comisarias 
poderán 
reclamarlles 
o certificado 
negativo de 
antecedentes 
pena is 

Unha proba do que vai ser 
o libre acceso ao mercado 
de traballo da CEE dos ci
dadáns dos 12, pódese 
ver nas normas que esixe 
o Govrerno central aos 
que aqui queiran vir traba
llar en Xaneiro próximo. O 
Real Decreto 109911986 
de 26 de Maio, sobre en
trada, permanéncia e tra
ballo no ámbito do Estado 
de cidadáns de estados 
membros da CEE, indica 
que aos cidqdáns da CEE 
compételles o direito de 
entrar, sair, circular e per
manecer libremente en te
rritório español cumprináo 
certas formalidades. 

Estas condicións comezan 
mediante a presentación 
do pasaporte ou a tarxeta 
de identidade e seguen co 
requerimento do visado pa
ra os familiares que non te
ñan cidadania da CEE. Se 
a actividade a realizar por 
un extranxeiro da CEE é 
superior a tres meses de
berá solicitar unha Tarxeta 
de Residente que se expi
de con certas condicións . 

Para ter Permiso de Tra
ballo, o traballador extran
xeiro debe presentar cópia 
do contrato ou certificado 
de traballo e certificado -, 
médico de non padecer 
enfermidades infecto con
taxiosas ou ser toxicóma-
no. Este permiso deberá 
solicitarse na Comisaria de 
Policia, que tamén poderá 
esixir a certificación nega
tiva de penais, o triste
mente famoso certificado 
negativo do franquismo, 
que agora resucita através 
de Bruxelas. 

Ao solicitante da Tarxeta 
de Residente pódenlle ne
gar as autoridades a están
ci a se ten enferm idades 
cuarentenárias, tuberculo
se, sífilis, enfermidades pa
rasitárias e aqueloutras en
fermidades que poden por 
en perigo a orde pública ou 
a seguridades pública, cla
sificdas como: drogadicción 
e alteracións psíquicas de 
importáncia. • 

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



NESTA SEMANA Nº502-19DEDE¿E~~~~~i: 5 
~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~-

C Á M 810 S NAS FRONTEIRAS 

A apertura dun paso azul achega as cidades da máis importante fronteira terrestre peninsular 

Tui-Valenca, .cidade únlca no 93 - ~ . . . . . ·. ·· .. ·.. .. .'·· · .. · . . . 

• XAN CARBALLA 

Buda e Pest, 
co Danúbio polo 

meio e unidas 
por oito pontes, 

conforman 
desde hai · 

moitos anos 
· unha só cidade, 

capital da 
Hungria. Co 

paso azul e a 
apertura da 

nova ponte, a . 
vella estrutura 

que Eiffel 
deseñou ficará 
esencialmente 

para uso 
peatonal•e de 
tráfico urbano 

das duas 
cidades raianas, 

Tui e Valenga 
do Minho. A 

realidade dunha 
cidade única 

pódese ollar nó 
horizonte. 

O cúmio hispano-portugués de 
Trujillo entre Felipe González e 
Anibal Cavaco, chegou o pasado 
sábado 14 de Decembro ao 
acordo de convertir o paso fron
tei rizo Valenc;a-Tui nun "Canle 
Azul". Oeste xeito a alfándega 
terrestre máis importante entre 
os dous estados pasará, en data 
sen especificar, a ter libre circu
lación de persoas. 

A realidade deste importantísimo 
paso fronteirizo ~en determinada 
pala complexa unión das duas ri 
beiras do Miño. A ponte estreita 
que deseñou Eiffel é, paradoxi
camente, o principal obstáculo 
na comunicación Galiza-Portu
gal. Reclamados desde hai anos 
novas pontos de conexión , o 
transbordador de Salvaterra
Monc;ao e o ferry Goian-Vila No
va de Cerveira, só serviron para 
aliviar mínimamente a presión 
dunha estrada saturada en moi
tos momentos do ano. 

Segundo un oficial ·da garda de 
fronteiras portugués, o acordo ao 
que agora se chega só fai san
cionar unha decisión tácita das 
autoridades desde hai anos, "na 
práctica xa funcionamos como 
canle azul. Non se debe esque
cer que esa decisión vai referida 
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A ponte colpasa o tráfico, e se? a nova en _consrución fará útil a_criación ~o paso ~u/ 

á circulación' das ·persoas; e todo · . ñó a" sorpresa- -toi.: _a. -. -t()nic~,:-xeral. . · · sáber qertartiente ·q1,Je e_feitos po-
o mundo · s'ab·e que apenas se· ·O ·alcalde ·tudense-,_ Mtgu~I Ca- de'producir ·esta 1,Jhiór:t atul. _Para 
miran os documentos ás xéht~s ·: ,_ pón, inteirábase pOla prensa da Mário. MaximJ'no ·Góm~s. · pr:esi.-
en tránsito. Outra causa son ;:i.s · _: .- notícia e comenta que a desapa- dente da Asociación de Comer-
mercancias, pero iso non está rición pode favorecer a esta im- ciantes da cidade portuguesa, 
afectado pala nova situación da portante capital do Baixo Miño, poden ser moitas ou poucas as 
cante azul'. "en todo caso adiantándose á si- vantaxes, "en todo caso a deci-

Sorpresa e incógnita 
tuación do 93, s;oa posta en mar- sión chega tarde ainda que es-
cha da Acta Unica". Polo que paramos que poda reverter be-
respeita á amurallada cidade de nefícios. Na práctica xa se dera 

En ambas e duas bandas do Mi- · Valenc;a, o presidente da Cáma- unha redución substancial de 

Apenas 
1500 metros 
separan as duas 
cidades e o novo 
status que vai 
adquirir a ponte 
de ferro deixa 
albiscar no 
horizonte unha· 
cidade única. 

ra Municipal, Mário Pedra, ve 
nesta apertura legalizada un pré
mio a unha antiga reivindicación , 
"unir Galiza e o Norte de Portu
gal, desde Fisterra a Porto. Sem
pre estivemos unidos e só os ho-
mes foron quen nos separaron. 
Compartimos líng.ua, tradicións, 
costumes, somos unha r,exión 
natural comun". 

As expectativas dos pol íti cos 
mudan en incógnitas nos comer
ciantes. A constitución nos últi
mos anos de empresas mixtas, 
con preponderáncia de investi
mentos galegas no Norte portu
gués, e as novas expectivas que 
poda deparar a apertura da nova 
ponte no primeiro semestre do 
93, son os interrogantes princi
pais. As 1.000 unidades comer
ciais que operan en Valenc;a, in
crementadas nos Mércores de 
feira, falan en positivo pero sen 

Mário Gómes, presidente dos co
merciantes de Valenc¡a do Minho. 

trabas burocráticas, na que am
bos paises sempre foron pródi
gos. Nos anos 80 os comercian
tes de Valenc;a conseguimos, a 
forza de restrinxir o tráfico na 
fronteira, que eliminaran un re
quisito que esixia encher vários 
impresos por persoa, impedindo 
na práctica a libre circulación". 

A ponte nova 

A pouco máis de 400 metros do 
actual paso estase a construir o 
novo acceso que circunvala as 
duas cidades fronteirizas. Existe 

· un certo temor compartido que a 
via rápida, que une Vigo coa 

· - fronteira e que enlaza coa estra
da principal do Norte de Portugal, 
poda desprazar o comércio máis 
ao Sul. Ainda non se coñece o 
enlace portugués con Valenc;a, e 
mesmo hai quen reclama exten
der a autoestrada Lisboa-Porto 
até a fronteira. E na parte galega, 
logo dun accidente en Outubro 
pasado, non se reanudaron as 
obras do enlace tudense. 

Segundo Mário Gómes "hai pre
ocupación entre nós porque o 
comércio se poda desprazar até 
o Sul (Vila Nova, Caminha, Via
na, Povoa de Varzim ou mesmo 
Porto) e quizais ao princípio su
ceda como naque! dito cando a 
moza é nova todos queremos ir 
alá. Pero confío en que tantos 
anos de relación comercial, vital 
e de amistada mútua servan pa
ra que a xente siga vindo á nasa 
cidade". 

Os cascos históricos destas duas 
cidades están esplendidamente 
conservados. A muralla de Va
lenc;a é única en Portugal polo 
seu estado, e o bairro antigo de 
Tui está sempre baixo a lupa dos 
responsábeis de Património. 
Mesmo é posíbel que o descen
so da presión do tráfico rodado, 
influa nun meirande intercámbio 
a pé. Apenas 1500 metros sepa
ran as duas cidades e o novo 
status que vai adquirir a ponte de 
ferro deixan albiscar no horizonte 
unha meirande relación, ql!izais 
unha cídade única, "son moitas 
amistades as que se criaron du
rante anos e sempre hai unha 
parada en Tui, ainda que sexa en 
tránsito para Vigo ou mesmo 
Santiago. En todo caso o que vai 
determinar as influéncias negati
vas e positivas mútuas, vai ser o 
valor da moeda". 

A nova situación 
Na cita cacereña de Trujillo, Ca
vaco e González non puxeron 
data. Hai quen pensa que vai ser 
desde o 1 de Xaneiro e outros 
que até ben entrado o 92. Se a 
ponte nova segue ao ritmo ac
tual quizais non sexa, a efeitos 
reais, até o 93. Daquela remata
rá a tortura dos dias clave (fins 
de semana, verán ou mércores 
de feira), para viandantes habi~ 
tuais e camións de mercancías. 
Mentres esa data chega seguirá 
pasando o tráfico pesado en tur
nos de média hora para cada 
sentido e apenas haberá redu
ción de persoal fronteirizo. "No 
93 será outra causa, porque xa 
está previsto que o control admi
nistrativo de mercancías e perso
as extraeuropeas sexa comun: 
un só posta na beira galega, 
compartido palas duas adminis
tracións". • 
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• A CIG denúncia 
aos sin.dicatos 
estatais 

A CIG afirma que os sindicatos 
estatais "puxeron por riba dos 
intereses do conxunto 
dos traballadores os seus 
intereses sindicais, 
converténdose en esbirros 
do poder". Realizan a acusación 
a raiz de que CCOO e UGT 
abandonasen a campaña que 
estaban a realizar todos 
os sindicatos a prol da 
equiparación salarial dos 
ensinantes cos demais 
funcionários. 

A CIG afirma que "é totalmente 
inxustificábel retirarse dunha 
loita cando ainda non se tiña 
conseguido nada apenas, 
e cando seguen en pe as 
mesmas reivindicacións que os 
levaron á folga, e tendo asinada 
e enviada a todos os centros 
tres dias de paro". 

Desde as centrais nacionalistas 
considérase que se estaba nun 
momento clave das 
negociacións, ao afirmar 
o Conselleiro na última 
negociación que "a proposta era 
asumíbel" e que a imposición 
das direccións dos sindicatos en 
Madrid debeuse a que 
o acorde seria "recoñecer que 
efectivamente o Governo galega 
ten capacidade real de negociar 
e dar solucións próprias a este 
a a outros moitos problemas". 

•Susana 
Lo pes 
.en coma 

Susana Lopes Po<;as, 
cidadá portuguesa 
condenada por colaborar 
co EGPGC, atópase en 
estado de coma nun 
hospital gaditano ao sofrer 
unha crise epiléptica 
cando ia ser posta 
en liberdade, por ter cum
prido xa a pena, un ano e 
catre meses, 
cando xa leva na cadea 
perta de tres anos. 

As Juntas Galegas 
pro Amnistia anunciaron 
a apresentación dunha 
denúncia contra 
lnstitucións Penitenciárias, 
por ''neglixéncia e 
abandono da presa". 

XOSÉ LOIS 

•Rechazado 
o despido dun 
camareiro por 
negarse a falar 
o e~pañol 

Unha sentenza emitida por un 
xulgado de Gironadeclara 
improcedente o despido dun 
camareiro que traballaba nun bar 
de Tosa de Mar (Girona) 
por negarse a falarlles castellano 
aos clientes. 

A sentenza afirma que o feito de 
dirixirse aos clientes en catalán 
"pode ser erróneo desde o ponto 
de vista comercial, pero non se 
pode argumentar como 
constitutivo de infracción laboral, 
porque comporta o exercício dun 
direito constitucional". 

Manifestación 
celebrada en Ourense 
en solldarledade 
cos veciños de Allariz. 

O director da prisión de 
Puerto 11 afirmou que •Contra o peche de Exminesa 

• Absoltos 
os viciños 
de Allariz, 
condenados 
os de Cangas 

A Audiéncia Provincial de 
Ourense absolveu aos 
viciños de Allariz xulgados 
polos sucesos que puxeron 
fin ao mandato do ex alcalde 
Pérez Camba. Precisamente 
a senténcia culpa ao 
ex rexidor municipal do 
conflito que "comocionou a 
convivéncia cidadá, situación 
na que se viron implicadas 
persoas dignas, honradas e 
pacíficas ... , sen que ademais 
sexa xustificábel implicar á 
xustiza no debate e na loita 
política". Apesar destes 
considerandos o fiscal 
decidiu recorrer a senténcia, 
senqueasdenúncias 
apresentadas polo 
governador e a Xunta contra 
Pérez Camba se axilicen. 

Por outra banda a Audiéncia 
de Pontevedra absolveu dos 
delitos de atentado, danos 
e ameazas ao ex alcalde 
Lois Pena e ao seu curmán 
Lois Pérez Pena, dos delitos 
de danos, atentado 
e ameazas. Os maxistrados 
condenaron a seis viciños 
de Cangas, entre eles 

X.L SUÁREZ CANAL 

o ex concelleiro da FPG, 
Martin García Cordeiro, 
e a dous gardacostas 
de Lois Pena, 
a seis meses de arresto. 

XOSÉ LUIS TEJERO/EL PROGRESO 

o coma foille provocado 
por barbitúricos 
"para que non sofra". 

O Xoves 12 de Decembro a maioria dos estabelecimentos do Cebreiro pecharon as suas portas se
cundando a xornada de paro xeralen protesta contra o peche de Eximinesa. Os traballadores cortaron 
o tráfico na N-VI durante máis de hma e média e manifestáronse pala rua (instante que se recolle na 
foto). Ao dia seguinte pecharonse na catedral luguesa, atitude que pensan mahter! prep~rando ade
mais outra folga para os dias 20 e 26 deste mesmo mes. Ao mesmo tempo, o Com1te esta a ~edactar 
un informe no que se demostra que ainda hai existéncias de material_, co~trariamente 9:º que d1a a em
presa. Ainda asi, hai diferéncias n~ seo das centrais xa que as n~c1~:ma)1stas trat~.n de defender con
xuntamente á zona, pedindo invest1mentos, mentres que as estata1s mchnanse ma1s pala mera defen
sa dos dereitos laborais. • 

Gavril Popov 

• Constitúese a 
nova oposición na 
URSS 

Celebrouse, a pasada semana en Mos
cova, o Congreso Constituinte do Movi
mento palas Reformas Democráticas, 
no que interviron o asesor de Gorba
chov, Alexander lakovlev, o Ministro de 
Exteriores, Edvard Shevarnadze, e os 
alcaldes de Moscova e San Petesburgo 
(ex Leningrado). O alcalde da capital, 
Gavril Popov, anunciou a sua dimisión 
do mencionado cargo por discrepáncias 
co programa económico de Boris leltsin. 
Popov sinalou tamén que o M.R.D. nace 
con moita forza e poderia agrupar á no
va oposición. Pala sua parte, Shevard
nadze afirmou que "a xente que estaba 
cansa do anterior réxime, comeza ta
mén a estar tarta do actual". 

A respeito da forma do Estado, a maior 
parte das nacións que compuñan a anti
ga URSS quedarán de novo agrupadas 
sob a forma de CEI (Comunidade de 
Estados lndependentes). Nacerá co no
vo ano. Esa mesma noite, a bandeira 
vermella coa fouce e o martelo será 
arriada definitivamente, segundo acor
daron Gorbachov e leltsin: a URSS fe
necerá asi oficialmente. 

• Folgas 
Cartagena paralisouse totalmente o 17 
de Decembro nunha folga xeral para pe
dir a re-industrialización. A folga xa co
mezara o Luns co peche dos estabeleci
mentos hosteleiros e cortes do tránsito, 
e foi até secundada pala lgrexa Católi
ca, pois o bispo mandou unha pastoral 
pedindo aos cregos que suspendesen 
todos os ofícios que non fosen impres
cindíbeis. 

Hai unha semana tamén quedaba para
lisada Cantábria, por unha folga que tiña 
as mesmas reivindicacións no que pare
ce que é unha vaga reivindicativa que 
comezou en Astúrias. 

• Baixa o IVA 
dos coches 

O tipo de IVA dos artículos de luxo, en
tre eles os automóbeis, baixa un 5 por 
cento a partir do primeiro de Xaneiro do 
próximo ano, pasando dun 33 por cento 
a un 28 por cento. Pala contra o gover
no decidiu que a gasolina aumentará 
palas mesmas. datas. en sete pesetas o 
prezo do litro. 

O Ministro de Economia, Carlos Solcha
ga, pala sua banda, desconcerta aos 
observadores económicos pois en me
nos de catro dias cambiou as suas pre
visións. Primeiramente afirmou que a 
economía ia retroceder o ano que ven e 
dias despois que ia comezar a recupe
rarse en 1992. • 



GALIZA E M NDO 
-CONGRESOS 

No primeiro congreso após dos acontecimentos do Leste 
defínese pola economía mixta e o pluralismo 

A UPG observa máis razóns que hai 
u~ha década para loitar c_ontra a . dependéncia 
•MANUEL VEIGA 

A UPG adapta os seus 
princípios teóricos aos 
tempos e mesmo ao que 
xa era prática habitual 
desde hai vários anos. De 
feito, o seu recoñecemento 
do pluralismo dentro 
do BNG e no conxunto 
da sociedade ia moi por 
diante duns estatutos que 
até este VII Congreso 
incluían expresións como 
"partido vangarda da clase 
obreira" ou "dictadura do 
proletariado". Os últimos 
acontecementos 
internacionais -lembremos 
que o anterior congreso 
tivo lugar en Xaneiro de 
1989, vários meses antes 
de que comezaran 
a precipitarse os cámbios 
no Leste- obligaban á UPG 
a esta revalida da que sae 
reafirmada no ideário 
socialista, desprendida 
de aspectos ideolóxicos 
superados e cunha notória 
unidade interna. 

Sen estridéncias, nen apoloxias 
renovadoras, a U PG retira dos 
seus estatutos os termos "van
garda da clase obreira" (supri
mindo asi todo impedimento teó
rico ao pluralismo) , a referéncia 
ao "marxismo-leninismo" como 
"guia da acción" e a mención á 
"revolución nacional -popular". 
Reafírmase, con todo, na defini
ción de "partido comunista pa
triótico", pero despréndase de 
doctrinarismos superados pola 
história, incluindo agora mención 
-nos princípios ideolóxico-políti
cos- ás liberdades democráticas 
e aos direitos da persoa. 

Díxoo Bautista Alvarez, na leitu
ra do informe do Comité Central: 
"debemos fuxir da tentación de 
conxelar os erres e de someter 
postulados derivados da contin
xéncia histórica á hibernación 
dogmática. Non está toda a ver
dade da banda dos que ternos 
elexido unha vía peculiar de 
transformación da sociedade". 

Desta terra e deste tempo, lema e sentir da UPG no seu VII Congreso. 

No informe alúdese en várias 
ocasións á posibilidade de reno
var termos que poidan abrir dis
crepáncias ( apóntase en concre
to á palabra co!ónia) e afírmase 
que "se o fundo do problema re
sulta evidente, non vai haber na 
UPG teimosia que impida adop
tar vocabulários máis a la page, 
se asi compracemos -dise con 
ironia- aos que modemizan o pa
ís a golpe de dicionário". 

"Todas as reorientacións son le
xítimas e mesmo desexábeis, si
nálase tamén, se perdura a von
tade de transformar un modelo 
que xulgamos inxusto". 

A contradición 
centro-periféria 

Segundo a UPG sigue sendo cer
to que "para a boa saude do cen
tro desenvolvido faise imprescin
díbel o saqueo da periféria" ou, 
visto a escala nacional, "despois 
de dez anos está moito máis cla-

ra a necesidade de que Galiza 
loite contra a dependénci?t". 

A UPG recoñece "a lexitimidade 
doutras visións diferentes dentro 
do nacionalismo", pero sinala 
que, mesmo "aceitando as nor
mas da libre empresa", é "utópico 
pretender construir a soberanía 
sobre as regras que definen o 
mercado a nível internacional". 
"Como impedir, pergúntase, a 
drenaxe de aforro sen someter a 
control nacional a banca privada? 
Como coutar a penetración dos 
monopólios europeus nas gran
des superficies comerciais?". 

Para a UPG resulta "unha simpli
ficación considerar ao socialismo 
como enemigo irreconciliábel da 
propriedade privada". "Non se 
trata, afírmase, de que a planifi
cación pública suplante a función 
do sector privado, senón de su
prir a sua inexisténcia". 

"Falar de obsolescéncia, sinála
se por último, dos princípios dos 

que se nutre o noso partido sig
nifica negar a tendéncia ascen
dente do BNG, nun impulso ini
ciado co concurso e non coa 
Óposición da UPG". 

Respeito 
ao pluralismo do BNG 

A decisión patente no Congreso 
a respeito do BNG foi a de "non 
interferir nas decisións, nen pre
tender dirixir mecanicamente a 
frente", en palabras dun dos res
ponsábeis do partido. O próprio 
Alvarez sinalaria que "por fortu
na, a dinámica política foi erradi
cando da disciplina ou da condu
ta do naso partido atitudes pou
co respeituosas co talante plura
lista". Un ha autocrítica que se 
concília coa afirmación de que "a 
UPG intensificará esforzos, e se 
fose necesário asumirá renún
cias, para que todos os que por
ten na sua bandeira a loita pola 
soberania da nosa nación teñan 
albergue na organización unitá-

A NOSATERRA 

ria da família nacionalista". 

Sintomática foi a intervención de 
Xosé M. Beiras, en nome do 
BNG. O diputado congratulouse 
de que a UPG se renovara, sen 
renunciar aos seus princípios 
fundamentais. Beiras quizá se 
alegraba tamén, ainda que non 
o dixo, de observar que a UPG 
resistía a embestida dos aconte
cementos do Leste sen romper
se e mesmo sen grandes deser
cións, conscente quizá de que 
para o BNG os reinos de taifas 
poderian resultar tan perigosos 
como o uniformismo de épocas 
pasadas. 

O VII Cor:1greso mostrou unha 
UPG semellante, en número, á 
de ocasións anteriores. Entre os 
máis de 250 congresistas non se 
observaron discrepáncias de fon
do e só se acusou a auséncia de 
Manuel Mera, secretário xeral da 
INTG e membro até hai poucos 
meses do secretariado deste 
partido. • 
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T A B A e o E 

1 

A posibilidade de padecer un infarto, unha bronquite crónica, 

un enfisema, . un cancro de pulmón, etc. redúcese enormemente 

absténdose de fumar tabaco. 

O apoio do~tras · persoas é importante para que alguén deixe de 

fumar. Tamén é moi importante o exemplo que algúns poden dar 

para que outros non o cheguen a facer. Médicos, pais e educado

res deberían ter en conta a súa responsabilidade para conseguir 

reduci-lo número de fumadores. 

s A Ú - D E 

' 

CONSELLERIA DE SANIDADE 
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TRÁFICO DE NENOS 

O xornal Romanía Libera califica a operación fallida de vergoña nacional e implica nela á Xunta 

A intermediária da adopción de nenos rumanos 
representaba á Bazán ~n Bucarest 
• G. LUCA DE TENA 

De vergoña Nacional, con implicacións 
di-reitas para a Xunta, a embaixada 
española e o governo de Petre Reman, 
califica o diário Romanía Libera (RL) de 
Bucarest o caso da adopción fallida de 
nenes rumanos por famílias galegas. O 
xornal acusa á i ntermediária 
da operación de intentar vender nenos 
rumanos que sairon do seu país 
para recibiren durante un mes 
tratamento psíquico, segundo 
evidéncias citadas na información. 
Nun artigo asinado por Petre 
Mihail Bocanuh, o xornal acusa 
tamén ao SRI (servício rumano 
de intelixéncia) de participar nun
ha operación de venda de nenas. 
A orixe deste fraude está, segun
do o RI de data 20 de Novembro, 
na resposta que dera ás primei
ras chamadas de axuda para a 
Romenia pos-revolucionária a 
profesora española Maria Mén
dez de Valdivia, que se ofereceu 
deseguida como especialista da 
Unesco ao Governo. O autor do 
artigo lembra que esta persoa 
presentárase noutras ocasións 
como representante en Romenia 
da Cruz Bermella, delegada da 
UNESCO, colaboradora do mi
nistério de Asuntos Exteriores es
pañol, experta en cooperación in- . 
ternacional e asesora do Primeiro · 
Ministro. O diário imprime unha 
tarxeta de Maria Méndez na que 
se tan valer os títulos de Asesora 
do Primeiro Ministro e experta en 
cooperación internacional, e se 
indica o enderezo da sé de go
verno en Bucarest, praza Victoria 
número 1. · 

A interpretación que fai RL quer. 
que na Administración española 
producira fonda impresión o feíto 
de chegar a señora Méndez a 
conselleira do primeiro ministro 
Petre Roman, ao tempo que se 
ocupaba na embaixada de cola
boración internacional. "Mais pa
ra a embaixada española -se
gundo a reportaxe do RL-, Maria 
Méndez estaba a buscar cuber
terias de prata e iconos antigos 
antes que colaboracións interna
cionais asi que o que fixo foi vol
ver a don é Pedro (Petre Ro
man) que tamén ten colaborado
res internacionais. O Congreso 
da Fronte de Salvación Nacional 
(FSN) está próximo. Quen lle ha 
ofereecer rosas bermellas ao 
Primeiro Ministro? Maria Mén
dez, a asesora, técnica de coo
peración internacional das Na-

cións Unidas para o seu progra
ma de asisténcia social". 

Nenos desamparados 

No artigo de Bocanuh cóntase 
que Romenia vive un momento 
no que todas as colaboracións 
do exterior están bloquedas. "Así 
que a señora Méndez entande 
que será mellar redirixir os seus 
esforzos aos disminuidos psíqui
cos que son moitos en Roménia 
e para qs que o governo non ten 
tempo. E asi como viaxa de volta 
a España e pinta con matices 
dramáticos na televisión e nos 
diários o estado lamentábel dos 
nenas en Roménia. A continua
ción regresa de contado a Buca
rest para traballar xunto ao pri
meiro ministro, no segundo piso 
do Pazo Victoria, sé do governo". 

A interpretación que aterece Pe
tre Mihai Bocanuh é que, desde 
o seu despacho, a filantrópica 
española procuraba establecer 
contactos coa oposición e non 
era difícil escoitar como se laiaba 
de que a a administración ruma
na estaba inzada de comunistas, 
que a renovada securitate seguia 
continuamente os seus pasos e 
que o primeiro ministro poderia 
solucionar os trámites que tanto 
retrasaban as suas xestións se 
non lle puxesen a diário no cami
ño mil e un atrancos. Sobre a 
mesa de Petre Roman hai un bo
rralleiro de cerámica de Sarga
delos, agasallo de Maria Mén
dez; tamén no cuarto do hotel de 
Maria Méndez , habia na mesa 
de noite un retrato coa asinatura 
de Petre Roman. A estas alturas 
do escándalo, Petre Roman non 
está en situación de admitir que 
Maria Méndez fose a sua conse
lleira. Como tiña lago despacho 
no Pazo Victoria?, pergunta o 
diário de Bucarest. 

O diário fala do amor de Maria 

ANTONIO HERNÁNDEZ/VOZ NOTICIAS 

María Méndez de Valdlvia dutanJ~ .unha das su~s roldas de prensa en Galicia . . Em- . 
baixo un ha das m~ltip1es.:tánc:eta·S,· q~ -utlli~ou en· Bucarest · . . . · · . 

Méndez "por RÓrn~nr~ ·e ~ós··:s~~s · lídari·edade para adoptar órtos, 
ne nos desvénfürados". Movida transmitidos á clase· méqia espa
por este sentimerito, a. presunta. . ñola:-non paran · ~ - Ma.rfa Méndéz . 
cooperador~ da UNESCO" pro- : anúricia que •ilai . i·hic;:íar uriha 
mete u ao primeiró mrnistro a .. campaña para COrl$truir,.:_Uf1. hos
adopción de cativos por parte de .Pita1 ::galego en · B~carest Para 
famílias. Maria Méndez amo'Sou . es.te· programa. reciófra o apoio 
un pasaporte ·_ diplomático espa- · da Xu'nta de Galíc"ia e· .. do ·seu 
ñol a parellas españolas dispos- presidente. A Conselleria de Tra-
tas a adoptar rapaces. No trámi- bailo e Seguridade Social com-
te dos visados para os nenas, a prometeuse a facer de interme-
señora Méndez invocaba a cola- diário con aportación de fondos 
boración do Governo Rumano e públicos para xeneralizar a 
do deputado do FSN, Dorin Coi- adopción de nenas rumanos. 
neliu Gavaliugov, do que se fixo -
noiva. .A adopción de Melania 

Os patéticos chamamentos á so- A adopción da nena Melania Gri-

- GUYEllNUl iOMANlE! 
ASISTENT ALP?.Jfw'IU LÜI M!N1$TE:U 

Prof. ti.ARIA MENDE DE VALDIVIA 
E.xpert Cooperar;> 1merootlono~o 

Pinto V!clorl<1 i nr. i -
Tel. :-044 ~1 

14 ~ (;.¡ • G~ l041 
Btr~u restl 

~cr:ta r. io 

gore por parte da família viguesa 
Bonifassi recebe unha atención 
particular dentro do traballo. A 
señora Méndez mencionou a ne
na e dixo que era arfa dun médi
co asasinado polo réxime de Ni
col e Ceaucescu e contou con 
tráxicos acentos que estaba a 
esperar que a reclamase unha 
família nalgun país de Europa". 
O doctor Bonifassi, residente en 
Vigo, interesouse polo caso e 
enviou agasallos para a Melania 
que nunca chegaron. Outras ca
tro famílias galegas decidiron a 
tramitación de axudas para as 
pequenas que esperaban adop
ción, pero estas cantidades non 
chegaron nunca. Un programa 
da televisión española daria pou
co despois a notícia de que rou
baran catrocentas mil pesetas a 
Maria Méndez. 

O xornal sinala que os nenas ru
manos viaxaron a Galiza cun vi
sad o dun mes para recibiren 
asisténcia médica. Certificados 
da Inspección Territorial do Esta
do de Prohova Para Disminuidos 
Físicos explican que os cativos ti
ñan permiso para se ausentar 
durante un mes para seguir trata
mento psíquico de recuperación. 

"As cinco famílias que se com
premeteran á adopción dos ne
nas rumanos -di a reportaxe do 

.· .. RI- viviron momentos de gran 
tensión cando o cónsul de espa
ña en Romenia negou a autorida
de de Maria Méndez para mediar 
no traslado e adopción dos orfos. 
Como consecuéncia desta decla
ración prodúcese un escándalo 
que implica á Comisión de Asis
téncia Social do governo autonó
mico galega e a outros departa
mentos da Xunta. Desde a Admi
nistración autonómica pediron 
aos xornalistas que mantivesen a 
máxima discreción en tanto non 

· se clarificasen as circunstáncias". 

Bocanu cita tamén ao médico Ti
be ria Marrachine de Ployesty, 
responsábel de certificar o esta
do de saude dos nenos antes de 
viaxar, que negou ter recibido se
senta paquetes con medicamen
tos, pretendidamente enviados 
por Maria Méndez. Noutro ren
glón da información, identificase 
a Maria Méndez como interme
diária na venda de barcos fabri
cados na Empresa Nacional Ba
zán a Romenia. 

O meio de comunicación inclue 
derradeiramente unhas declara
cións de Ana Liste nas que a 
xornalista galega se pregunta cal 
foi o destino final de cinco ca
mións galegas de axuda a Ro
menia que non deron chegado 
ao seu destino. • 

• Construímo-la sua casa 

• Reformámo-la sua vivenda José Luis N úñez Iglesias 
Construccións e reformas 

Extremadura, 37-B 
36206 VIGO Telf: 25 30 89 

• Construimos as instalacións 
da sua empresa 

• Reformamos 
as instalacións 
da sua empresa 
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CRISE INDUSTRIAL 

A comarca viviu un novo paro o dia 17 co apoio, desta volta, dos líderes socialistas 

Os ferroláns observan o difícil futuro, mentres 
Bazán de Cádiz introdúcese na construción civil 

• E. SANFIZ / FERROL 

A comarca de Ferro! 
realizou unha nova 
folga xeral o martes 
dia 17 en contra da 
regulación de emprego 
en Bazan e en 
demanda de 
reindustrialización. 
Como neutras ocasións 
as asociacións de 
empresários adiantaron 
a sua oposición á folga 
"por cuestións de 
método", pero, se cabe 
eri maior medida que 
noutros paros, 
rexistouse unha 
sorprendente 
unanimidade social 
en torno aos obxectivos 
marcados polos 
sindicatos. 

Todos os cidadáns da comarca 
ferrolana saben certo que as pro
mesas reindustrializadoras formu-
1 adas desde a administración 
arredor de 1984 no momento álxi
do da reconversión naval, esvaí
ronse no papel e hoxe nada hai 
de todas as intencións diversifica
doras que se manifestaban nos 
medios informativos como solu
ción para o denostado monoculti-

. ·· ... ·· 

A manifestación uniu na folga xeral a todos os ferroláns contra o desmantelamento industrial 

vo industrial dos ferroláns. Se- Reticéncias empresariais de empresários enviaron a todos 
gundo analisan os sindicatos, os comerciantes cartas que que 
non só a reindustrialización se As asociacións de empresários se lles "invitaba" a abrir os seus 
convertiu en auga de borrallas afirman coincidir ponto por pon- establecementos o Martes 17. O 
senón que o expedente,de regu- to na análise sindical pero indi- requerimento postal non tivo 
!ación de emprego que 'se anún- can que a folga xeral non solu- nengún efecto dado que a prácti-
cia para Bazan vai ser un novo ciona nada, senon que existen ca totalidade dos comércios non 
golpe para unha comarca que outros camiños ainda non expli- abriron esa xornada. A pesar di-
corre o risco de se convertir uni- citados para demandar das ad- so a argumentación da "inutilida-
camente en zona de residéncia ministracións actuacións concre- de fa folga" sí callou en certos 
de parados e pensionistas. tas e pausibles. As asociacións sectores sociais e en determina-

dos articulistas dos médios infor
mativos que esquecen que unha 
recente folga xeral en Asturias 
provocou a inmediata paralise da 
regulación de emprego prevista 
para Ensidesa, e o rápido des
prazamento de catre ministros 
ao Principado para estudar solu
cións reindustrializadoras. 

Pero este enfrentamento non se
mella facer esquencer os moti
vos esgrimidos polos sindicatos 
para a convocatória de taiga e os 
temores que experimentan dia
riamente os traballadores da Ba
zan: todos eles recordan como 
as regulacións de emprego foron 
en Astano a inmediata antesala 
dunha reconversión que segou 
pola metade a súa plantilla, para 
nestes momentos -aproveitan
do un bo momento de carga de 
traballo- volver contratar en 
precário a parte dos antigos ex
cedentes como empregados de 
compañias auxiliares. 

UGT desmárcase 
do PSOE 

Ademais os traballadores da Ba
zan observan escasas perspecti
vas para a sua empresa, ao me
nos mentres continue a sua res
tricción a un mercado da cons
trucción anval militar que ve dia 
a día reducir os seus orzamen
tos. Os empregados do estaleiro 
ferrolán ven ao mesmo tempo 
con envexa como a factoría da 
Bazan de San Fernando reduce 
os seus problemas de futuro de 
xeito importante grácias a un 
acordo da Xunta de Andalucía 
coa empresa Transmediterránea 
e cun armador italiano para 
construir un ''ferry multiusos" que 
na práctica significa a saida da 
facto ria andaluza da restrición 
militar. 

En todo caso a comarca de Fe
rro! viviu o martes dia 17 un novo 
pulso coa administración central. 
A diferencia con respecto ás nu
merosas folgas xerais comarcais 
realizadas nos últimos anos 80 
estriba en que nesta ocasión as 
medidas de presión contaron co 
apoio dunha UXT distanciada do 
PSOE e incluso co tímido sopor
te dos dirixentes locais socialis
tas que agora se atreven a rei 
vindicar conxuntamente cos sin
dicatos medidas reindustrializa
doras para a comarca. A coinci 
dencia quizais teña que ver co 
importante castigo sofrido polo 
PSOE local despois de alinearse 
coas teses do governo central 
para defender a reconversión de 
Astano e a sua drástica redución 
do cadro de persoal a un 21, 1 % 
nas do 87 e entre os dous comí
cios perderon as tres alcaldías 
que ostentaban nos 7 concellos 
que compo~en a mancomunida
de. O sério castigo eleitoral se
mella que aconsellou ao PSOE 
local a emular aos seus "cole
gas" asturianos e situarse en ca-. 
beza das reivindicacións laborais 
ainda contra un governo da mes
ma formación política. Tanto o . 
executivo central como a Xunta 
de Galiza saben agora que a non 
adopción de medidas concretas 
na comarca ferrolana, conlevará 
moi posibelmente un considera
ble castigo para os partido que 
governan nos citados ámbitos. + 
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NACIONALISMO CATALÁN 

O partido de Colom fala dunha "Europa de nacións libres" 

O congreso de ERC abandona o federalismo 
no Estado pola confederación .europea · 
• PACO SOTO/BARCELONA 

O decimoséptimo 
congreso de Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), celebrado 
recentemente en 
Barcelona, sancionou 
a aposta decididamente 
independentista deste 
partido nacionalista, que 
decidiu substituir a sua 
coñecida estratéxia en 
favor dun federalismo dos 
pavos da península ibérica 
por unha proposta 
confedera! de ámeto 
europeu que racha 
os vínculos co Estado 
español e toma á "Europa 
das nacións libres" como 
principal referéncia 
ideolóxica e estratéxica. 

A reeleición de Angel Colom á 
secretaria xeral da formación in
dependentista pecha a etapa de 
división interna vivida hai dous 
anos en ERC, que se saldou coa 
saida do partido dun grupo de 
significados dirixentes e militan
tes capitaneados polo anterior 
secretário xeral, Joán Hortalá. 

Os dirixentes actuais, con Angel 
Colom á frente, congratúlanse 
do proceso de consolidación vivi
do por ERC, traducido no incre
mento da militáncia, que pasou 
de 2.500 membros no 1989 a 
5.500 na actualidade, a incorpo
ración de colectivos independen
tistas, coma un sector de Cata
lunya Lliure e a organización ar-

CARÉNCIAS NA SANIDADE 

Angel Colom renovou o cárrego de secretário xeral de ERC 

mada Terra Lliure e, en xeral, o tipo" no marco dunha "Europa 
afianzamento eleitoral, institucio- confederada". 
nal e social do partido. ERC, que 
está agora presente en 350 mu
nicípios de toda Catalunya, con
sidera que chegou o momento 
de pular a estratéxia a favor da 
"independéncia e a reunificación 
de toda a nación catalana", con
dición imprescindíbel para cons
truir "un Estado catalán de novo 

Xustifica esta afirmación o parti
do liderado por Colom decindo 
que a reivindicación independen
tista deixou de ser "marxinal" e 
"minoritária" como asi o demos
tran o espectacular incremento 
do sindicalismo deste signo na 
Universidade ou o pronuncia-

mento do Parlament de Catalun
ya a favor da autodeterminación, 
refrendado por un total de 14 
consellos comarcais e 240 muni
cí pios, dos cales 75 aprobaron 
mocións indepoendentisjas. 

Necesária independéncia 

O documento que os militantes 
de ERC aceitaron como ponén
cia política -e que servirá de ba
se para a discusión interna do 
partido até a sua aprobación de
finitiva nun próximo congreso, 
estabelece as grandes liñas ide
olóxicas, políticas e estratéxicas 
da organización. Nel ERC sinala 
que "resulta inimaxinábel que se 
pode facer política nacionalista 
aceitando a subordinación siste
mática e global da nasa identida
de nacional, o maxistério colo
nial-historicista de España, en 
tanto que instrumento agresivo, 
con máis ou menos moderación 
semántica, sobre Catalunya, to
da Catalunya, o Principat e o 
resto do noso território". 

ERC considera que institucións 
como "o Parlament catalán, na
cido da Constitución española e 
do Estatut, aceitado por unha 
parte importante da cidadania, é 
unha declaración de princípios 
inservíbeis" e asegura que o Go
verno da Generalitat "padece o 
mesmo-defecto básico". Pensa a 
formación independentista que 
"o éxito do conservadurismo re
xionalista -en clara referéncia á 
coalición Convergencia i Unió 
(CiU)- toca teito co recoñeci
mento por arte do felipismo de 
ver Catalunya como un feito di
ferencial". 

Por todas estas razóns, ERC 

A demanda de infraestruturas. sanitarias 
exténdese a Celanova e Verín 
• M.V. LÓPEZ/OURENSE 

Na actualidade informativa 
ourensá segue a ter 
protagonismo a 
problemática sanitária e as 
mobilizacións impulsadas 
pala Plataforma de 
Defensa da Sanidade 
Pública. Nesta dirección 
emárcase a manifestación 
programada para o 20 de 
Decembro, que canta co 
r~spaldo da totalidade de 
forzas políticas e sindicais 
-agas o Partido Popular, 
polo de agora-:--. 

A Plataforma reclama a i_ntegra
ción e pleno funcionamento do 
hospital provincial na rede do 
SERGAS, a extensión progresi
va do modelo das equipas de 
atención primária a toda a pro
vincia e da dotación dos meios 
humanos e materiais necesários 
para toda a rede sanitária provin
cial. A esta mobilizacióri aderí
ronse tamén o alcalde da capital 

e o ex director da Residencia 
Sanitária, Xavier Casares, ac
tualmente portavoz do PSOE na 
Deputación. 

Con este obxectivo, a Platafor
ma e outras organizacións como 

a Converxéncia lntersindical Ga
lega (CIG) desenvolveron unha 
intensa campaña de conciencia
ción e denúncia da situación ac
tual: camas nos corredores do 
hospital Cristal-Piñor, esperas 
de até un ano para algun tipo de 

intervencións cirúrxicas, redu
ción do cadro de persoal e falta 
de persoal en diversas especiali
dades, estado de abandono xe
ral do hospital psiquiátrico de 
Toén "Cabaleiro Goás", falta de 
funcionamento pleno da maioria 

r----------------------------------------------------------------------------, 
O esquecido e contaminado Barbaña 
Por outra banda, veñen de co
ñecerse publicamente os resul
tados dun estudo do Coléxio 
Oficial de Químicos, patrocinado 
pola própria Xunta, que situa ao 
rio Barbaña como un dos rios de 
máis alta contaminación do na
so país. O dado non surprende 
por ben coñecido, pero é unha 
nova chamada de atención ás 
autoridades sobre o estado de
plorábel en que se encentra un
ha das vias fluviais que cruza a 
cidade das Burgas e que en 
tempos xa lonxanos estivo me
llar integrada na vida cidadá, co
mo ainda testemuñan alguns re
latos de Eduardo Blanco Amor 
ou do mesmo Méndez Ferrín. 

O certo é que hoxe Ourense se
gue vivendo de costas ao seu 
rio (véxanse as construcións ur
banas, cegadas na sua fachada 
cara o rio) e botando ao mesmo 
boa parte dos seus vertidos ur
banos, moitas veces sen depu
rar. O tema merece a atención 
de todos os partidos políticos, 
que o introducen en cada cam
paña eleitoral (algun prometeu 
en tempos colocar parrulos e 
cisnes no seu can le) e, sobreto
do, dalgunhas agrupacións cida
dás como a Asociación de Vici
ños de Seixalbo, que ten formu
lado repetidamente solucións ao 
respeito, incluídas denúncias 
xudiciats dos responsábeis da 

contaminación. O problema non 
terá solución, de todos os xei
tos, mentres non se impidan e 
atallen os vertidos procedentes 
do Polígono Industrial de San 
Cibrán das Viñas, causa princi
pal do actual estado do rio, co
mo recoñecia recentemente o 
próprio alcalde da capital; a al
caldesa do concello de San Ci
brán, en cámbio, non ten até 
agora ofertado nengun tipo de 
alternativas á cuestión nen ama
sado o máis mínimo interese 
por impedir os vertidos nados 
no seu concello. A Xunta, men
tras tanto, patrocina informes, 
pero non tomou ainda nengun
ha decisión ao respeito. • 

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

propón seguir "traballando polo 
éxito da estratéxia independen
tista" , para, como dixo Angel 
Colom no último congreso "pron
to se faga realidade o Estado ca
talán independente". ERC estima 
que este estarzo ha ser compar
tido por todas as forzas sociais, 
políticas, cívicas e culturais que 
aspiran á soberania de Catalun
ya. Neste senso, insiste que non 
é só "obra dos independentistas 
do Principat'', senón de toda a 
"nación", e propón "a unidade 

· táctica e estratéxica" con forzas 
nacionalistas do País Valenciá e 
das lllas Baleares que compar
ten obxectivos semellantes. 

Federarse con Europa 

A perspectiva dun Estado de to
dos os Pa"isos Catalans con 
Constitución e moeda próprias, 
asi como unhas forzas de seguri
dade e armadas autóctonas é 
contemplada por ERC, se ben 
este partido sustituiu a vella idea 
de converter o Estado español 
nunha federación de pavos ibéri
cos por outro obxectivo que pro
pugna a confederación dunha 
"Catalunya libre . e independente" 
cos demais pavos de Europa. 
ERC xustifica esta mudanza, 
porque hoxe "o marco de refe
rénci a xa non é lbéria, como 
ocorria no 1931, senón Europa", 
un continente. que, a xuício de 
ERC, está en proceso de cámbio 
e reestruturación. 

ERC pensa que a independéncia 
é posíbel "sen necesidade de re
correr á violéncia, a meio da loita 
democrática, pacífica, tenaz e 
pacente, até conseguir que as 
maiorias asuman plenamente a 
reivindicación". • 

dos centros de saúde na provín
cia, etc. 

A preocupación pola atención 
sanitária chega a outros pontos 
neurálxicos da rede provincial: 
así, en Xinzo constituiuse unha 
Plataforma pro Centro de saúde, 
que tamén convoca unha mobili
zación nesta comarca para odia 
27 pedindo a abertura imediata 
do mesmo cun mínimo de garan
tias e servizos, e movimentos 
semellantes estanse a dar neu
tras localidades como Celanova 
ou Verin. 

O actual director provincial do 
Servizo Galega de Saúde, Xosé 
Troncoso, negou a gravidade da 
situación e comunicou aos meios 
de información a imposibilidade 

. de negociar a transferéncia do 
hospital antes do dia 20 (data da 
manifestación), subliñando ade
mais as dificuldades presupostá
ri as da mesma, pois á carga 
económica que suporá facerse 
cargo do Hospital hai que enga
dir a débeda herdada do lnsalud, 
que o SERGAS mantén a causa 
do concerto hospitalário coa De
putación. • 



CONCELLOS DO PP ACUSADOS DE PASIVIDADE 

Nengunha medida efectiva acompañou á segunda mobilizaci·ón contra a droga en Ribeira 

Praza do Concello, oasis do camello 
• X.M. SANTIAGO/RIBEIRA 

Toda a zona Norte da ria 
de Arousa está, desde xa 
hai tempo, anguriada por 
un incremento da 
inseguridade cidadá, pala 
progresiva crise industrial, 
a consecuente míngua dos 
ingresos familiares, e a 
preocupación por un futuro 
que se apresenta incerto. 

En tempos o consumo era inclu
so superior ao de agora, habia 
grupos familiares inteiros engan
chados, pero os cartos tamén 
seguian a chegar doadamente, e 
os problemas circunscrebíanse a 
broncas de fin de semana en 
"pubs" ou discotecas. 
Máis logo os contrabandos foron 

. esgotándose até abranxer só o 
tabaco: voluminoso, vixiado, cos
toso e as drogas: cativas, doa
das, impunes~ 

Mentres, os traficantes, cunha 
"patente de corso" seguen a enri
quecerse, xurde ó milagre da 
construcción, o medre desmesu
rado de todo o litoral do Norte 
arousán, o solo énchese de edifí
cios de formigón gris, e dos "pa
letacios", reproducindo comporta
mentos da outra ribeira da ria. 

Nen os roubos, neno os "pale
es", nen os atracos poden en
cher o saco sen fondo da droga
dición, e asi os chutes compár
tense entre 2-3, incluso 5, cada 
un inxéctase e despois co seu 
sangue pleno de droga vaille pa
sando o chute aos outros; apare
cen as hepatites, as infeccións, a 
sida, os condenados a morte a 
data fixa. 

Hoxe, en Ribeira, a heroína está 
un pouco en recesión, hai xa ou
tra droga máis asumíbel: a coca
ína, límpa e fina. Unha droga 
que se está a estender como fu
me nunha habitación pechada. 

Diante da falta de alternativas pa
ra a mocidade, do adourar ao 
carto fácil, as roupas de marca, 
de vida ao límite; a: coca empeza 
xa nas festas de adolescentes 
-os entrañábeis guateques de 
antes-, onde ou circulan as 

r--------------------------
• X. R. CASTRO/O CARBALLIÑO 

Dous atracos a outras tantas ga- · 
solineiras no mesmo dia, e a 
posterior persecución e apreixa
mento do drogadicto en cuestión 
volveu pór en evidéncia a impor
táncia da problemática da droga 
no Carballiño. Cando as diferén
cias entre Plataforma Cidadá e 
governo municipal parecian evi
dentes, chegan agora estes fei
tos acompañados dunhas decla- · 
racións do xefe ·da policía local, 
na que se acusa á entidade de 
inoperante e que xa foi respos
tada desde diversos entes, en 
especial polo Consello da Moci
dade de Orcellón, que recomen
dou ao funcionário que cumpra 
co seu traballo e deixe a defen
sa política para os seus respon
sábeis locais. 

Desde hai tempo, a Plataforma 
formada pola prática totalidade 
dos colectivos cidadáns ven avi-

raias de coca, ou non teñen cate
goria. Máis alá todos/as sabemos 
onde vai rematar a história. 

Unha nova manifestación 

O Domingo último a Asociación 
Antidroga Renacer, convocou aos 
cidadáns de Ribeira a unha mani
festación contra as drogas, pola 
represión do narcotráfico, pola 
reinserción dos drodependentes, 
e contra a desídia da Policia. 

Case 2.000 ribeirenses acudiron 
ao chamamento, apoiado polos 
partidos políticos, sindicatos, or
ganizacións viciñais e sociais e 
no que estiveron representantes 
doutros Concellos e de Asocia
tións antidrogas dunha e doutra 
beira da Ria: Noia, Póvoa, O 
Grave, Sanxenxo ... 

Entre os manifestantes que per
correron durante case hora e 
média unha boa parte do casco 

da vila, estaban os deputados 
autonómicos do Barbanza, e o 
alcalde de Ribeira o popular Xo
sé Luís Torres Colomer. 

A asisténcia do alcalde ribeiren
se ten a sua mingula, posta que 
a meiados do mes de Outubro, 
foron apresentadas no Concello 
duas mocións sobre as drogas. 
Unha polo Concelleiro Andrés 
Fariña -líder local do PSOE- e 

· antigo subdirector xeral de pesca 

co PNG, e outra polo BNG. 

Na moción do BNG había catre 
pontos que pedian o seguinte: 

1.- Pedirlle aos corpos de seguri
dade do Estado: Policia e Garda 
Civil unha actuación decidida e 
contundente contra dos narcotra
ficantes. 

2. - Posta en marcha por parte do 
Concello dos meios necesários 
para facilitar a prevención das dro
godependéncias, e a reinserción e 
integración dos toxicómanos. 

3.- Acollerse por parte do Conce
llo a todas aquelas axudas da 
Xunta e a inclusión de Ribeira nos 
Plans que teñan por obxecto a so
lución ou remédio deste problema. 

E por último solicitar a integra
ción do Concello, xunto con ou
tros no Plan comarcal de actua
ción e reinserción . 

O alcalde de Ribeira amostrou o 
seu acorde coa moción e contra
ditoriamente anunciou o voto en 
contra xa que todas esas medi
das estaban contempladas pala 
actual equipa de governo -de 
maioria absoluta do PP-, e que 
estaban a porse en marcha, e en 
todo caso antes do fin deste ano. 
A respeito da integración con ou
tros Concellos, o alcade sinalou 
que o de Ribeira iba levar adian
te o seu próprio Plan en solitário. 

Pois ben, a 16 de Decembro, 14 
dias antes de rematar o ano, a si
tuación está igual ou piar que en 
Outubrc, igual ou pior que o outro 
ano, e que o anterior ... Non hai 
nen trazas de nengunha actuación 
do concello, nen de outras autori
dades no tema, e ao mellar nen 
sequer fai falta, posto que nun 
mundo de comunicación ao pior o 
único importante é sair na foto. 

Asi, unha manifestación antidro
ga hai ano e médio convocada 
polas amas de casa, agora outra 
convocada por Renacer, os rapa
ces seguen a morrer no seu 
mundo de misérias e chutes, os 
traficantes a sorrir, a praza do 
Concello, un oásis para Came
llos, os poderes públicos a prepa
rar a Europa do dousmil, a xente 
a velas vir; e seguro que para o 
próximo ano teremos outra gran 
e concorrida manifestación. + 

--------------------------, 

JOSÉ MARIA ALVEZ 

Duas gasolineiras atracadas o mesmo dia por un drogadicto 

Críticas cidadáns ao governo 
municipal do Carballiño 
sando da gravidade local do 
problema, sen que o PP atenda 
a explicacións. 

Cando todo parecia indicar que 
o suceso ía actuar dun xeito 

concienciador, foi ao revés, po
lo menos para o xefe da policía 
municipal, que se ben se ama
saba favorábel a medidas de 
reinserción, criticaba duramen
te á Plataforma, á que acusaba 

de non dirixirse nunca a el 
"cando posuia dados sobre o 
tráfico na vila" e de non facer 
cousas concretas, máis que 
aparicións esporádicas nos 
meios de comunicación. 

A resposta non se fixo esperar 
e o Consello da Mocidade, un 
dos órgaos máis activos dentro 
da mencionada entidade de ca
rácter aberto e participativo, esi
xiu ao funcionário que que non 
emita xuízos totalmente incoe
rentes e tora de lugar "que lle 
competen exclusivamente aos 
órgaos de governo e nunca a 
un funcionário ao servizo do po
vo", salientando ademais que 
várias persoas, profisíonais sa
nitárias, ocupáronse deste caso 
concreto en diversas ocasíóns, 
polo que non habia deixadez de 
funcións e falábase polo tanto 
con total descoñecimento de 
causa. 

No fondo, a situación ven poñer 
de manifesto, o tan traído e leva
do problema, e os diferentes pris
mas con que se analisa desde as 
esferas de poder, e desde as. pla
taformas cidadáns. + 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------
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Libros da memoria. 
Porque 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 obra "insignia" de NIGRA, 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 NIGRA 
Alfonso X El Sabio, 3, 4 º B - Vigo 

Telf: ( 986) 29 60 49 

P_orque 
• somos a memoria. 

Para saber de nós 9 
• 
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CAMBIOS NA ESQUERDA 

Eleutério 
Fernández Huidobro 
1 A esquerda estase refundando' 

Eleutério 
Fernández 
Huidobro é escritor 
e dirixente do 
Movimento de 
Liberación 

. Nacional (MLN
Tupamaros), grupo 
que forma parte do 
Frente Amplio, 
a coalición que 
agrupa a esquerda 
uruguaia e que 
ostenta a alcaldia 
de Montevideo. 
Huidobro foi un dos 
reféns da ditadura 
militar e estivo 
máis de 1 O anos 
en prisión e aillado. 
•A.N. 

Nos últimos tempos multiplícan
se os congresos (FSLN, FA, PT, 
PC cubano, PRT mexicano ... ), 
acábase de realizar a segunda 
reunión do Foro de Sao Paulo ... 
Parece que vivimos tempos de 
reflexión na esquerda latinoame
ricana. 

Chama a atención. Algo raro está 
pasando, nonsi? A esquerda lati
noamericana segue médio viva. 
Moitas destas reunións foron dun 
interese dramático. O outro dia, na 
direción do MPP (Movimento de 
Participación Popular), planteaba 
algo que non se elaborou dabon
do: a idea de que estamos vivindo 
unha espécie de refundación da 

. esquerda latinoamericana. E iso 
ten que ver tanto co negativo como 
co positivo. 

No particular atinxe ao congreso 
da Frente Ampla. Porque ves unha 
grande cantidade de organizacións 
en crise, refundándose. Están 
montando pilares novos cos que 
un discrepa. Porque ves que moi
tos están refundando a esquerda a 
favor do centro ou da direita, ou da 
castración, arriando bandeiras ou 
a meio dunha transación en fun
ción do pragamatismo ou o realis
mo político. Pero tamén estamos 
nós -e hoxe incluirse non é falsa 
modéstia, é ser queimado-, que 
podemos cair no outro extremo, 
equivocarnos. Pero isto sempre 
será en contra do inimigo de clase . 
ou ideolóxico. Pero sexa como se
xa, estamos ante unha refundación 
da esquerda. 

Trátase de deixarse o máis posí-

bel do marxismo. Mesmo se 
cuestiona o marxismo como mé-
todo científico? · 

Case como cuestión de princípio di
ria que todo debate é positivo. O fei
to de que a xente que ven de distin
tas correntes poda sentarse a dis
cutir é bon. Se confiamos nas nosas 
ideas, o debate é revolucionário. 

En relación á outra cara da cues
tión, o outro dia dicia que a palabra 
renovación é unha palabra que es
tá de moda. Pero de moda con to
da a frivolidade e a superfícialida
de que teñen todas as modas. 
Dentro de pouco vai ser unha pala
bra prostituida. 

Pero o marxismo, a loita de clases 
e os seus conceitos son dunha to
zudez tal que mesmo que eles 
queiran poñelos baixo a mesa, mó
veselles a mesa, apreséntaselles 
por todos os lados. Como hetero
doxo dentro do campo da esquer
da, coido, mesmo, queno derrum
be do socialismo -ou do chamado 
campo socialista- hai unha plena 
afirmación de Marx -ainda que ou
tros pensen o contrário. Diríalle só 
por tocar un tema, aquelo de que o 
socialismo seria mundial ou non 
seria. lsto confirmouse. Confirmou
se apesar de todos os alardes teó
ricos sobre a posibilidade de cons
truir o socialismo nun só país. E 
hoxe vémolo claramente na dra
mática situación de Cuba, tráxica 
de Nicarágua. É o mesmo caso 
dos compañeiros salvadoreños. 
Esta é unha realidade que nos 
rompe os ollos. E iso confírmame 
ao vello Marx, ainda que a outros 
lles faga guindalo pota borda. 

A cuestión da loita de clases é un
ha cuestión exacerbada no meu 
país e en toda América Latina. Pe
ro exacerbada cun novo contido. 

Cando acuestión da invasión de 
ltália polos albaneses, un xorna
lista de direita dicia que habia 
que cargar os barcos e mandalos 
para os Estados Unidos e a Eu
ropa para ver se asi comprenden 
o problema da pobreza no Tercei
ro Mundo. Dicia tamén que na 
loita entre Oriente e Occidente, á 
.xente de Oriente apareceulles un 
miraxe e creeu nel, e apareceulle 
o paraiso e creeu que ía ao pa
raiso. E agora resulta que os bo
tan do paraiso. Pero o que non 
sabia é que no mesmo paraiscr 
habia xente que non tiña onde 
cair morta. E perguntábase: can
do van comezar as invasións de 
húngaros e soviético? Insisto, to
do isto dito por un xornalista de 
direitas. 

Acó descóbrese unha tumba con 
nenas peruanos entre dez e cator
ce anos. E a partir disto desvéase 
tráfico e a escravitude de nenos 
no Peru. E estamos nos fins do 
século XX. 

A palabra 
renovación é unha 
palabra que está 
de moda. A 
frivolidade e a 
superficialidade 
van facer dela 
unha palabra 
prostituida. 

No Uruguai a violéncia social co
meza a ser maior que a violéncia 
política. Cando actuabamos como 
grupo armado fixemos unha acción 
en La Teja que ocupou o bairro to
da a noite. Hoxe isto é normal , a 
violéncia non ten contido social. E 
aí está. E mesmo esa "esquerda", 
entre aspas, que hoxe fala de re
novación , de importar tecnoloxia, 
fai como que a ignora. 

Falamos de categorias na es
querda? 
Si, na mesma esquerda ternos ca
tegorías que non se adaptan ao 
mundo actual, a un mundo actual 
no que o capitalismo do meu país 
é a utopía máis fracasada de todas 
as utopías. E isto, ao ponto que 
nos está obrigando a extremar as 
categorias de análise. A min asóm
brame ver como a própria CEPAL -
empregou o termo probeza a ta
mén quedou curto o término. Des
pois usou extrema probeza e vol
veu ficar obsoleto. Coido que ago
ra usa o vocablo indixéncia. De a 
pouco haberá que falar de dos 
martas que camiñan. E todo isto 
ollámolo con frialdade. 

Trátase de novas clases, ou secto
res, ou grupos que se incorporan e 
golpean as nasas portas . O outro 
dia conversaba cuns mestres que 
traballan en cantegril (semellante ás 
favelas do Brasil ou aos povos xó
venes de Chile e Peru) e dicíanme 
que conseguiran tres pares de za
patos para tres miniños que en ple
no inverno andaban descalzos. E 
ao outro dia, o pai, un obreiro, ven
dera os zapatos para comer. Este é 
o suxeito social da revolución? 

Que facer? A burguesía, que xa 
non manda aos seus fillos á escala 
pública, porque ten as suas esco
las privadas, dilles ao director e ao 
mestre: "Se queres darlles de co
mer aos tillos, que ademais é a úni 
ca maneira de facelos vir á escola, 
vende bebidas alcoólicas. E se 
queres poñerte principista, pois fe
cha a escola. Se non queres pagar
lle menos do salário mínimo á lim
padora, non hai caso: ninguén lim
pa a escola". Pero a mesma limpa
dora dille ao compañeiro: "Non ar
mes lio, porque se non traballo de 
limpadora non teño de que vivir". 
Toda esta realidade, esta esquerda 
"renovadora", europeista, que co
munga coas rodas de muiño do ca
pitalismo, está ignorándoa, non 
quer vela. Fala dun capitalismo 
que non existe. 

Estes mesmos mestres déronme 
un estudo da CEPAL e dun orga
nismo da Democrácia Cristián feí
to no 1986 sobre nenos que me
dran en tugúrios. No Uruguai -e en 
relación con outros paises, ainda 
non acadamos certos níveis de 
probeza-, concluen que, dados os 
níveis de desnutrición, estase edifi
cando un ser humano bioloxica
mente inferior ao normal: talla me
nor, incapacidade psicomotriz, difi
culdades na aprendizaxe. E asi co
mo que un volve 500 anos atrás á 
epoca da Conquista, da coloniza-

ción. Dentro de pouco vaise discu
tir se son seres humanos ou non, 
se teñen alma ou non, se teñen di
reitos humanos ou non. Porque xa 
non son humanos, é unha espécie 
subhumana, que pode morrer sen 
problemas. 

Para min, todo isto ten a ver coas 
clases sociais, coa loita de clases, 
con categorías vellas e novas. De 
pronto hai unha espécie de retorno 
á época que viviu Marx, de expan
sión industrial, de extrema pobre
za. Pero tamén hai cousas que 
Marx non tivo posibilidade de ver. 
Estou releendo O imperialismo, fa
se superior do capitalismo, de Le
n in, e de pronto ocórreseme que 
haberia que escreber un libro so
bre capitalismo post-pérsico, sobre 
o capitalismo que decidiu que as 
tres cuartas partes da humanidade 
marran. Xa nen sequer explota a 
esas tres cuarta partes: sóbranlle. 

Toda esta situación de crise, de 
miséria, de angústia, é posíbel 
superala realmente sen enfren
tar ao imperialismo? 

Coido que o estalinismo transfor
mou a loita de clases a nível mun
dial nunha loita entre Estados. Nós 
_ignorabamos que en Estados Uni
dos había clases sociais. Hoxendia 
os latinoamericanos debemos ter a 
suficiente intelixéncia científica, 
marxista, para ver que ternos po
derosos aliados dentro dos Esta
dos Unidos e poderosos aliados 
dentro de Europa. Témolos ten
dencialmente. Necesitamos desen
volver o noso próprio proceso e no 
curso do mesmo vencellarnos ínti
mamente a estes compañeiros que 
traballan nos Estados Unidos e en 
Europa. 

Os capitalistas enfrentan duas po
sibilidades. A primeira é a heca
tombe, comprender que o seu mo
delo, a sua utopia, é para unha mi
noría. Se o capitalismo cumprise 
as suas promesas na India, en 
América Latina, teria que cambiar 
o modelo. Pero na Guerra do Golfo 
tivemos a proba de que non será 
asi: foi a primeira guerra mundial 
contra un país do Terceiro Mundo. 

A outra alternativa é a que utopica
mente propón o Papa. Porque dal
gun xeito propona cando di: se isto 
é un capitalismo, non o comparto. 
Pero se esta posición se levase 
até as últimas consecuéncias, ché
gase ao socialismo. Porque para 
evitar que morra tanta xente, habe
ria que destinar todos os gastos 
militares ao desenvolvimento da 
humanidade, facer que os paises 
ricos axuden aos paises probas, 
planificar a economía mundial des
de o ponto de vista mundial da 
ecoloxia. Se desenvolves isto até 
as últimas consecuéncias tes a re
volución socialista a nível mundial. 

Cal é a saida frente a todo iste 
di~gnóstico de crise social? Un
ha das cuestións que se plantea 
é reforzar a participación institu
cional da esquerda? 

Man~ 
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Hoxe a esquerda ten unha repre
sentación institucional como· nunca 
tivo. E está a piques de tela maior 
en próximas eleicións. O gran pro
blema é: se é correcta a análise 
que tacemos, de que o capitalismo 
decidiu o xenocídio, ternos que ser 
subversivos. Esta é a valoración 
que a esquerda debe facer. 

Daquela, se todo isto chega a ser 
verdade, as solución que estes 
compañeiros propoñen son abso
lutamente utópicas. Eu non as cri
tico porque non son abando revo-
1 ucionárias. Critícoas porque son 
inviábeis. Nen sequer o reformis
mo ten perspectiva nestes paises 
de Latinoamérica , do Terceiro 
Mundo, do non mundo que está 
construindo o capitalismo. Penso 
que estes compañeiros van a un 
calexón sen saida: erguen unha 
ilusión que a meio prazo non ten 
operatividade algunha. 

Daquela, cal é a proposta? 

Se hai dous mundos que se dess
vinculan cada volta máis, mesmo 
tsndo vasos comunicantes, teria
mos que facer unha análise de 
clase para o Norte (mundo A) e 
outro para o Sul (mundo B). O 
mundo A explota e oprime ao 

P asouse de falar 
de pobreza, a 
extrema pobreza, 
despóis indixencia 
e finalmente 
haberá que talar 
de mortos 
que andan. 

mundo B, e xa decidiu que desa
pareza. aero no mundo A hai con
tradicións de clase que van exa
cerbarse. Ternos que elaborar un 
proxecto que contemple ambas 
situacións: novas políticas de 
alianzas, novos análises sobre o 
suxeito da revolución, desenvolvi
mento das forzas productivas, 
etc ... 

O problema é que os esquerdis
tas sempre marcamos os nosos 

parámetros en relación ao mundo 
occidental. Cando pensamos co
mo seria o socialismo no naso pa
ís, imediatamente pensamos co
mo seria o socialismo en Holanda. 
O que hoxe soñan moitos esquer
distas uruguaios que se chaman 
renovadores é ter tres millóns de 
coches no Uruguai, porque asi o 
parámetro vai indicar que somos 
desenvolvidos, ainda que vaiamos 
á catástrofe. 

Con isto non planteo un retorno á 
natureza, á austeridade, á pobre
za ( é o perigo que está por tras da 
verba austeridade). O mundo ta
mén o integran as catro quintas 
partes da humanidade que hoxe 
viven na basura e que, como un 
amigo qu~ vivia na basura me ex
plicaba: "E que, mira, pódense co
mer todos os polos que hai no li
xo, salvo os que teñen o cu ver
de". Eu pergúntome, cantos eco
nomistas d&i. esquerda urugu_aia 
que traballan na universidade co
ñecen ese dado vital para moitos 
miles? • 

Esta entrevista foi realizada o 14 de 
Agosto pola revista Imprecar, días antes 
de que comezara o II Congreso do 
Frente Amplio, e cando ainda estaban 
quentes os efectos da Guerra do Golfo. 
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1 Hai que levar a democrácia 
até as últimas consecuéncias' 

Como debe repensar a esquer
da revolucionária o problema 
da democrácia? 

Penso que ternos que reivindicar 
a democrácia. Deixamos que no
la arrebatara a burguesia. A bur
guesía é intelixente. Adórnase 
qon todas as roupaxes posíbeis. 
E como as víboras. Cando digo 
que ternos que ser subversivos, 
intento criticar aos chamados re
novadores. Porque non son 
abando renovadores, son de ma
terial plástico, superficiais. Hai 
que levar a democrácia até as 
últimas consecuéncias: poder 
popular, poder directo, xente or-

ganizada nos bairros. Irnos ser 
renovadores, pero totais. Irnos 
cuestionar a democrácia burgue
sa en todas as formas e en todos 
os sentidos. En Europa a xente 
non participa, e se o fai é cos 
pés. 

E sobre a institucionalidade? 

Xustamente este sector da es
querda autodenominado renova
dor quer, con efecto, que nos vol
vamos corrente de opinión, que 
non participemos en política, que 
todo se concentre nese seuper
mercado da política que é o par
lamento, dentro de catre paredes. 

E dino claramente. Ao se referir 
aos que planteamos que deben 
consultarse as bases, chámannos 
demqgogos. Queren ser os cate
dráticos da política, mentres aba
se aprende pero non participa. 
Pédenlles que se queden na sua 
casa, que non fagan nada. 1 

En canto á institucionalidade, esta
mos abrigados, e isto é positivo, a 
desputar tamén ese terreno, sen 
perder de vista que non podemos 
quedarnos só nos seus estreitos 
marcos. A desputa ten que ir ao la
do da loita extra-institucional e su
bordinarse a esta. Insisto, non po
demos deixar de ser subversivos. 

L--------------------------------------------------·--------------------~--------

BALANCE DA PERESTROIKA 

ADEUS, GORBACHOV 
FRANCISCO CA.RBALI.O 

O rápido desmantelamento da URRS e o lento nacer da CEI (Comunida
de de Es!ados lndependentes) ten unha figura: Mijail Gorbachov. Pode 
que só lle queden 30 dias de marxe na sua manobra, pero tivo seis anos 
de labor reformista e deixa un ronsel de admiración no mundo. 

Desde fóra da URRS estamos acostumados a observar o rexime desa 
formación política como monolítico. Governaban o PCUS e o Exercito, 
os dous moi conxuntados e homoxéneos, así pensamos. A realidade 

M. Gorbachov 
mantivo, mesmo 
na sua obra 
sobre o golpe, 
a fidelidade 
á ideoloxia 
socialista. 

non era tal: sempre foi tensa a vida 
interna do PCUS, tensa e proclive a 
solucións de dureza para manter a 
unidade. O exército tiña prestíxio, sa
lários médios e funcións políticas. Af
ganistán foi o seu tropezo. Desde 
aquela o exército está desunido e de
salentado. Non ten un norte ao que 
mirar. 

A perestroika buscou a reformulación 
da política soviética nun intento de 
democrartización desde dentro e de 
"transparéncia" administrativa e so-· 
c.ial. A peréstroika desatou as forzas 
sociais e intelectuais e puxo en mo
vemento todo o país. A política gor-
vachobiana non foi capaz de amorti
guar as presións interiores e exterio-

,_ res para un cambio lento e con hori
zontes a redefinir. Gorbachov reformaba desde o comunismo men
chevique: parte da sociedade soviética e todo o exterior caphalista pre
sionaban contra tal horizonte. Uns inspirábanse no pasado, outros no 
occidental. Uns e outros destruiron os proxectos gorvachobianos e agora 
intentan outras solucións. 

Eltsin e os seus afins inspíranse no intermédio de Kerenski (1917): un
ha democrácia rusa burguesa . Alguén ten comparado a Eltsin con 
Danton, un xirondino da Revolución francesa. Evoca o estilo de aquel, 
o da burguesia doutrinária. De feito a bandeira qu_e hoxe usa a Federa
ción de repúblicas rusas é a do período de Kerenski, non é a dos zares. 
Rúsia voltaria asumir a hexemonia do Leste con un proxecto político pa
raoccidental. 

M. Gorbachov mantivo, mesmo na sua obra sobre o Golpe, a fidelidade 
á ideoloxia socialista. Sentíase ben coa socialdemocrácia, recollia os 
ideais dos mencheviques que formaron sempre parte do PCUS e que 
aguantaron a sospeita de antirrevolucionários. A sua revolución estaba 
por facer e a ela aprestábase a perestroika, unha revolución con demo
crácia e glasnost. Os apoios que Gorbachov esperasba dentro do PCUS 
falláronse; as suas manobras de pasos adiante e volta atrás esbararon. 

O confuso"Golpe" venceu a Gorbachov e o contragolpe eltsiniano rema
tou a desfeita. A sexénio gorvachobiano termina. Poderá este político re
tirarse a sua dacha como Kruschef e escreber as suas memórias, poda
rá encaberzar unha oposición desde o socialismo á política eltsiniana ou 
resignarse a unha colaboración coa CELen cargos que sen dúbida lle 
brindarán. 

Esperemos. Na actualidade Gorbachov é un lider a respetar; un político 
que se despide con honor: liberou forzas sociais, deu posibilidades, de
satou ventas vigorosos, mantivo a dignidade. Adeus, Gorbachov, honor 
os lideres das grandes reformas, inda que sempre sexan vítimas dos 
ventas desatados. Deica_logo. • 
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Vivimos no mellor dos 
mundos posíbeis 

Felipe González 

Os coñecidos 
humoristas 
de Mart€3s y 13 actuarán 
no programa de fin de 
ano de Televisión 
Española. Unha das 
suas criacións estará 
dedicada a parodiar a 
relación entre Encarna 
Sánchez e Isabel 
Pantoja, facha e 

· folclórica que ben 
merecen unhas risas. 
Sen embargo neste 
caso, o humor parece 
que se centrará na 
relación persoal e 
afectiva entre ambas 
persoas. Asi, unha 
delas -representada por 
un dós protagonistas de 
Martes y 13- solicita as 
chaves ao conserxe dun 
hotel e este resposta 
oferecendo unha tortilla, 
etc. O humor abofé que 
é libre, pero tamén pode 
acabar sendo racista e 
intolerante. Suxerimos 
o machismo, como 
terreo humorístico 
pouco practicado. 

Durante a entrega 
dos prémios 
de xornalismo 1991, a 
presentadora, Eva 
Veiga, ia decindo: "E 
agora abro o sobre 
lacrado e resulta que lle 
corresponde o prémio 
a . .-. Valentin González 
Carrera". Entón chega o 
Valentin e di: "Eu traía 
preparados cito fólios 
para ler, pero dinme 
aqui que non hai tempo 
e por iso só vou ler 
catre". Que rapidez a 
deste Valentin! Porque o 
sobre estaba lacrado, 
ou non? 

Nunha enxurrada de 
galeguidade e no 
mesmo acto, Manuel 
Fraga, pediu aos 
médios de 
comunicación que 

• 1 

VÍTIMAS INOCENTES 
E VÍTIMAS CULP ÁBEIS 

NANINA SANTOS 

Kimberly Bergalis acudiu ao dentista para arrincar unha moa. Ali, 
David Acer, contaxiou-lle o virus do SIDA. Hoxe está morta. 

Non foi praticando sexo nen inxectando-se heroína. Por iso era 
inocente, "A máis inocente ". Din. Ao igual que Apolónia 
Pasamontes á que en Vall d'Hebron, hospital ·de Catalunya, lle 
transmitiron o SIDA nunha tranfusión de sangue. 

A Magic Johnson pódese-lle perdoar. É un heroi nacional norte
americano e non tivo, dixo, relacións homosexuais. Tampouco é un 
"drogadicto" (si un valente, carai se non). Freddie Mercury, era un 
promíscuo pero era un grande do espectáculo. Os anónimos centos 
son "outra cousa". 

Se praticas sexo, merece-lo. Por mau, o castigo divino (pior se es 
droga,dicto). 

O SIDA é comuna quen o padeza, e ahonda-lle a desgraza. O mau 
é este mundo e as xentes deste mundo teimudas en subliñar culpá
beis e inocentes, perdoados e castigados. 

O SIDA non discrimina. O ser humano e a sociedade si. Eis o drama.• 

Ponha vosté 
um tauro 
(morto, por 
suposto) na sua 
mesa neste Natal 

Em muitíssima harmonia com o 
espíritu do Natal, que este gente 
di compartir e mesmo defender, 
vai-se celebrar aqui umha "corri
da de beneficiencia" ao melhor 
estilo madrilenho. 

lsto de fazer beneficencia a cos
ta dos anim~is (que agora o pró
prio "Juanpa 11" di que tem alma: 
que grande problema para os 
matarifes espanhois e da 
Fran9a-Sul!) lembra-lhe a um o 
de faze-la valendo-se de desfiles 
de moda ou de outras banalida
des: claro é que nestoutros ca
sos nom se mata a ninguém ... 

Como estranhar-nos este 
esperpento municipal corunhes, 
bom tema para un apropósito 
carnavalesco, quando, com oca
siom da primeira feira taurina do 
verao passado, inaugurando o 
Coliseu polivalente, nada menos 
que o Governador e o Valedor 
(do Pavo!) -que riman com Ma
tador-, manifestavam que a co
rrida fara ''francamente buena" e 
tamén que "he disfrutado mu
cho"? Com tais autoridades e de
fensores ... temo-la clara! • 
XosE Mª MoNTERRRoso DEVE.SA 

ACORUNHA 

Carta aberta 

Comezarei aclarando que ditas 
opinións non as escoitei na sua 
totalidade, polo que pido discul
pas de antemán, por se mal inter
pretei; mas o que escoitei, si que 
me choco u. O co-
mentário que ori-
xina esta carta re- Os 
tire-se ás valora- sindicatos 
cións que fixe
ches, ti profesor 
universitário, 
acerca da atitude 
dos Sindicatos 
Agrários sobre o 
tan traído asunto 
da chamada "mo
dernización" do 

non 
p_retenden 
que o agro 
siga no 
atraso, pola 
contra 

sector. En sínte- . pretenden 
s~ ·- e ~egundo a que a nosa 
mina interpreta- . 
ción das tuas opi- agricultura 
nións, viñeches a sexa 
dicer que non se · · 
pode subvencio- competitiva, 
nar a agricultura mas non a 
galega P~~ non costa dun 
ser compet1t1va; e • 
aqui fixe-ches un desmantela 
símil coa minaria mento 
do carbón de As- 1 d 
túries ademais se vaxe o 
indica

1

-ches que sector 
os Sindicatos 
Agrarios deberian facer unha au
to-crítica por opoñer-se no seu 
momento á aplicación das Cuo
tas leiteiras no ano 1987, e que 
como consecuencia desa oposi
ción, agora o sector agrário está a 
sofrer a actual crise. 

Eu, sindicalista agrário, e ainda 
con non ser profesor uni
versitário como o señor 
Barreiro, mais si nacio
nalista, creio que coma ti, 
non podo por menos de 
abraiarme diante das tuas 
interpretacións. Por que? 

Que se lle apliquen as Cuotas a 
aqueles que xeran os excedentes, 
mas non a nós, ou se non que se 
apliquen as Cuotas, pero referi
das aos mercados; quer dicer, 
que se permita que o mercado do 
Estado español sexa abastecido 
en base á produción do próprio 
Estado, e que non se permita a in
vasión dos nasos mercados tradi
cionais por produtos doutros Esta
dos, por exemplo o Francés, ve
xa-se senón o asunto da Unión 
Leiteira Normanda (ULN). 

2º.- Por que é un erro, a todas 
luces manifesto, dicer que non se 
debe subvencionar a agricultura 
galega, cando todas as agricultu
ras dos países capitalistas están 

MAN EL 

subvencionadas, e para mostra 
vexa-se a Agricultura U$A. O que 
acontece é que o que se subven
ciona dentro desa agricultura é a 
agro-indústria e as trans-nacio
nais en perxuízo dos labregos. 
Volvo de novo ao exemplo da 
ULN, xa que a sua presenza no 
Estado español só se pode expli
car polo aval que recebe esta em:.. 
presa por parte do seu Govemo. 

32 .- Porque os Sindicatos Agrá
rios Galegas, non pretenden que 
o agro galega siga como até o 
de agora, quer dicer no atraso, 
pola contra pretenden que a nasa 
agricultura sexa competitiva, mas 
non a costa dun desmantelamen
to selvaxe do sector, (eliminación 

r------------------------------------------------------, 
O direito a 
unha casa 
Frente a unha cldade 
"moderna" universltárla 
felta para agradar ao ' 
turista ... hal outra 
Compostela, de xente que 
non podemos chegar a 
mercar. unha casa ou pagar 
os elevados alugueres. 
Polo tanto preferimos 
coller o que nos negan: 
unha casa, un teltol 
Recuperala das mans 
daqueles que as tef'len 
valelras e fechadas para 
fomentar o seu beneficio 
de especuladores, ou no 
pior dos casos salvalas do 
c:terrubo, do abandono, da 
total desidia oficial. 
Ou é que acaso nós ternos 
menos dlreltos que os 
seus actuais habitantes: as 
ratas! 

a un intelectual 
nacionalista 
(con bon leite) 

1 º .- Porque a aplicación do 
sistema de cuotas para o sector~~._-,,_..., ... 
leiteiro galega supón unha dis-

Frente a unha cultura de 
elites (Audltórlo de Gallza), 
"a movida do xoves" ou o 
abismo da heroina 
preferimos auto-xestionar 
o noso ócio e fomentar a 
nosa criatividade nun 
espazo livre, sen xefes! 
eremos que non é xusto 
que miles de casas estén 
valeiras, nas mans da 
igrexa Católica e dos 
grandes proprietários, 
mentras nós necesitamos 
delas! 

Esta carta aberta ten a sua razón 
de ser como consecuéncia das · 
opinións vertidas o pasado dia 
1 O de Decembro na Rádio Gale
ga polo profesor e historiador 
don Xosé Ramón Barreiro Fer
nández no programa que dita 
Emisora emita ás 9:00 horas da 
mañá, despois do seu noticieiro. 

criminación manifesta, xa 
que hai que lembrar que 
dita sistema se aplica 
como consecuéncia .;,.;: .· ... .. . 
dos excedentes xera- "1/¡¡i/' . t· 
dos polos países ricos '1~1 lfl~ 1 

membros da CEE, e hai t, "vi 1f 
que ter en canta que o Es-
tado español, non é o causante 
deses excedentes. Intenta-se-nos 
aplicar unha norma xurdida como 
consecuencia dun problema, 
stocks lácteos, do que nós, os ga
legas, nons somos responsábeis. 

TOKYO 

ARTESANIA DA RESISTÉNCIA 

Reivi,ndicamos o direito a 
unha vivenda digna, a un 
espazo onde estar, 
reunirnos ... e viver! 
Contra a especulación -
okupa mogollón!!! • 

AsEMBLEA DE OK.UPAS 
COMPOSTELA. 

L------------------------------------------------------~ 
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Xoguetes do N adal 
Xa chega o Nadal 
a tele danos a lata, 
coas pistolas que choran 
e os bonecos que matan 
(Letra de Lms PASTOR) 

L-------------------------------------------------~ 
de 200.000 persoas, e supresión 
de 60.000 explotacións leiteiras), 
sen que previamente se xeren 
postas alternativos para estes su
postos excedentes, e non se de
be esquecer aqui o despovoa
mento que sofren amplas zonas 
de Ourense e Lugo. 

Os Sindicatos veñen reclamando 
desde hai moitísimos anos plans 
de reelectrificación rural, de telefo
nía rural , concentración parcelária, 
rede viária, ordenación do territó
rio, orientacións de cultivo, e un 
grande etcétera. Coa posta en 
prática desas reivindicacións 
(Plan Agrário Galega) é como se 
pretende que se desenvolva o 
sector agrário deste país, que se
xa "moderno" e competitivo. Ou é 
que eremos que a modernización 
e a competividade ven da man da 
eucaliptización e da. instalación de 
Celulosas Non pensaremos, aca
so, que dita modernización pasa 
por ter explotacións de 500 ou 
1.000 vacas, pala utilización de 
hormonas, pala contaminación 
das nasas terras e rios? 

Pola contra penso que o futuro do 
agro galega pasa por tres vecto
res fundamentais: a) Pala defen
sa da explotación agrária familiar, 
b) Pola defensa dos nasos mer
cados e c) Pola criación de gru
pos agro-industriais galegas. 

E para rematar, creo que os Sin
dicatos, e en concreto o S.L.G. 
no que eu traballo, están dispos
tos a facer todo tipo de auto-críti
cas que sexan necesárias, mas 
teño que dicer que a oposición á 
aplicación das Cuotas no ano 87 
hai que interpretá-la como un 
grande acerto, e agora que de 
novo no-las intentan impoñer, de
beremos seguir apando-nos, xa 
que a sua aplicación vai traer a 
ruína do agro galega e por exten
sión de toda a Galiza Rural. + 

MANuEL DACAL VAZQUEZ 
(SANTIAGO) 

Licéncia para 
reciclarse coa 
vénia sindical 

A vida no seu desenvolvimento 
proporciona unha reciclaxe natu-

ral: uns veñen e outros vanse ... e 
como total nós irémonos .... para 
que engadir máis reciclaxes? To
do funcionário é un suxeito á sua 
-función desde que a consegue 
até que a función acaba con el. 
O que non é funcionário é un su
xeito en busca de función, que 
mentres non a atopa camiña 
nunha reciclaxe contínua suxeito 
á forza de camiñar. Hai uns dias 

Con este 
sistema 
seguiremos 
manten do 
cousastan 
absurdas 

sairon as listas 
definitivas das li
céncias de estu
dos para docen
tes, ou o que é o 
mesmo, un cruso 
de reciclaxe cei
be de docéncia e 
pagado para de
dicarse á investi-

como: reserva gación ou para 
. , . facer un estudo 

de 10 hcenc1as de aperfezoa-
para línguas mento. 

extranxeiras e 
só 25 para 
investigación 

Estas licéncias 
foron sol icitadas 
por 144 profeso
res de E. Médios 
e 637 de EXB; 
mentres a oferta 

era de 50 prazas para E. Mé
dias e 85 para EXB; como se 
pode apreciar, dase unha lixeira 
desproporción. Ademais ternos 
que engadir o agravante, facen
do só a referéncia de Médios, 
que concursan 23 especialida
des e tan dispares coma: Inglés, 
Física, Química, Latín , Peluque
ría, P. Comerciais, P.L. Químico, 
P. Automoción, T. Sanitária ... 
etc. Mais todo iso non amedren
ta aos sete magníficos compo
nentes do tribunal e os seus 
asesores sindicais que, arma
dos de valor e cun baremo que 
só eles coñecen, son capaces 
de valorar calquer Proxecto da 
especialidade que se apresente. 
Pois se eles non conceden 4 
pontos ao proxecto, ese xa non 
entra no concurso de méritos. 

Asi, os resultados son tan sur
prendentes coma estes, por pór 
un exemplo: concédense en Físi
ca e Química 8 e denéganse 2, 
mentres en F. Profisional concé
dense 4 e denéganse 8. 

Todos sofremos o nasos siste
ma educativo actual e sabemos 
que a reciclaxe é un deber natu
ral imposta pala evoluc;ión da 
ciéncia, agás que·queirarrios 
acabar con ela. 

... 

r-------n--------.-------, 

A.NOSA TEBRA. 

conta con duas páxinas para 
receber opinións, gabanzas, 
críticas, informacións (texto, 
fotos ou deseños), sobre todo 
o que nos rodea como perso
as, como cidadáns, como 
consumidores. 

Envios a: 

A NOSA TEBRA. 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do 
Fax: (986) 22 31 01. 

Señores sindicalistas, non pode
des aprobar un sistema tan tra
dicional para propor unha reci
claxe ainda que sexa proposta 

A ALDEA 

GONZALO 

pola Comunidade Autónoma de 
Madrid. Debemos ser capaces 
de criar unha nova alternativa e · 
non soster a reciclaxe de quen 
decida a comisión, pois con este 
sistema seguiremos mantendo 
cousas tan absurdas como: re
serva de 1 O licéncias para lín
guas extranxeiras e só 25 para 
investigación e 15 para amplia
ción de estudos. Quizá a nosa 
língua cu calquer das restantes 
especialistas non teñen a impor
táncia ou currículo de calquer 
idioma extranxeiro? sinceramen
te, sinto vergoña profisional de 
ter que loitar para poder reciclar
me, por iso recorro ao direito na
tural de traballador e esixo o di- . 
reito a reciclarme por direito pró
prio. E o mesmo pido para todos 
eles que sintan inquietudes pro
fisional e desexo de pór o siste
ma educativo ao servizo do edu
cando. + 

ANToN PrÑEIRo DoMINGUEZ 

CAIM 
Cúumo lóPEZ GARRIDO 

Apesar das ev idencias inculpatórias , comissionistas e colegas 
atvoarom a bandeira da presun~om de inocencia em def esa dos 
senhores Naseiro, Juan Guerra, Hormaechea ou García Valverde. A 
direita tem consciencia de classe. 

Acusados polo jornalismo difamatório, os membros da APU, nom 
detidos, detidos e imediatamente livertados sem cargos ou detidos 
e absoltos polos tribunais, forom expulsados da INTG. Sabia-se que 
os empresários estám abrigados a exercerem de agentes tributários 
de Fazenda; mas nom que os sindicatos tivessem que actuar como 
delegados dos ministérios de Interior e Justi~a. 

Os partidos de esquerda guardam silencio. Alegam, em privado, nom 
querer imiscuir-se em disputas entre fraq:ons da burocrácia sindical, 
sem perceber a gravidade de condutas denunciadas certeiramente, 
hai anos, por Albert Camus: "O medo coagula a umba Europa cbef,a 
de fantasmas e de máquinas. Entre duas hecatombes, os cadalsos 
instalam-se no fundo dos Slf,bterráneos. Torturadores humanistas 
celebram neles o seu novo culto silenciosamente. Qué berro poderla 
enturbá-los? Os próprios poetas, perante o assassinato dum irmam, 
declaram orgulbosamente que tenbem as maos timpas. Entom, o 
mundo intef,ro desinteressa-se desse crime; as vítimas atingem o mais 
extremado da desgrafa; molestam." 

Os Cinco de Birmingham estiveron vinte anos na cadeia por um 
delito que nom cometeram. A figura da flagrancia permanente, 
introduzida pola lei Corcuera, fai de todo cidadam um suspeitoso. 
Ninguém está livre de ser vítima das calúnias dum réptil, dum 
"marrón" policial ou dum erro judicial. • 

primaran o galega. Pudo 
ter empezado a dar 
exemplo ese mesmo 
día, non premiando, 
como fixeron, traballos 
en castelán, caso do 
Carlos Luis Rodríguez. 

O consello de Fraga 
debía seguilo Ramón 
Villares que ven de 
publicar a sua História . 
de Galicia en castelán, 
en edición de El Correo 
Gallego. 

González fartouse 
de dicer que España foi 
a gran trunfadora en 
Maastrich e asi o 
reflexaron a maioria dos . 
xornais e noticíeiros do 
Estado. Os poucos que 
leron eses dias Le 
Monde comprobaron 
con surpresa qL:Je o 
Estado español non era 
protagonista no cúmio 
europeu e González nen 
era citado~ 

Rápido estivo Solchaga 
que en tres dias 
modificou as suas 
previsións sobre a 
economia española para 
o vinde.iro ano. Do 
pesimismo ao 
optimismo en 72 horas. 

Os xóvenes 
alumnos do 
Instituto da Guia, 
en Teis-Vigo, cortaban o 
tránsito, apilaban os 
libros e pintab~n con 
tizas no chan: "Non á 
reconversión", "únete 
aos traballadores" (aquel 
dia manifestábanse en 
Santiago), "todo por 
Galiza", "si ao peche de 
Elnosa". Un deles 
camiñaba entre grupo a
grupo cunha guitarra e 
saben que comezaron a 
cantar?: Non, non ... non 
nos moverán. As colas 
de camións e 
automóveis chegaban 
á rua Colón. As 
amas de casa paraban a 
mirar: "á tua n~i colleuna 
o atasco no centro, 
seguro". 
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" ... no seu augardente, bebida única , a 
súa orí.re pérdese na memoria. ÍRejle.ro 

dunfia cultura que soupo aproIJeita -la 
t " na ureza ... 

!}[ugardente 

,,,.., .. ;;~, 
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o 
AUGARDENTE 

UNTA 
DEGAUCIA CU.V 

o 
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 

GANDERÍA E MONTES 

..... ·.· . . · .. : · 



ANOSATERRA 

ANXO IGLESIAS 

Segundo os cálculos que 
fixo públicos a asociación 
de Emisoras Galegas 
(EMUGA) no transcurso 
das III Xornadas sobre 
Rádios Públicas Locais 
que se desenvolveron o 

pasado fin de semana en 
Compostela, a finais do 
vindeiro ano 92 poderán 
funcionar en Galícia 
arredor de 25 ou 30 
emisoras de rádio de 
titularidade municipal que 

abarcarán unha 
importante porcentaxe do 
território e da povoación 
galega. Na actualidade 
traballan en Galícia Rádio 
Fene, Rádio Oleiros, 
Rádio Culleredo, Rádio 

Eume (As Pontes), Rádio 
Negreira, Rádio Nério 
(Corcubión), Rádio 
Cerceda e Rádio Noia, 
todas elas postas en 
marcha polas respectivas 
Corporacións locais. 

1992, ano da comunicación local na Galiza 
Segundo conclusións das 111 Xornadas das emisoras municipais 

• ENRIQUE SANFIZ 

Na Xornadas que se celebraron na 
recén estrenada Faculdade de 
Ciencias da Información de Santia
go, coa asisténcia de máis dun cen
tenar de traballadores e colabora
dores das emisoras municipais 
xunto con estudantes de Xomalis
mo, indicouse que nos vindeiros 
meses a Xunta de Galicia publicará 
un novo decreto "no que se fixará 
o periodo no que os Concellos in
teresados poden solicitar as oportu
nas licéncias para contar cunha 
emisora de radio", afirmou na 
apertura das Xornadas o secretário 
xeral de comunicación do governo 
autónomo Xesus Pérez Varela. Se
gundo EMUGA, os 30· municípios 
que teñen xa presentada a solicitu
de non terán que renovar a 
petición, e o governo autónomo 
concederá as licéncias nun breve 

prazo de tempo. 

Importante colaboración 

O vicerreitor da Universidade de 
Santiago Xusto González Bera
mendi tamen saudou na inaugura
ción das Xornadas, a colaboración 
entre o ente universitário, a Xunta 
de Galicia e a asociación de Emi
soras Municipais Galegas, facendo 
votos pola permanéncia <leste tipo 
de actividades conxuntas. 

O catedrático da Universidade Au
tónoma de Barcelona Emilio Prado 
indicou nunha ponéncia titulada 
"Modelos de programación" que 
en toda Europa Occidental se per
cibía unha saturación de informa
ción internacional e nacional, e que 
en cámbio a demanda dos cidadáns 
dirixíase. prioritariamente cara ás 
noticias máis cercanas ao seu en-

torno. Os membros de EMUGA 
expresaron a sua confianza na ex
tensión e confirmación desta ten
déncia tamén en Galicia, para per
mitir a configuración dunha rede 
de rádios públicas locais que multi-

Calquer 
información 
pode ser 
abordada nas 
rádios públicas 
locais sempre 
que se enfoque 
desde o prisma 
local. 

pliquen e diversifiquen os centros 
de influencia sobre os medios in
formativos, "o que necesariamente 
implicará unha democratización da 
oferta comunicativa". 

Tamén se valorou n~stas Xomadas a 
importáncia dos recursos económi
cos obtidos através da publicidade 
-permitida na Lei de emisoras mu
nicipais- como eíemento comple
mentário de financiación que "per
mitirá a moitos Concellos dotarse 
dun médio de comunicación local 
para o servicio da comunidade". 

Criación na rádio 

A auséncia e escasa importáncia 
dos programas criativos na radiodi
fusión galega foi tamén criticada 
polos asistentes ás Xomadas, que 
sinalaron que ese tipo de espácios 
dramáticos, ou lúdico-culturais 

"presentánse como elementos im
prescindíbeis en calquera rádio con 
vocación de servício público" se
gundo afirmou o escritor e locutor 
de rádio Lino Braxe. 

O tratamento noticioso e a búsque
da de fontes de inforniación pró
prias alternativas foron outros te
mas de debate nas Xornadas de 
EMUGA. Unha das conclusións si
nala a necesidade de traballar día a 
dia na percura <lesas fontes infor
mativas peculiares para "descubrir
e re-descubrir a noticia local ausen
te dos grandes média pero cercana 
ao cidadán"-. Dentro deste mesmo 
enfoque insistiuse en que calquera 
información internacional, estatal 
ou nacional pode ser abordada nas 
rádios públicas locais sempre que 
se enfoque dende a prisma local, 
desbrozando as repercusións na lo
ca1idade do feíto noticioso. t 
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Cúmprese agora cen anos do pasa
mento do poeta portugués Antera 
Tarquínio de Quental, coñecido 
por Antero de Quental e mesmo 
simplesmente por Antera. Nalgun 
tempo, antes da eclosión do fenó
meno Pessoa e antes mesmo do 
asentamento definitivo de Teixeira 
de Pascoaes, Antera era considera
do pola crítica o mellor poeta por
tugués ... despois de Camoes. So
bre o seu carácter de introdutor da 
modernidade en Portugal e as dife
rentes interpretacións da sua obra 
xa falou nestas páxinas X. Gonzá
lez Gómez recentemente. Aponte
mos unicamente que Oliveira Mar
tins, íntimo amigo de Antera e an
tigo correlixionário seu, di no pre
fácio aos Sonetos Completos que é 
a figura máis característica do 
mundo literário portugués e aquela 
sobre que a lenda máis ten traba
llado. Curioso seméllanos o símil 
que estabelece: "se tivese vivido 
no século VI ou no século XIII se
ria un dos companheiros de S. 
Bento ou de S. Francisco de Assis. 
No século XIX é un excentrico, 
mas desse feitio de excentricidade 
que é indispensável, porque a to
dos os tempos foram indispensá
veis os herejes, a que hoje se cha
ma dissidentes". E disidente foi 
Antera até para morrer. 

Sentía o noso Curros Enríquez po
lo "gran" Quental, "poeta formidá
bel'', unha profunda veneración. O 
de Celanova coidaba que Portugal 
tiña daquela a literatura máis rica e 
característica de Europa. Non é de 
estrañar, por iso, que el sexa o in
trodutor en España dos poetas lu
sos contemporáneos seus, através 
·das suas .versións e traducións. Dí
xose que Antera coñecia e estima
ba moito os Aires da miña terra e 
tamén a tradución que Curros fIXe
ra ao español dos seis sonetos an
terianos que compoñen o Elógio 
da morte. Resulta até certo ponto 
lóxico que duas personalidades co
mo a do galega e a do portugués 
sentiran unha atracción mútua, ba- 1 

seada no posicionamento ideolóxi
co e na obra de cada un deles. 

Afirmou no seu tempo o novelista 
Blasco Ibáñez, e nós non irnos 
contradicilo, que ninguén traduciu 
tanta e tan importante poesía por
tuguesa ao español coma Curros. 
Laboura que espallou polos xor
nais da época, especialmente no 
xornal madrileño El Porvenir, on
de pu blicou por 1883 as tradu
cións que logo recolleria en "La 
lira lusitana". A profesora Pilar 
Vázquez Cuesta sinalou o impera
tivo moral que sentía Curros de 
dar a coñecer no resto do Estado 
español a literatura portuguesa e 
moi especialmente a poesía, que el 
debía considerar case própria. Po
la contra, traducir do portugués ao 
galego carecía de xustificación so
cial para Curros e seria un mero 
divertimento. Porén, Curros che
gou a facer unha versión galega 
-a única. que se lle coñece- dun 
poema portugués. Trátase do poe
mi:fia Zara, que o azoriano escre
bera en 1880 para a tumba da sua 
irmá. Uns anos despois da marte 
de Antera, en 1894, realizouse un
ha edición políglota dese poemiña 
en cuarenta e nove línguas e dia
lectos europeus, incluído o galega, 
versión que se lle encarregou a 
Curros. Este non só non se negou, 
senón que conseguiu superar o 
orixinal, en opinión da citada Váz
quez Cuesta. 

Antera, Curros e Vesteiro 
A propósito do Centenário dun suicídio 

Manuel Curros Enriquez 

Traducir do 
portugués ao 
galega carecia 
de xustificación 
social para 
Curros e seria 
un mero 
divertimento. 
Porén, Curros 
chegou a facer 
unha versión 
galega dun 
poema. 

Moitos anos pasaran até que a obra 
de Aritero volve ter un eco na Ga
liza, fora da& leituras individuais 
dos que o estimaron, caso dos per
soeiros da Xeración Nós. En 1933 
o Instituto de Estudos Portugueses 
publicou, sobos auspícios da Uni
versidade Compostelá, unha selec
ción de cuarenta e tres sonetos de 
Antera. Polo amigo lisboeta Mon
tezuma de Carvalho soubemos que 
foron antologados por António 
Sérgio, quen asina unha breve in
trodución coas iniciais A.S. Preci
samente, o pai de Montezuma, 
profesor Joaquim de Carvalho, de
ra o ano anterior en Santiago tres 
conferéncias arredor do poeta azo
riano, e preparou a ida a Compos
tela de Sérgio, perseguido polo ré
xime de Salazar, para leccionar na 
Universidade. Non hai dúvida de 
que este deixou a pegada do seu 
paso, aproveitando para difundir 

XEsús ToRRES REGUEJR.o 

na Galiza a obra anteriana, da que 
foi un dos pri:ncipais intérpretes, 
xunto co seu introdutor en Com
postela. Pési~ ao título do folleto, 
Sonetos Escogidos, os poemas es
tán en versión orixi:nal. Entre eles 
os seis sonetos do Elógio da Morte 
que Curros dera a coñecer ao pú
blico español. 

Quince anos antes do suicídio de 
Antera, un íntimo amigo de Curros 
suicidárase en Madrid en plena 
mocidade, o mesmo dia do seu 
vinteoito cumpreanos. Tamén, co
mo o azoriano, dun tiro na cabeza. 
Era o 12 de Xuño de 1876. Esta
mos a falar do escritor e xornalista 
galega Teodósio Vesteiro Torres, 
autor dunha Galería de gallegos 
ilustres e dun volume poético, ade
mais de numerosos manuscritos e 
composicións musicais. Vesteiro 
-haberla que escrebelo con B, se 
o apelido ven de besta- nacera en 
Vigo no 1848 e estudara no Semi
nário de Tui, onde impartiu unha 
cátedra sendo colexial e exerceu 
de bibliotecário. En chegando o in
tre crítico da ordenación, Vestei:ro 
renúncia despois de fondas refle
xións. Vaise a Madrid, onde se de
dicará ao ensino musical e ao xor
nalismo e funda a sociedade Gali
cia Literaria, frustrada empresa 
formada por un grupo de amigos 
escritores galegas residentes en 
Madrid e que se disolverá pouco 
despois da morte de Vesteiro. 

A véspera de suicidarse, xa toma
da a decisión, Vestei:ro fixo un "au
to de fe" cos seus manuscritos e 
escrebeu unha carta a Curros, dán
doll e conta da sua vontade. Na 
despedida final, a preocupación 
pola compresión do amigo: "Y V. 
amigo ¿qué pensará de mí?". Ente
rrado case en soedade, na compaña 
de escasos amigos que sufragaron 
os gastos, entre eles Curros, quen 
escreberia unha biografía -quizá 

Vesteiro f oi 
:· vítima do 

drama íntimo 
da sua ríxida 
formación 
católica en 
contradición 
coa razón. 

Teodósio Vesteiro Torres 

coa mesma pluma de prata que 
Vesteiro lle deixou despois de asi
nar a carta de despedida- para 
reivindicar a memória do amigo 
ultraxada polos "moralistas de pa
cotilla". Critica Curros o "proceder 
iníquio" daqueles que o abandona
ron na hora da morte: "Era un poe-

ta, era un artista, y allí no vimos a 
ninguno de sus compañeros, á nin
guno de sus discípulos". 

Curros, xunto con Vitorino Novo, 
foi un dos amigos do finado que 
tentaron unha pequena homenaxe 
do desaparecido escritor, organi
zando días despois do enterro unha 
"Coroa fúnebre" , contrariando asi 
a vontade do próprio Vesteiro, ex
plicitada na carta despedida que 
dirixiu a Curros horas antes do sui
cídio: "Niegue V. su voto al inten
to (si llega a haberlo) de dedicar
me una corona fúnebre. Ni la pa
tria tiene por qué llorarme, ni de
ben sonar sobre los muertos voces 
de dolor, sino cantos de aleluya". 
As reaccións dos intelectuais re
queridos polos amigos de Vesteiro 
para participar na homenaxe fúne
bre foron dispares. Algun houbo 
que rexeitou homenaxear a un 
"suicidado", coidando que <leste 
xeito facia un elóxio do suicídio. É 
o caso de P. A. de Alarcón, quen se 
negou a colaborar e, de pois de ca
lificar ao finado como un "misera
ble, comerciante en quiebra, un de
sertor'', mesmo aconsel1ou a Cu
rros e a Vitorino Novo, nunha car
ta que fixo pública en La Ilustra
ción Española y Americana, que 
non publicasen a coroa fúnebre: 
"No bagamos la sacn1ega apoteo
sis del suicidio". Na resposta que 
os dous galegos lle fan a Alarcón, 
tamén pública, tentan rebater os 
argumentos do catolicismo ortodo
x o imperante. Para eles , a coroa 
poética, lonxe da divinización do 
"crime", da desesperación e da 
apoteose do suicídio, era unha co
lección de poesías dedicadas á me
mória dun poeta, un sinxelo ramo 
de flores. Expoñen o caso das poe
sías á morte de Larra -outro céle
bre escritor suicida- dedicadas 
por Zorrilla e outros escritores co
etáneos. Ese mesmo ano publicou
se en Ferrol -Vitorino Novo era 
ferrolán- a Corona fúnebre a la 
memoria de Teodosio Vesteiro To
rres, preparada por Curros e Novo. 
Lembramos agora, como curiosi
dade, unha longa polémica sobre o 
suicídio que se estabeleceu na épo
ca da morte de Antero , hai agora 
cen anos, nas páxinas dun modesto 
diário betancei:ro e que, sen dúbida 
reflexaba moi ben unha disputa 
que se estaba a dar entre sectores 
progresistas e conservadores da 
sociedade. Non debe ser estraño a 
iso o feíto coincidente no tempo da 
reivindincación dun cemitério civil 
para os disidentes. 

Se arredor da morte de Anteco se 
teceu a lenda, no caso do suicídio 
de Vesteiro tamén houbo especu
lacións dabondo, chegando a fa
larse de amorios de marquesa e 
outras versións que circularon na 
prensa e que Curros desmentiu 
despois. Para este, unha das cau
sas, "la más grande, sin duda, fué 
su educación religiosa , tortura 
cruelísima". Vesteiro foi vítima do 
drama íntimo da sua ríxida forma
ción católica en contradición coa 
razón, ou mesmo -se se quer dar 
creto a aquelas faladurias- cun 
amor condenado socialmente. Non 
serian estas as causas do suicídio 
de Antera e si outra a traxédia ín
tima da sua vida. Os dous tomaron 
unha decisión semellante, desertar 
en vez de afrontar a batalla até a 
fin. E os dous foron vilipendiados 
polos "moralistas de pacotilla". 
Mais, quen somos nós --e eles
para xulgalos? • 



tonzalo Navaza. 

Grav.~d.ade 
metafísica 
Fábrica íntima 
de Gonzalo 
Navaza 

O prólogo como pararraios. G. 
Lichthenberg. Todo prólogo, ben 
que non sexa a sua intención, dirixe 
a leitura do que vai vir. Sexan poe- . 
mas, narracións, ensaios ou relatos. 
Por iso, ao leitor que se achegue ao 
poemário Fábrica íntima, de Gon
zalo Navaza 1, recoméndaselle que 
lea o prólogo despois dos poemas. 
Non por nada, senón porque o leitor 
pode facer a sua leitura do prolo
guista, Ramiro Fonte. Un prólogo 
que pode deixar desacougado ao 
leitor, ca que nel sinálanse xustas (e 
variadas) aproximacións aos 
poemas que veñen a continuación. 

ANOSATERRA 

· :Verdacie .. é- .. que .o:pfologuista avis~ . 
dós seus gostos e da .sua conceición 
da poesia; que a sua leitura é unha 
entre moitas, máis é unha leitura 
profunda e empática. Unha leitura 
que, por intelixente e xusta, vai diri
xir ao leitor sen que esta fose, qui
zá, a intención de Ramiro Fonte. 

Tamén, despois da leitura do li
miar, o leitor pode aforrar críticas e 
reseñas (a que vai a continuación 
unha delas). 

Fábrica íntima é un pequeno poe
mário que consta de 18 poemas. 
Dou sonetos e poemas de verso li
bre e/ou soltos. Ás veces aparecen 
alexandrinos (mais, importa? Igno
rante de versos é o poeta, <licia Pas
coaoes, se mal non lembro). O que 
interesa nestas poemas é o que se 
di. Tamén, en todo poema, co,mo se 
di. Que hai nos poemas do poeta. 

Gonzalo N avaza entre un poemário 
marcado pola angústia e a exalta
ción. Angústia e exaltación que 
abren o espazo a unha revolta me-

tafísica que é (desde o romantismo) 
indisociábel da aventura poetica 
(Annie Lebrun, Qui vive. Ramsay. 
París, 1991). A gravidade metafísi
ca do poeta faise manifesto no pri
meiro poema do libro; poema que 
lle dá título ao volume: "acaricia na 
sombra as súas propias feridas/ e 
vive da convicción de que a vida 
prosegue/ mentres no peito aínda 
un corazón latexe". Revolta metafí
sica contra o desexo de finitude do 
mundo. Revolta metafísica marca
da por "as reliquias do amor o co
razón sublevan contra os sinais da 
morte" ("Preludio"). O corazón, o 
"íngreme corazón, que sobrevive 

ferido polo seu 
fulgor: tocado po

Aventura la sinistra e cega 

Poética, man da morte" 
("Soleil Noir", o 
fulgor de que fala que non 

significa 
búsquedas 

fürmais: 
ritmo 

nacido do 
sentimento 

de 
perceber 

todo 
contraditori 

o poeta é a "soleil 
noir" da melanco-. 
lía nervaliana, co
mo xa avisara o 
prologuista; como 
tamén avisara da 
gravidade metafí
sica do poeta). 

Mais o final o po
eta dá as costas á 
morte. Quer es
quecer a morte; 
que somos seres 

amente no nacidos para mo-
poema. rrer. E despois de 

deixar patente a 
sua revolt:a contra 
ese desexo de fi-

nitude, quer esquecerse quizá non 
só da morte, senón de todo aquilo 
do que falou nos seus poemas: 
" ... pero o noso máis firme deberé 
ignoralo: entregarnos a vida coma 
que van estrando/heroico a va se
men te polos sucos da 
nada. "("Fragmento"). 

Voces Ceibes. O lume branco e Pendas 
Vicente Araguas, protagonista directo do grupo, reconstrue 

na série Crónica de Edicións 
Xerais a história do grupo de 
cantores que se fonnou desde o ·. 

· ano 68 ao 77, pioneiros nunha · 
fonna de intervención político
cultural chave de conciéncia de · 
toda unha xeración de 
univen;itários. Como presenta 
a lapela, "Voces Ceibes é, ante 
todo, unha história de amor. A : ... 
. un país, a unha língua, á xente . 
que tentaba denubar, con 
cancións ou a croiazos, os 

. muros que debuxaban a silueta 
dunha pátria perseguida. 
Xavier, Benedicto, Xerardo 
·Moscoso, Guillermo Rojo, 
Bibiano, Suso Vaamonde, 
Margariña Valderrama, Alfredo 

Conde, un fondo sonoro cheo de cancións e de cantantes que 
veñen sendo o retablo colorista dun tempo ruin, no que a 
existéncia discorria en branco e negro". O texyo de Araguas 
está acompañado dunha abondo escolma fotográfica.+ 

O bosque de Ancines 
Versión ao galego dunha novela de Carlos Martínez-

. ' · · · Barbeito, esta obra é unha 
visión decimonónica que vai 
mostrando a retriación literária 
do sonado caso de Manuel 
Blanco Romasanta, o home 

· lobo, condenado a morte pola 
Audiéncia Territorial de A 
Coruña no 1854. Este proceso 
seguido contra un labrego 
.galego autodeclarado lobis-
hoine, motivou a Martínez 
B'arbeito para tecer un relato 
.qi}e posteriormente serviu de 
.· güión á película española O 
bosco do lobo. A tradución 

. galega é de Manuel Riveiro 
Loureiro e está en Edicións 

. Laiovento.+ 

Aúrtica editorial galega íntegramente adicada á poesía, 
Espiral ven de publicar os 
volumes dous e tres da sua 

O LGME BRANCO 

colección única. Despois de 
Metáfora da metáfora, de 
Maria Xosé Queizán, saen 
agora libros de Xosé Maria 
Alvarez Cáccamo (O lume 
branca) e Antonio Domínguez 
Rey (Pendas). Cáccamo é 
abondo coñecido entre os 
leitores de poesía, cunha obra 
consolidada desde hai máis 
dunha década, posuindo o 
Prémio Esquío e o Prémio da 
Crítica. António Domínguez 
Rey, Rianxo 1945, apreséntase 
no panorama literário galego 
con esta primeira, despois 
dunha incursión non venal no 

1984 en París, co libro lúa loura. A edición de Espiral Maior 
é bilíngue, en versión galega do próprio Domínguez Rey.• 

Pedrón de Ouro 88 e 89 
Tarde pero a tempo, Edicións do Castro pon en circulación 

seguindo o seu compromiso co 
· Patronato Pedrón de Ouro, os 

contos premiados nos anos 1988 
e 89, con autores que, inéditos na 
altura do galardón, xa 

· consolidaron a sua preséncia no 
panorama literário. "Luanda'' de 
Bieito Iglesias, "Na terra 

. sombría" e "Lambirón" de Xosé 
Miranda, "O areal dos · . 
oUomaos" de Isidro X. Froiláñ · 
López Novo, "Alucinado!" de · 
Victor Campio Pereira, "Vmdo 
de volta" de Manuel Riveiro 
Loureiro, "Conto de Deluvio". 
de Xan Frenla, "A velida" de 

· Antón Cortizas Amado, "A 
longa auséncia da sirea" de Xosé · 
Paulo Antelo Rodríguez e "Na 

festa rachada, merengue" de X. Amando Liñares Giraut. + 

Revolta metafísica. Aventura poéti
ca. Aventura que non significa bús
quedas formais, senon outras cou
sas: ritmo nacido do sentimento de 
perceber todo contraditoriamente 
no poema (nos límites, non frontei
rizos -ou na auséncia de lími
tes?-, do poemas). Sentimento 
que leva ao poeta a un uso profun
do da ironía e a un uso individual 
da palabra comunal. U so no que, de 
todas maneiras, desaparece, case, o 
pronome persoal. Uso, ao cabo, que 
quizá faga da palabra: "Ecos son/ 
dos ecos doutros ecos,/ perdidos xa 
de vez os sons que os produciran/ 
no voraz remuíño doa tempo que os 
enleva". Versos que nos achegan a 
aqueles de Tristan Corbiere (ese po
eta tan mal lido, até por Otero Pe
drayo ): ·"E a miña palabra é o eco 
vacío./ Que nada di. E é todo". 

"Ecos dos ecos doutros ecos". Pa
labras usadas, imaxes abusadas. 
Eis do que usa, de maneira nova, 
sen medo a caír no ridículo (e sen 
caír nel) Gonzalo Navaza. Moitos 
versos soaranlle ao leitor: "Sobre o 
camiño andado e os horizontes 
lentos" ("A neve"), "Cae a noite 
despacio e prende un home o lume 
na lareira" ("Cae a noite despa
cio"), "A noite estende o manto" 
("Cae a noite despacio"), "A noite, 
a vasta noite, don múltiple e uná
nime" ("Noite múltiple e unáni
me"), etc. Imaxes, versos que soan 
ao leitor mais que serven para avi
sar que "han de chegar do escoro 
as verdades terribles I con pala
bras humildes e signos transpa
rentes" (subliño en, xgg). Verda
des que son o tempo que pasa in
cesante e a morte que se aproxima 
("No banquete de Trimalción"), 
que "caerá a fría neve para negar
nos todo" ("A neve"), que "Xa non 
son nosos os ámbitos amables do 
pasado" ("Cidade a'solagada"), 
"que ó cabo dos camiños que fu
ches rexeitando/ agardaba a verda
de, a luz, o paraíso" ("Os outros 
pasos"). Verdades fque nos din que 
pudemos ser outros homes que non 
fomos ("Os outros pasos"). 

Nestes tempos de pensamento (e 
poesia) débil no que foi eliminada 
a categoria de totalidade, é recon
fortante ler un poeta que aposta 
pota totalidade contra o fragmento. 
Totalidade, como moi ben ve, pa
rece ser que contra do poeta, o 
prologuista, en cada poema. Todo 
poema é fragmento dunha totalida
de e totalidade en si, xa que todo 
grande poeta intenta expresar o 
seru na sua totalidade, nunca un 
ser framentário nen fragmentado. 
Os 18 poemas de Fábrica íntima 
poden ser un conxunto de poemas 
ou un libro unitário, pero "cada 
poema ten un fin en si mesmo" 
(Ramiro Fonte, páx. 8). O que si é 
o presente "poemário" é un exce
lente libro de poesia que descobre 

·unha nova e grande voz poética.+ 
XGG 

1) Col. Dombate n2 17. Editorial Gálaxia. Vi
go, 1991. 50 páx. Recebeu o Prénúo Eusé
bio Lorenzo Balercón no 1990. 
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Arturo Romaní publica en UNIPRO 
un estúdo sobre etnografia galega 
de fácil leitura e con grande acópio 
de gráficos. Contribue deste modo 
a destacar un sector moi descoida
do polos etnógrafos. Ademais res
gátao do esquecemento ante as no
vas tecnoloxias que invaden a acti
vidade da conserva e da vida dos 
mariñeiros no mar. 

As descripcións dos capítulos 1 O a 
32 teñen a viveza de quen compar
tí u e observou eses labores co 
afecto dos vellos empresários pre
sentes na actividade que dirixian. 
Podemos imaxinar así os edificios, 
os aparellos, a vida do mariñeiro a 
bordo, as vendas, a frota mercante 
de resultas da capitalización <leste 
sector e que logrou Galiza en com
peténcia cos anteriores amos, os 
suecos, ingleses e daneses. 

No capítulo 16 A. Romaní narra o 
paso da salga á conserva: "Co paso 
do tempo e ó se descubrir-la con
servación do peixe por medio do 
calor húmido, tódalas salgadeiras 
fóronse convertendo en conservei
ras, a partir de 1861, data na que se 
instalou a primeira fábrica de con
servas en Galicia." Esta conserva 
conseguera un bon mercado inter
nacional a primeiros do s. XX. Asi 
o demostra un contrato de X. Ro
man í Mariño de Muros con 
LLoyd, 1-VIII-1907, polo que des-

' -de Muros se exportaba a Burdeos, 
todo o Mediterráneo, Inglaterra, 
Hamburgo, Porto Rico, Cuba, Mé
xico, Brasil e Arxentina ( p.53). 

O autor engade a este fermoso tra
tamento etnográfico sobre a salga, 
unha apoloxía da instalación dos 
cataláns en Portugal e na Galiza. 
Compréndese o interese sentimen
tal de tal defensa, pero a polémica 
compre centrala doutra forma. 
Unha cousa foron as oposicións 
de intereses entre a burguesia ca
talana e galega coa fidalguia e o 
clero e outra a ponderación da in
cidéncia na evolución de Galicia 
de uns e outros sectores. Cada un 
serveu aos seus intereses e apor
tou algo ao país; a aportación da 
burguesía da salga, da conserva e 
do comercio marítimo foi consi
derábel, pero non suficiente. Non 
inxectou capital abondo para mo
dificar sustancialmente a econo
mía <leste país. • 

F. CARBALLO 

RoMANI ARTURO, A Rev.olución tecnolóxica 
na Industria salgadeira de Galicia, Ed. Uni
pro, Vigo, 1991, pp.97 + 34 de apéndices. 

Lanchas xeiteiras coas velas a secar no porto de Muros. 
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Pazo de Baión, propriedade de Laureano Oubiña -CLAVES PARA UNHA SERIE 
NEGRA GALEGA 

. RAMÓN CARIDE ÜGANDO 

Dende o ano 1989, cando A Nosa 
Terra publicaba un Cademo, no 
Dia das Letras, adicado ao Relato 
Policial, leva acontecido un 
limitado e non sostido, ao que 

, parece, florecer do xénero entre 
nós. Proba diso son duas 
coleccións, en senllas editoriais 
galegas, dedicadas a el, un número 
da revista "ANIMA+L" cun 
completo Dossier "Xénero Negro", 
e a publicación doutras obras 
narrativas, como unha da miña 
autoria, que tentan buscar unha 
certa orixinalidade, neste caso o 
recurso á tradición oral, na 
aproximación á "série negra" 
-non ao "relato policial", 
conceito que persoalmente rexeito, 
pois considero que, dadas as 
características da nosa sociedade, 
o aspecto "policial", ou mesmo 
"xudicial", ten que ser un mero 
acidente do recurso máis da trama. 

Agora que o fenómeno semella 
remansar un pocuo, convén 
'perguntarnos o sentido e as 

asaltantes nocturnos, etcétera, están 
xa moi vistos, a non ser que se 
escreba sobre eles dun xeito que 
sexa novo." 

É suficiente escreber relatos de 
xénero en galego para que podamos 
falar dunha série negra "galega"? 
Ao meu entender non, alá cada quen 
coa sua idea. Cales poden ser, logo, 
as claves dunha "série negra" 
galega? Sen pretender esgotar o 
tema, eu apontaria várias, e como a 
primeira delas ou "pedra de toque", 
coa realidade e se revele, xa de 
prirneiras, o produto dunha cultura 
meramente literária tanto como o 
dun descoñecimento do que somos e 
de como falamos na vida cotiá; 

. tamén sinalaria a ironía, a retranca, 
o distanciamento através do recurso 
ao humor, produtos evidentes da 
nosa história -xa dicia Castelao 
que "no ceo non hai humoristas". 
Outro aspecto seria destacar, nas 
nosas tramas argumentais, a maraña 
de relacións non formais que 
envolve a cotio e se superpón, entre 

características qsue 

debe terª "série Considero á 
negra" na Galiza, se é 

nós, á estratificación 
social, xa que non 
ternos na Galiza · 
tradición urbana nen 
grandes cidades 
impersoais --e nisto 
discrepo dos que 
defenden un enfoque 
radicalmente urbano 
para a nosa narrativa. 
Por último, e non 
memos importante, a 
violéncia na nosa 
"sérei negra", debe 
manifestarse como 
expresión dun 
conflito da sociedade 
co exterior e consigo 
mesma, sexa através 
da narración da 
decadéncia do mundo 
rural tradicional, sexa 
na negación do 

que lle queremos dar 
unha continuidade,e a 
iso quereria apontar 
nestas liñas. Unha 
primeira observación 
a facer é que o 
"xénero negro" non 
ten por que se ver 
estrictamente 
limitado aos temas 
habituais da 
delincuéncia (crirnes, 
atracos, droga ... ), 
dado que a violéncia 
na sociedade actual 
exércese de múltiples 
maneiras e de xeitos 
moi distintos. 
Portanto, considero 
máis á "serie negra" 
como unha mirada, 

série negra 
.como unha 
mirada, 
unha visión 
do mundo 
antes que 
como un 
conxunto de 
regras ou 
normas 
estándar. 

unha visión do mundo, presente 
mesmo en obras ás que 
habitualmente non se lles coloca 
esta etiqueta, antes que como un 
conxunto de regras ou normas 
estándar ás que teñamos que facer 
referéncia contínua, sesxa para 
respeitalas, sexa para transgredilas. 
Ainda mais: a esta necesidade de 
buscar evidentes referéncias na 
novela negra americana, en 
concreto, débeselle, ao meu 
entender, o fracaso parcial da maior 
parte de canto, neste eido, se leva 
publicado por autores galegas. E a 
este respeito a mesma Patricia 
Highsrnith aponta, falando do relato 
de suspense: "A etiqueta( ... ) non é 
máis que un atranco para a 
imaxinación dos escritores novos, 
como tamén o é calquer categoría, 
calquer lei arbitrária. Estabelece 
límites onde non debía haber 
nengun. Asasinos piscópatas, 

próprio pasado nas 
clases urbanas emerxentes. 

Tendo en conta o anterior, a "série 
negra" galega pode desenvolverse 
con liberdade en canto a cenários, 
tramas e persoaxes, con ou sen 
enigma, con violéncia evidente ou 
con violéncia latente ou, 
sinxelamente, con violéncia 
sublimada. Por que non abordar 
temas como o da emigración e o 
seu imposíbel retomo, mesmo 
cando se·trunfa nela? Ou o delito 
que nunca chega á opinión pública 
porque se siléncia dentro das 
mesmas empresas nas que se 
comete? Ou a narración do crirne 

·rural cunha técnica que se asemelJe 
á reportaxe periodística? No meu 
último libro, a pique de aparecer 
"Crónica de Sucesos" (Ir Indo) 
tentei estas e outras vias, a 
valoración dos resultados xa non 
me pertence. • 

G~~O 

John Singleton, un galega 
que f ai cine para negros 
•M.V. 

John Singleton, de 23 
anos, é o director do filme 
máis evidentemente · 
político (Rapaces de 
bairro) de cantos foron 
proxectados na Europa, 
dep.tro da recente onda de 
cine negro 
norteamericano . 

"Esta claro que eu non son como 
Spike Lee, sinala Singleton a M.S. 
Fonseca, xornalista do Expresso. 
Somos diferentes como persoas e 
como cineastas e representamos 
xeneracións distintas. Non me pa
rece xusto que nos comparen só 
porque ambos somos negros e fa
cemos filmes". 

Singleton defínese polo sustancial 
da obra. "O argumento é Deus, si
nala, o verdadeiro pilar sobre o que 
se construe un filme auténtico". 

O filme é unha conversa cunha au
diéncia xuvenil, pero destila vio
léncia. "A violéncia é habitual en 
Norteamérica, pero por outras ra
zóns, por haber raparigos coas ar
mas na man. Non son as películas, 
senón os problemas sociais os que 
xeran a violéncia". 

U nha das persoaxes principais, 
Larry Fishburn, afirma: Eles que
ren que nos matemos uns a outros, 
métennos a droga. Quen son eles? 
Os bran~os? Ten pracer a comuni
dade branca norteamericana en ver 
como os membros da comunidade 
negra se matan uns a outros? 

Singleton resposta: "Non sei se te
ñen pracer ou non, pero son comple
tamente indiferentes ao feito. Non 
podian preocuparse menos. O que 
eu digo é que os negros, ternos que 
cuidamos de nós mesmos, senón 
ninguén se preocupará por nós". 

Semellante 
á construción 
dunha nación 

O comentarista do Expresso ofere
ce esta opinión sobre o filme. "Ra-

Regreso 
á sinxeleza 
Txomin Artola 
& Amaia Zubiria: 
"Folk-lore sorta-1 " 

Txomin Artola e Amaia Zubiria 
coincidiran no seu tempo no grupo 
"Haizea", fonnación basca que tí
midamente incorporou na música 
"folc" algunha perceptíbel anova
ción no aspecto instrumental. Pos
teriormente os dous intérpretes se
gueron camiños individuais, con 
brilantes resultados en ambos ca
sos. E agora, conxunturalmente, re
únense nesta gravación conxunta. 

paces de bairro, di, é unha expe
riéncia semellante ao que debe ser 
asistir á constitución dunha nación. 
Na película, John Singleton define 
un território para a sua comunida
de, enumera as liñas que debe se
guir a defensa dese território e defi
ne aos enemigos. Para que non ha
xa dúbidas, existe mesmo unha ce
na onde Larry Fishburne, o intér
prete no filme do pai do protago
nista, diseca as causas da miséria 
física e moral das comunidades ne
gras, definindo seguidaménte o pa
radigma de comportamentos colec
tivos e individuais necesários para 

Guillermo Vilela 

sair desa miséria. É un sermón. No 
esencial, Fishburne dille ao fillo 
que a maior parte da de grácias da 
comunidade re ultan da acción di
recta doutras comunidade , en e -
pecial da branca, e explícalJe que a 
forma máis eficaz de re istir é a de 
constituir un poder materiaJ próprio 
(económico e político), a i tido po
la forza moral e o comportamento 
íntegro de cada un dos membros da 
comunidade. A i de imple, pero 
parece a verdade". 

Se lese isto Anton Reixa, diria que 
Singleton ben podia er galego. • 

Música . 111
1

- --

Despoxados dos arranxos e demais 
artilúxios dos discos de cantautor, 
recuperan nesta gravación "a dúo" 
a sinxeleza dos seus comenzos, ain
da que nesta ocasión ven sendo un-

ha sobriedade calculada. O 
disco inclue cancións tradicio
nais bascas, populares de seu 
naquelas terras. Eles (Txomin 
e Amaia) poñen algo máis que 
as voces: a interpretación, do
adamente arroupada por un 
acompañamento musical do 
máis discreto e efectivo. 

O mencer, no abrente, un 
paxaro pousa na xanela 
e coa súa canción fai esva
ecer as miñas penas. 

Textos elementais, e unha ins
trumentación que atrae polo 
sinxelo: Frauta, guitarra e unha 

notábel presenza do acordeón. Tal é 
o encanto das cancións, que non pre
cisan de nengun adubio. Abonda pa
ra deleitarse na sua escoita. + 

X.M.E. 



DIAS 

• Relanzamento 
da Asociación 
de Escritores 

O próximo 21 de Decembro a 
AELG vai debater na sua asamblea 
xera1 un relanza.mento das 
actividades da asociación. Segundo 
un comunicado do actual 
secretário, Miguel Anxo Fernán 
Vello, "compre a unión dos 
escritores arredor da chama viva 
da cultura, para construirmos 
unha ancha e poderosa república 
das letras que teña voz 
de seu nos tempos que corren 
e nos que han vir". 

Ademais de temas habituais nestas 
reunións os asambleístas debaterán 
a solicitude de ingreso 
no Galeuzca dos escritores 
e tradutores asturianos, 
a organización no 92 do IX 

Congreso Galeuzca na Galiza, 
a criación definitiva dunha revista 
da asociación, a criación 
de seccións locais e autónomas da 
AELG e a ampliación da directiva 
cara unha próxima renovación. 

A seguir da Asamblea está prevista 
unha Cea-Homenaxe a Alvaro 
Cunqueiro durante a que se 
procederá a dar leitura a un 

Manifesto da Asociación de 
Escritores, que serverá de "análise, 
reflexión e declaración activa 
sobre este ano cunqueirán que 
remata e da situación da nosa 
cultura na actualidade". 

• Prémios de Humor 
en Fene 

Coa preséncia do Marqués 
de Serafín e a sua exposición 
celebrouse o pasado sábado a VIII 
Xornada de Humor en fene, no 
transcurso da cal entregáronse os 
prémios "O humor na escola" que 
foron para Roberto Sampayo, 
Laura Cauto, Lois Neira Cortizas, 
Xabier Orozco, Elsa Grille e Iria 
Perez Abelleira. As Curuxas de 
Humor foron para Xoán A. Soler 
e Rafael Vilhar; a Curu.xa Especial 
para Alfonso Alvarez Cáccamo e 
a de Honra para Laxeiro. O prémio 
negativo, Curu.xa de Barro foi para 
Xosé Luis Blanco, "palas hom'beis 
cuñas publicitárias que introduciu 
para anunciar a nosa rádio". 

•A Mesa pola 
Normalización 
quer galeguizar 
a banca 

No transcorrir da sua terceira 
Asamblea, a MNL decidiu retomar 
o labor de galeguización das 
ínstitucións financeiras, ralentizada 
unilateralmente por elas mesmas, 
dándolle nova vida ao protocolo 
que hai tres anos asinaron 
14 entidades bancárias e unha 
de aforras. A campaña consistirá 

G~~O 

na denúncia das entidades 
de aforro que se negan a asinar 
o convénio, e dirixirase aos 
traballadores da banca 
e ás entidades que traballan coas 
caixas. Pedirán a colaboración de 
sindicatos, colectivos estudantís 
e outras asociacións, elaborando 
material para reivindicar o uso 
do galego en duas direccións: 

. edicións masivas de cartos para 
enviar individualmente denúncias 
aos directores das Cauas Galicia, 
Ourense, Vigo e Pontevedra 

, e adesivos para incluir nos 
formulários. O lema da campaña 
será "En galego, é fácil". 

A Asamblea da MNL aprobou un 

informe de xestión no que se fai 
balance desde a etapa do govemo 
tripartito até hoxe. Recóllese 
a conflitiva relación da Mesa coas 
sucesivas direccións de política 
lingüística, cun curto periodo de 
lua de mel na fase final do govemo 
Laxe, preocupado pola negativa 
incidéncia dun enfrentamento coa 
Mesa en periodo preeleitoral. O 
informe valora a sua preocupación 
da chegada de Fraga ao govemo 
cos seus amíncios de privatización 
da TVG e de optatívidade do 

1 

galego no 1ensino, e a parálise na 
que se sumiu a política lingüística 
con Manuel Regueiro. As 
preocupacións principais da Mesa 
son a progresiva devaluación da 
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TVGcoa introdución subtil 
do español na programación, 
e a famosa débeda histórica 
do govemo central. 

A Mesa plantea tamén vários 
pontos sobre os que pivota a sua 
actuación reivindicativa e de 
sensibilización: conseguir unha 
vontade real dos poderes políticos 
e criación dunha vice~conselleria 
de Política Lingüística. 

Foi elexida unha nova permanente 
da Mesa que estará formada por 
Xosé Manuel Sarille, Lois 
Cambeiro, Elias Torres, Neves 
Amado, Merche Espiño e Cherna 
Martínez. · • 

Os que len no Nadal leñen Premio ~ 

PREMIO XERAIS 

Agosto do 361 Xos• Fernánde• Ferrelro. 
Esta novela. boseada en feltos reais e escrito 
cunha linguaxe cose que cinematográfica, é o 
historia dun asesinato por vinganza cometido 
por catro fa lanxlstas aproveitando o confusio
nismo dos primelros dios da Guerra Civil . 

Xerais presenta os últimos Premios de narrativa galega. 
Catro obras de lectura imprescindible neste Nadal. 

Se che gosta ler, tes Premio. 

PREMIO CIDADE DE LUGO 

Dlas contadosz Xos6 Cid Cabido. 
Esto obro está constituida por doce re latos 
moiormente urbanos, onde os protagonistas 
viven situacións de fronteira entre a paradoxa 
case fantástica e a máis seco e implacable 
reolidode cotiá. 

PREMIO BLANCO AMOR 

Traller: Francisco Alonso Vlllaverde. 
A primeiro novelo deste xove autor é un ache
gome nto á vida dos cpmioneiros galegas. 
Cunha clara vocación de actualidade. o fío 
conductor otópose nos cuestiones candentes 
da nasa sociedade -Sida, terrorismo. sexo ... -

- ~ ~ ...-

PREMIO XERAIS 
NALIS . TA 

Sabor a ti: Mlguel Suáre• Abel. 
A novela finalista do Premio Xera is inventa. 
mediante unho prosa eficaz e áxii. o forte atracti
vo dunha ollado feminina. pasion1JI, "con clase', 
que destrúe a ratina dunha profesora d~ instituto. 
quizais a costo da súo propio destrucción. 

·. . · XERAIS . . -
~~ 
~~ 

O QUE GALICIA TEN.QUE LEA 
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Un narrador de vacacións e con . ,,,, . 
pr1smat1cos 

XOSÉ LUIS MARTíNEz PEREm.o 

Hoxe vai moita calor. A verdade é que non me esf orcei moito á hora de come zar esta 

LUÍS PEREIRO 

narración. Normalmente fago un 
par de horas de xinásia (coas su as 
correspondentes tres flexións, un 
abdominal abondo enredoso e un
ha carreiriña polo corredor adiante 
con dorsal e· todo 

de ao noil diferenciar as vacas ma
retas das baleas azuis co conto de 
que ambolosdous seres son mamí
feros), peixes de todos os brillos e 
espiñas desfilan cos seus últimos 

modelos de esca-
- teño que deixar • • • • • • • • • • • • • • mas ante o escapa

rate eterno e mari
ño e, como non, 
ante as olladas es
camadas e famen
tas das bañistas 
(bon, iso de "bañis
tas" é para enten
der-nos, pois unha 
enquisa ainda vi
xente da Asocia
ción de Mulleres 
Molladas publica 
no suplemente do
minical da revista 
"Tricota que algo 
elimina o histeris
mo uterino", revela 
que dos humanos 
que non teñen o 
que hai que ter, isto 
é, paciencia, só un 
nove por cento 
ousa mergullar-se 
enteiramente no 

ben claro que ade
m ais de non ver
me o umbigo, non 
nacin en Esparta e 
que iso do cultivo 
do corpo sen os 
abonos pertinentes 
para suar sen facer 
nada non vai comi
go--), fumo un pi
to para que me ve
ña a inspiración 
(cada vez máis per
seguida pola Liga 
Perseverante Con
tra os Escritores 
que Fuman) e vou 
centos de veces até 
a cociña para coller 
vasos de auga ao 
parecer insípida, 
outrQs centos de 
veces para apañar 
trapos cos que !im
par a xa limpa me-

Abondacon 
que 

imaxinedes 
mulleres de 

todas as idades 
de bronce cos 
seus vástagos 
numerados, 
bañadores 

mercados na 
mesma tenda, 
chanclas de 

rebaixa e toalla 
sa e algunha que 
outra lambonada 
le almente autori-
zada. O importante é estar activo, 
mover-se, mexar, remexer, reme
xer... para que non quede o papel 
en niveo branco e non suspender 
na calificación do leitor (que, en
tre nós, cada vez sodes máis 
-esixentes- e todo desde a últi
ma campaña de alfabetización). 

Hoxe vai moita calor. Repito a 
oración enunciativa afirmativa e 
actualizada, en virtude da miña po
testade de narrador en vacacións e, 
como sei que a vosa memória é a 
curto prazo, con lagoas, brañas e 
un compango de buxos caducos, 
reitero-me para que vos acordedes 
de que estamos no verán. 

Sentados xa os precedentes clima
tolóxicos, e despois de que o voso 
cerebro repasase os tópicos esta
cionais (palmeiras, praias, xelados, 
gafas escuras e a menor roupa po
sibel que permiten os Canons e de
mais detectives privados da Cruza
da da Santa Decéncia Contra o 
Morbo), vai sendo hora de que 
adiantemos algo. 

O lugar onde quero que situemos a 
calor non ten a menor importáncia, 
ahonda con que imaxinedes mulle
res de todas as idades de bronce 
cos seus vástagos numerados, ba
ñadores mercados na mesma ten
da, chanclas de rabaixa (sete pares 
polo précio de seis), toallas e po
tingues cenouros. A pouca distán
cia pode ver-se unha cousa moven
do-se enormemente azul, con on
das de metros, decímetros ou on
das médias e, as máis das veces, 
de cativos e frecuencialmente mo
dulados milímetros que pasan un 
tanto desapercibidas. No interior 
do azul (que alguns mediocres fi
sonomistas terrestres tildan de ver-

azul, un vinte por 
cento molla unica
mente os nocelos e, 
o resto, maiormen-

te e por decisión democrática e co
lexiada, só coñece o azul ben sexa 
de lonxe, ou ben ao traverso das 
postais ou libros vellos e mareados 
de Hemingway). 

Un azul algo menos forte comple
menta desde o alto a pai axe (que 
non seria tal se só tivese parte de 
abaixo). O sol, feito a compás po
los técnicos de enerxia solar da 
Oficina de Turismo, lanza raios in
discriminadamente sobre re iden
tes, domiciliados e tran euntes tu
ristas que, lonxe do procurado mo
reno, aspiran á cor gamba ou ca
marón nas suas peles sen adestrar e 
ollan que cousas máis lindas, mái 
cheas de grácia a toda as meninas 
que veñen e que pasan co seus 
corpos dourados con certa envexa 
nórdica, loira e sen contaminar. 

Criaturas irracionais revoloteian 
polo azul-ceu intentando facer 
sombra nos umbios das anatomias 
escarranchadas na area. Gueivotas, 
lavandeiras, avionetas de corral 
con publicidade, helicópteros e al
gun que outro lorcho despistado e 
aprendiz de peixe-voador con salá
rio mínimo interprofelorchal, cir
cundan unha e outra vez o espácio 
aéreo que nos ocupa. O importante 
é chamar a atención, incordiar di
vinamente desde o alto, que todos 
saiban que un existe e que pode ta
par o sol como modesta e molesta 
nube cento por cento algodón. 

Na praia (xa sei que non fai falta 
que diga o lugar onde se vai desen
volver a narración é unha praia, pe
ro hai leitores moi desconfiados pa
ra os que nonpistas que cheguen) 
tamén ternos humanos hai que ter, 
isto é, paciéncia a pares. Alguns 
acompañan a seres sen paciéncia 



deitados en toallas xigantescas, es
tampadas e promiscuas; outros 
(menos afortunados nos amores de 
estio e sonata, posto que se reser
van para un inverno de esperpentos 
e gabardinas) non acompañan, xa 
sexa porque chantan estancas ao 
seu arredor para espantar os berros 
das anatornias reunidas nun mesmo 
ecosistema de cubos, frotadores, 
areanosollos e balonsnivea, ou ben 
porque prefiren a soledade dunha 
tumbona que non queren compartir 
en cívicos tumos democráticos, li
berais e de cús progresistas e sindi
cados. 

Ü decorado está case completo, 
só falta descreber por encima un 
par de vendedores de patacas friti
das e xelados de cores coas suas 
voces de Rostchild en poténcia 
(non esquezades que o archimillo
nário empezou a sua fortuna ven-

-dendo chupachups ás portas dos 
estádios de badminton, e limpando 
os zapatosgorila dos que daban as 
meirandes propinas dos Estadosu
nidos para sacar-se do lombo o di
ñeiro negro e a caspa. Como di 
Nong Shei Kent moi ben, e dentro 
do seu ensaio "Oportunismo Ma
nual ou Neopositivismo da propi
na", editado polft Editorial Infólios 
do Duque, Illa de Arousa, ano 
1981 : " ... o importante non é estar 
no lugar oportuno, é estar no mo
mento da tallada oportuna"). Ta
mén a praia se adorna con alguns 
homes de gabardina e calcetins de 
rombos; non, non desvario En to
das as praias hai xente que fuxe do 
sol no seu tecido epitelial , decide
me para que serve entón o quita
sol? Non deixa de ser un paraugas 
disfrazado para xente previsora e 
sabedora de que o tempo pasa axi
ña e gosta de mudar a sua roupa 
interior estampada de segundos. 

Cuns cantos brochazos de pala
bras, xa ternos pintada a cena_ Co
llamos os prismáticos para analisá
la polo rniúdo, con cienti:fismo lite
rário e observador. 

Un home (recordade que son seres 
con paciéncia maior ou menor) 
mañoso nisto dos bronceadores, 
intenta pringar-lle as pernas á sua 
acompañante (e digo tal, porque 
descoñezo se é a sua dona, filla, 
amante rexistrada no libro que a 
tal efeito hai en cada parroquia, ou 
unha descoñecida viciña de area 
que ten as mans delicadas e s6 ten 
duas) . A operación parece doada, 
do bote saen cho-

manual mais cun bronceador fiá
bel e en condicións. 

Xiro a cabeza un par de centime- . 
tros mal medidos, e o panorama 
varia xusto cando o e:ricarregado 
polo Concello para a prevención e 
artellamento dos queimados inten
sivos toca a campá para que os dei
tados dean a volta e eviten o chei
rume que dá a insolación (que, sen 
embargo, procura todo turista que 
se précie para verificar se as en
fermeiras da unidade de queima
dos son tan belas como din as cró
nicas de sanidade e se usan só 
Chane! número 5 ou Torres do 
mesmo número). 

Nun lado da praia, unha muller de 
idade mitolóxica e que non achou 
bañador para o seu intransferibel e 
persoal porte, exibe a sua total fal
ta de complexos nun valeiro eco
sistema. A poucos metros evidén
cia-se un contraste presidido pola 
beleza de turno que, coñecedora 
da sua condición de desexada, 
abusa dunha recua de homes-la 
que pelexan galantes por carretar 
cubos de auga para unha deidade 
que non sabe andar, que ten Jume 
por todo o corpo e algunha que 
outra pulga de cuplé por cazar. 
Como é natural, as mulleres de be
leza menos agraciada e máis terrea 
fan un frente común co dificultoso 
obxectivo de ver cheos os seus cu
bos de mollar os pés. Rachan os 
seus petos de porquiños para po
der pagar os servicios dunha mei
ga especializada en botar as cartas 
no buxón axeitado. Contodo terán 
que lles cona a man, ainda que só 
sexa para ver futuros perfeitos 
cheos de nadadores libres de esti
lo e de actores secundários. Non 
podo seguir coa descripción, a vi
sión ve-se taponada polas chega
das de várias tunas e tres oportu
nas excursións de mineiros soltei
ros artelladas a última hora por un 
empresário de viaxes espabilado e 
seguidor das palabras de Nong 
Shei Kent. 

Ü brigado polas circunstáncias 
musicais, xiro os prismáticos e a 
cabeza para o polo oposto. Dúcia 
de cativos armados con escopetas 
de pesca submariña pratican o tiro 
ao moreno e, de paso, conseguen 
máis espacio vital ao agachar bai
xo a area aos ensartados defuntos. 

Os do posto de socorro rifan cun 

rro controlados e, • • • • • • • • • e • • • • 
afogado reinciden
te que parece gos
tar do boca a boca 
e non para de pe
dir socorro. Axita 
os brazos desde 
lonxe logo de pin
char, adrede, o seu 
flotador de hipo
campo. Alguns ba
ñistas tiranlle pe
dras desde a beira 
para ver se conser
van a puntería que 
tiñan de cando ne
no s e, principal
mente, para calar o 
ruido que lles in
córdia a sesta que 

espallados polo 
apéndice inferior 
esquerdo da susodi
ta, cumpren a sua 
protectora función. 
A cousa vai ben, o 
apéndice dereito 
agarda ciumento 
por ser pringado e, 
coa rapidez que só 
dá a experiéncia 
contrastada polas 
auditorias, o noso 
ser paciente e sen 
nervos preme o 
bronceador pero, 
maldición! Calcula 
mal e o chorro e a 

Os do posto 
de socorro 
rifan cun 
afogado 

reincidente que 
parece gostar 

do boca a boca 
e non para de 
pedir socorro. 

man depositan-se 
nun lugar que dá lu-
gar (podia pór "orixina" no seu lu
gar para evitar a redundáncia, pero 
non quixen deixar de repetir-me 
porque redunda no mellor resulta
do final) a tres labazadas niponas 
perfeitamente executadas logo do 
preceptivo ensino do carnet de 
cinto gris-pérola. O magullado 
mañoso desfai-se nos saúdos de ri
gor que suceden ao combate per
dido por tres puntos de sutura e re
tira-se aos seus dominios de toa
lla, agardando unha nova oportu
nidade de demostrar a sua maña 

botan vestidos de 
romanos. A diver
sión finaliza cando 

unha banda de táboas a .vela estabe
lece contacto co afogado. Adian
tou-se por un pelo a duas dúcias de 
esquiadores que peiteaban as ondas 
por aquela zona. 

Sen decatar-me, a marea foi subin
do e ameaza con mollar os fólios. 
Vou gardar os prismáticos na funda 
e recoller a máquina de escreber, · 
non vai ser que colla ferruxe e teña 
que mercar logo un bolígrafo co 
que repasar a miña nefanda caíigra
fia. A ver se podo volver. 
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Un 
bon 

agasallo 
o MUNDO DE CUNQUEIRO, a publicación 

que pecha o ano 
adicado ao 
escritor 
mindoniense 
cunha completa 
escolma 
fotográfica e con 
aportacións 
inéditas de máis 
de 16 
especialistas. 

ANDANDO A YERRA, unha escolma dos 

Manuel Hortas Vilanova , 
Andando a Terra 

~77-1987 

mellores 
traballos 
xornalísticos de 
Manuel Maria 
realizada por 
Mª Pilar Garcia 
Negro e Miguel 
Mato Fondo. 

Agasalle cultura no Nadal. 
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Anúncios de balde 
A convir: troco mel caseiro por 
pitos poñedores que anden ceibos. 
Tamén vendo o mel a 1.000 pts 
Kg. Chamar ao tlf (986) 45 27 02. 
Preguntar por Cilio . .. 

Renova~áo Numero 3, revista cul
tural e informativa da Associa9ao 
Cultural Galega "Embaixada Gale
ga da Cultura" já está a venda. En
comendas a Alem Ocobrix, S.L., 
rúa Príncipe, 9. 36630 Cambados. 
tlf 52 09 93. 

O Centro Social Okupado de 
Compostela precisa a vasa solida
riedade: móbeis, ferramenta, apor
tacións económicas ... Pasadevos 
pola rúa Sta Clara, 1. Asambleia de 
Okupas. 

Cobcenhky Sovciencu, empresa de 
turismo hispano-soviética organi
za viaxes a Moscú e San Peters
burgo durante 7 dias. Para máis 
información por-se en contacto .coa 
axéncia en Blasco de Garay, 18. 
Madrid. Tlf (91) 445 05 25. 

Léndia Prea, 52 páginas de banda 
desenhada integramente ern gale
ga. Se desejar tal revista pe9a-a ao 
seu distribuidor, o Grupo Meen-

dinho, ao apartado de correios 678 
de Ourense (32080) . Envios por 
Vale Postal ou Reembolso. Pre90: 
250 ptas. 

Para a formación do grupo de 
Rock Duro, precisamos urxente~ 
mente: batería 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 2lh 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 Anticoncep
ción e Sexualidade está na rua da 
Espiñeira, 10-baixo (Santiago) . 
Información e asesoramento so
bre temas de sexualidade a me
nores de 20 anos (gratuito e con
fidencial) 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 

· Subscricións e colaboracións: 
0 (981) 58 81 01 T Apdo. 1.058 Santiago 

Publicacións 

Logotipo do Memorial da América La
tina de Fernando Lemos. 

Colóquio 

É o norne da revista trimestral d~ 
artes visuais, música e baile edita:.. 
da pola Fundación Calouste Gul
benkian de Lisboa. No seu último 
número, correspondente a este tri
mestre, recolle artigos adicados a 
pintores como Giorgio Morandi, 
Pedro· Chorao, António Seguí e 
Gauguin, á pintora Catherine Mon
gremier, ou á artista p~ástica Gina 
Page. Ademáis inclue un interesan
te artigo adicado ao Memorial ~ 
América Latina do Arquitecto Os-'- . 
car Nierneyere; a Femando Lernós, · 
o artista gráfico que creou a síntese . 
gráfica da irnaxe arquitectónica de · 
este importante proxecto. 

Galiza Sempre 

Acaba de sair do prelo a revista da 
Asociación Cultural Galega Galiza 
Hoxe, cornposta por galegos emi
grados na Xenebra. O seu principal 
obxectivo éo espallamento da cul
tura galega no seo dos galegos 
emigrados na Suíza.A asociación 
está aberta a todas as propostas de 
colaboración no marco dos seus es
tatutos, que para o caso veñen pu
blicados oeste número. A nível fi
nanceiro sustenta-se coas cotas de 
apoio dos seus membros. Do mes
mo xeito se sustenta a emision ra
dio f ón ic a do programa Galiza 
Sempre, que se emite todos os do
mingos desde as 10,30 horas até o 
mediodia nas ondas de Radio To
nic FM, na frecuéncia modulada 
en 88.4, e que está realizado pala 
asociación. A Delegación en Gali
za: Carlos Martínez. Rúa A. Mar
tínez Salazar, 3. 15011 A Coruña. 
Tlf 27 83 99, fax 25 02 12. 
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O Xistral 

Está na rúa o número 17 desta re
vista, voceiro do Centro Galego de 
Bizkaia en Barakaldo, e correspon
dente aos meses de Outubro, No
vembro e Decembro. Esta publica
ción ten unha tirada de 1.000 exem
plares con unha amplia difusión en
tre a comunidade galega na emigra
ción. Neste número tratan-se ternas 
de a História e Cultura de Galiza, 
como a Xeración Nós, ou a emigra
ción galega en Barakaldo, ou a re
cente exposición "Galicia No Tem
po". Ademáis publican-se colabora
cións literárias e se da información 
sobre os actos desta comunidade, se 
fala de povos da terra e se informa 
sobre a creación na Universidade 
de Deusto dunha Cátedra de Histó
ria da Cultura Galega a carrego de 
Xosé Estévez.0 enderezo da revista 
é Rúa Gaiza, 3 48902 Barakaido, 
Tlfs 490 34 29 e 499 29 92. + 

Exposicións 

1 
\ 

Cadro de Fernando Prieto. 

-Recup~ración :- ... : · d1,1s -~es deLug~ . .-. · · 

etnográfica · · · · Adda Muiños 

Na Biblioteca de Car
ballo pode-se visitar a 
mostra Experiéncia de 
recuperación etnográ
fica na parróquia de 
Sofán. 

Os pazos 
gal egos 

Mostra na Casa da Cul
tura de Noia. 

Paco Pestana 

Escultura na Galeria 
Cit~nia de Compostela. 

O libro 

Na Estación Mañtima da 
Coruña Salón do libro 
infantil e xuvenil. 

Lodeiro ~ 

Na Casa das Artes e da 
História de Vigo exposi
ción antolóxica de Lo
deiro. 

Milagros 
Fernández 

Obras desta artista no 
Liceo de Ourense. 

Mary Guevara 

Exposición no Círculo 

Teatro 

Tui 

Obras na Sala de Caixa 
Pontevedra. 

Fotográfica 

Na Sala Municipal de 
Exposicións mostra fo
tográfica "Ferro! 1898-
1936". 

O Cerebro 

Na Casa da Cultura de 
A Estrada mostra cientí
fico-divulgativa "As 
portas donoso cerebro". 

Xoguetes 

No Paz.o Municipal de A 
Coruña exposición de 
xoguetes antigos. 

Caxigueiro 

Na Galería Barcelos de 
Vigo mostra de obras de 
Caxigueiro. 

Galicia en foco 

Esta mostra fotográfica 
pode-se ver na Casa da 
Cultura de O Barco. 

Pintura 
do Prado 

No Museo de Lalin ex
posición "Invitación ao 

Museo del Prado" 

Academia de 
San Fernando 
No Museo Provincial de 
Lugo podense contem
plar as obras premiadas 
por esta institución no s. 
xvm. 

C.G.A.I. 

"A fotografía nas colec
cións galegas" tíduo da 
exposición que acolle o 
Centro Galego das Artes 
da Imaxe na Coruña. 

F. Prieto 

Na Aula de Cultura de 
CaiJta Ourense mostra de 
pinturas de Prieto do 17 
de Decembro ao 4 de 
Xaneiro.O horário é de 
19,30 a 2lh ; Avda de 
Pontevedra, 7. Ourense. 

Víkings 

Este é o tíduo da exposi
ción que se poderá visi
tar desde o dia 19 na Es
tación Marítima de A 
Coruña, organizada polo 
Concello e a Fundación 
"La Caixa". 

Luis Seoane 

Exposición de debuxos 
na Galería Pardo Bazán 
de A Coruña. 

Klaus Staek 

Mostra de carteis na Ca
sa da Xuventude de Ou
rense. 

Hildegart 

Documentación, artigos 
e fotografías sobre a vi
da de Hildegart na Gale
ría Sargadelos de Ferro!. 

C.N. Ledoux 

Na Casa da Conga de 
Compostela mostra foto
gráfica sobre o arquitecto 
Claude Nicolás Ledoux. 

Gravuras 
do S. XVIII 

O dia 1 O inaugura-se na 
Sala de Exposicións de 
Centro Cultural Caixa
vigo a mostra "Me tre 
da gravura do éc ulo 
XVill". Vigo. • 

O "Nadal Cultural de Tui" que este 
ano pretende achegar o teatro á 
xente e que terá lugar até o dia 5 de 
Xaneiro, seguirá o dia 20, ás 21h 
no cine Yut, coa posta en escea da 
obra cómica Tordos e Piraguas 
(Mangantes), creación colectiva 
dirixida por Rosa Hurtado e San
tiago Montenegro, e representada 
pola Compañia TBO. 

Pontevedra 
A Coruña 

Dentro de Ciclo de teatro na Sala 
Rosalia Castro, os dia 19 e 20 o 
grupo Chévere representará Rio 
Bravo, e o dia 21 a Compañia 
Uvegá Teatro representará Cea 
para dous 

O Grove 

Na Casa da Cultura odia 19 o gru
po Pikor representará a obra Nef
talina. 

· . Teatro Malvar, do 18 ao 20 o Cen
'tro Dramático Galego representará 
a obra O incerto ·señor Don Ham
let, príncipe de Dinamarca de 
Álvaro Cunqueiro. 

Cangas 

O dia 20 remata o ciclo de Teatro 
no Outono coa posta en cena da 
obra Mistério Cómico da compa
ñia Teatro do Morcego, ás 22h no 
Cine Galaxias desta vila. • 



Novas sensuais 

• MC/ A CORUÑA 

Enrique Saavedra Chicheri tra
balla nestes días cos máis diversos 
materiais co obxecto de preparar 
unha mostra da sua arte escultórica 
que está prevista para o vindeiro 
ano, "concretamente, para o mes 
de marzal, na galeria de Alfredo 
Melgar, en Madrid". Chicheri, que 
residiu durante catro longos anos 
en Los Ángeles (EE.UU.), vai par
ticipar, asemade, nun cursiño que 
orgaiza o Centro de Arte La Recto- ·. 
ria, en Catalunya, "no mes de Xa
neiro, nunha casa do século XVI, 
onde hai talleres para ferro, cerá
mica, etc. Traballaremos baixo· a 
supervisión de Josep Plandiura. Se
rán trinta dias de aprendizaxe que 
virán moi b_en para aproximarme ás 
diferentes técnicas criativas do ma
estro catalán". Nesta semana, Chi
cheri mostra, tarnén, a sua especial 
concepción do cubrimento espa
cial, na Fundación Araguaney, 
cunha compacta e significativa 
construcción onde sobresaen certas 
combinacións adicionais que amo
san a sensibilidade mobil do autor. 
"Son formas que me chaman", di 
Enrique Saavedra, que mantén un
ha liña atípica neste mundo da 
criatividade, "e tento manter unha 
liña característica, ceibe de in
fluenzas. Percuro a orixinalidade, 
inda que non sempre é fácil". Por 
outra banda, o escultor entende que 
"nesta cidade hai poucos esculto
res. Hai pintores, nembargante. 
Mais xente que traballe neste eido, 
moi pouca. Ramón Conde mar-

Cme 

I Semana 
de Cine Anarquista 

Dentro do ciclo organizado polo 
Cine Clube de Pontevedra, a Fede
ración Gakega de Cineclubes, a 
Xunta e a CNT odia 19 ás 20,30 
prox.ectara-se a longametrax.e A 
Patagonia rebelde dirixida por: 
Héctor Oliveira, producción meh
tina de 1974, que levou o Oso de · 
Plata do Festival de Berlín ao di
rector. O filme narra os aconteci
mentos que se produxeron na Pata
gonia durante os anos vinte do no
so século. Unha folga, inicialmente 
urbana extende-se pola zona rural, 
e desemboca nunha intensa repre
sión obre traballadores e labregos, 
que intenta di truir o núcleos or
ganizativo anarco indicali ta ar
xentinos e chilenos. O filme é unha 
crítica ao papel dos militares na 
história recente da Arxentina. Con
ta, nun dos papeis protagonistas, 
coa intervención do actor galego 
Femando Iglésias Tacho/as. 

C.G.A.I. 

Dentro do ciclo Estreas de pro
duccións galegas o Centro Galega 
das Artes da Imaxe ten previsto pa
ra os dias 20 e 23 de N adal a pro
xección do filme Macana de dote, 
che dirixido por Miguel Castelo so
bre un guión de Euloxio R. Ruibal. 
Conta a história de Ceronio, un de
sernpregado sen porvir, que lle fai 
as beiras a Polita, moza casadeira 
filia única dun indiano, e herdeira 

. ~ ~- :· . 

CHELO 

chou para EE.UU,.· E o ·que fica 
agora son; ~n "xerá:i., pintores que 
comenzan a facer 'iabor neste cam
po. Talvez haxa que agardar ao fu
turo, aos xoves. Non pasa o mesmo 
na provincia de Pontevedra, onde 
si hai escultores con calidade. 

Para os que gusten do tempo de mú
sica, para os xoves e menos, ou para 
variar e sair do ambente cotidián, aí 
estan Danza Invisible e Los Ele
gantes. O sábado, día 21, no Coli
seo. O real concello de A Coruña fai 
buratos e buratos, conta contos e 
roáis cantos, pero non quer perder 
comba cun feixe de posíbeis votan
tes que nalgún sitio terá que mete
los. Porque bibliotecas non hai m.oi
tas, como tam.pouco instalacións 
adecuadas para o espacimento. Po
rén, que non cunda o pánico. + 

Macana de dote, che, de M. Castelo. 

dunha grande fortuna. Está inter
pretado por Xosé Manuel Oliveira, 
Maria Pujalte e Pitusa Paz, entre 
outros. O día 23 proxectara-se ade
máis O pai de Migueliño, dirixido 
por Miguel Castelo, con guión do 
mesmo e baseado nun conto de 
Castel~o, con diálogos de Xan Ce
judo. Un mozo no intre de princi
piar a sua viaxe á emigración euro
pea lembra unha pasaxe da sua ne
nez. Prémio da Crítica do V Certa
me Internacional de Filmes Cortos 
Ciudad de Huesca (1979) Mención 
especial da XIX Semana Interna
cional de Cine de Barcelona e se- · 
leccionada nos festivais de Ober
hausen e Moscú (1977). Os pases 
serán ás 20, 15h na Sala de Proxec
cións do CGAI, rúa Durán Loriga, 
10, baixo. A Coruña. + 

.. :.Música 

Ars Metal 

.. Concerto de este grupo o dia 21 na 
Igrexia Parroquial de Ribadeo. 

Brenno Ambrossini 

C.oncerto de piano o día 19 na Sala 
de Concertos do Centro Cultural 
Caixavigo. 

Mozart 

O Instituto de Ensino Secundário e 
Profisional de Vilalonga- Sanxen
xo ten previsto a celebración o pró
ximo dia 20 a partir das 12h un 

. Goncetto adicado a este compositor, 
con motivo do bicentenário do seu 
pasám.ento. Será no salón de Actos, 
e setá interpretado polo Cuarteto 
de Cámara Alvaro de Castaneda, 
conxunto de corda formado por xó
v es intérpretes, pertenedentes á 
Xoven Orquestro de Galicia. Os 
músicos ademáis de interpretar, 
irán explicando cada peza e as ca
racterística e funcións dos instru
mentos utilizados. + 

Convocatórias 

Prémios de Bacharelato 

Convoca a Conselleria de Educacion 
no DOG do 2 de Decembro. Pode
rán optar os alumnos que obteñan 
como nota média das calificacions 
dos tres cursos de bacharelato ou 
nos tres primeiros do plan experi
mental de reforma do ensino medio 
8,50 puntos ou roáis. Os que cum
pran estes requisitos teñen que se 
inscriber no instituto no que se atope 
o seu expediente académico no pra
zo de 20 dias natrurais contados a 
partires do 2 de Decembro. 

Fotobienal de Vigo 

. Coordenada polo Centro de Esto
.dos Fotográficos, convoca para a 
sua quinta edición duas bolsas de 
traballo de 500.000 pts. cada unha. 
A adxudicación das mesmas realiza
rase de acordo cos seguintes crité
rios: Poderán optar a ela todos os fo
tógrafos residentes en Galiza ou os 
galegos que residan fóra; haberá que 
presentar un proxecto razonado do 
traballo que se propoñen realizar; os 
proxectos enviaranse, cun currículo, 
antes do 30 de Decembro, ao Cen
tro de Estudos Fotográficos, Apdo. 
1264 de Vigo ou á Concellalia de 
Cultura, Praza de El-rei, V Fotobie
nal. O fallo farase antes do 15 de Fe
breiro. O prll.'?o de entrega será até o 
1 de Setembro de 1992, e o traballo . 
deberá estar formado por un mínimo 
de 30 fotos. + 

Animación 

Ludoteca 

Desde o pasado dia 16 está aberta 
para os máis cativos a ludoteca, 
obradoiros de papirofléxia, som
bras chinesas e de xogúetes no Pa
zo de Bendaña, en Compostela. + 

-
Páxinas coordenadas por 
MARGA R. HOLGUIN 

O trinque 
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Ran. Un bon filme de Kurosawa que emitirá a TVG odia 21. 

A Patagónia rebelde. Longametraxe imprescindibel que narra a 
história do anarquista galego, Soto, na Arxentina. Oportunidade 
para contemplar o traballo do célebre actor e tamén galego, Ta
cho/as. Será proxectada polo ·cine-clube Pontevedra, odia 19. 

P ublicacións 

Andaina. Revista de pensamento feminista ven de editar o primei
ro número da sua segunda época. Moitas novidades e un bon pro
duto, aconsellábel para mulleres en xeral, non só feministas. An
daina ten o apartado 1058 de Santiago. 

A crítica 

Orquestras no 
mercado 

XURXO ESTÉVEZ 

Comentan os eruditos que aqueles novos ricos de princípios de 
século rodeáronse, para ocultar a sua ignoráncia, das mellares 
obras de arte que lles poido proporcionar o mercado. 

Asi foi como Os Xirasois do indixente Van Gogh, chegou ás pa
redes dun salón nobre para que Sakamoto arrotase relaxadamente 
logo de papearse un sushi. 

T amén os nosos novos ricos do Carnaval político están a rifar 
por peitearse coa "Orquestra Sinfónica Galega" roáis longa ecos 
mello res rizos. 

Xa non é só ese Celta-Deportivo que estrutura a nosa sociedade, 
que contén o depósito das eséncias do cotarro, as cuestións últi
mas da vida e da morte -sobre esa cuestión verémonos na obriga 
de voltar unha e outra vez. Non. O que reloce na pelexa entre os 
concellos da Coruña-Santiago e a Xunta de Galicia é outra cousa, 
é o matiz, o xesto elegante, a xoia do marqués na orella de ouro. 
Ou, se preferides, a sutil relación entre a base e a superestrutura 
que <liria o vello das estátuas caidas. 

Ai, que ben lle senta a sección de vemos a Don Francisco Váz
quez!! E repara no grupo de violins de Xerardo Estévez, fícalle co
mo unha luva!! 

Que dicer, pois, das gaitas filarmónicas coas que o rei do domi
nó se tapará o rabo? 

Desde o asunto do Muro corre o boato de que competir é o me
llor: empurra e beneficia. 

Non che digo que non. Mais teño para min que bastaría darse 
unha volta polos barracóns cliso que a loita intracaciquil deu en 
chamar "Universidade Sul" para comprobar que, as máis das ve
ces, a cousa non é tan <loada como sacar eses magníficos coellos 
do chapeu do Mago Antón. • 

Cine en.Tv 

Ran 

O dia 21 e no espácio "Butaca es
pecial", que emite obras en versión 
orixinal subtitulada, poderemos ver 
o filme Ran do director xaponés 
Akira Kurosawa. Desde o ano 
1980 en que recebira a Palma de 
Ouro en Cannes e surprendera ao 
mundo con "Kagemusha" este di-

rector non se puxera detrás dunha 
cámara até o 84-85 en que dirixe 
esta coprodución entre a Fráncia e 
Xapón, unha vistosa e surprendente 
recriación do medievo nipón. O fil
me fundamentado na obra "Rei 
Lear" de Shakespeare, adaptada ao 
Xapón medieval, cria un fresco co
lorista e dramático no que hai intres 
de cine puro. + 

UNTA 
DEGALICIA ~ u CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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·Nen managers, nen axentes de espectáculo 
~ 

Cooperativa Cultural Etnia, 
un xe:ito distinto de animación cultural 
• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

D esde hai cinco anos, ven 
funcionando en Portugal 
a "Cooperativa Cultural 

ETNIA", que neste curto periodo 
de existéncia veu realizando unha 
marea de proxectos dentro 
dos máis diversos ámbitos: 
música, teatro, exposicións 
etnográficas, pintura, fotografia, 
poesia, seminários sobre 
educación, asi coma un programa 
de rádio, veñen senda, polo 
de agora, os contidos que avalan 
a intensa dinámica desta 
asociación, que xurdiu na vila 
fronteiriza de Caminha, 
espallándose posteriormente ao 
resto de Portugal (Coimbra, Porto, 
Lisboa, Lagos ... ) até chegar a 
contar cun deleg~do en Holanda. 

"Esta iniciativa cultural naceu en Caminha 
. por casualidade, por mor do pulo que lle 
imprimimos un fato de entusiastas anima
dores culturais", declara a A Nosa Terra 
Mário Alves, un dos seus fundadores, que 
engade, "os membros da dirección da Co
operativa reunímonos todos os meses; e 
os asociados, duas veces por ano". Este 
sistema de funcionamento por sócios, per
mítelles a esta espécie de pequenos ac
cionistas disfroitar de descontos na merca 
de libros e discos que a "Cooperativa" ten 
á venda; acceso gratuito ás publicacións 
que ~dita, asi coma do uso da "Conta-cré
dito Etnia". 

Esta modalidade de finaciamento fai da 
iniciativa un centro cultural independente, 
mália relacionarse coas institucións cando 
estas requiren dos seus servícios; entón 
asumen funcións orgaizativas, que, mes
mo asi, manteñen o selo da entidade:. 
"non somos managers nen axéncia de es
pectáculos -comenta Alves-, e atopa
mos dificultades para movernos na nasa 
dinámica, xa que os artistas reivindican 
para si a lóxica dignificación da sua profe
sión, .e por outra banda, nós, coma axen
tes, debemos procurar ter ganáncias ma
teriais; é dicer, movémonos no mesmo te
rreo. A diferéncia cos managers é que 
eles procuran o lucro persoal, e nós desti
namos as ganáncias a novas investimen
tos culturais". 

Nesta faciana orgaizativa, traballan basi
camente con artistas estranxeiros. Aos 
portugueses resérvanos para as "produc
cións próprias", como a realizada con Pe
dro Caldeira Cabral (guitarra portuguesa) 
e Emílio Cae (harpa). 

O reto europeu 

Xa que lago, a programación da Coopera
tiva Cultural Etnia chega a ser tan ambi
ciosa, que mesmo poden decidir nun mo-

, mento dado o contido do próprio espectá
culo. Este hábito ten o seu paradigma nos 
"Encentras Musicais da Tradic;áo Euro- . 
peia", dos que levan artellado xa duas edi
cións: "Celébranse no mes de Xullo en ca
líO cidades portuguesas, simultaneamen-· 
te, amáis de seis paises ou rexións euro
peas diferentes, coa colaboración das "cá
maras municipais"; o obxectivo é divulgar 
as distintas culturas europeas, abondando 
nas minoritár!as, lonxe da cultura standa
rizada. Con isa tentamos espallar entre a 
opinión pública do naso país a importán-

cia que, de seu, posue a cultura tradicio
nal, integrando o particular dentro do glo
bal; é dicer: afondando na diversidade cul
tural". O proxecto vai máis alá do espectá
culo, e abrangue cursillos relacionados 
coa música (danza, instrumentos ... ). 

Falando con Mário Alves, recuperamos a 
idea da "Europa dos povos" á que, inelu
díbelmente, os galegos estamos vencella
dos: "A CE contempla este tipo de iniciati
vas; ten mecanismos aproveitábeis. Se 
non van adiante é por mor dos Governos 
nacionais (portugués, español), pero hai 
funcioriários desexosos de facer contac
tos non oficiais. A solución, porén, é pro
curar canies de información alternativos". 
Neste particular, os cataláns teñen supe
rada a barreira política de non posuir un 
estado próprio, ao conseguiren acceso di
recto ás institucións europeas. De feíto, 
non é gratuíto que o seu idioma sexa re
coñecido oficialmente no Parlamento de 
l;strasburgo. A ligazón europea resulta, 
entón, "fundamental", ao decir de Alves. 

E este vínculo serviu, polo de agora, para 
que nas duas edicións dos "Encentras" 
coincidira,n en distintas povoacións portu
guesas (Evora, Famalicáo e Oeiras) músi
cos coma o autóctono Carlos Paredes, o 
escocés Andrew Cronshaw, os piamonte
ses "La Ciapa Rusa", o cántabro Manuel 
Luna, os occitanos "Perlinpinpin tole" ou o 
naso paisano Emilio Cao, que vén senda 
o espoñente sobranceiro no veciño país, 
en canto a aceitación e popularidade, non 
só da música galega, senón de todo o Es
tado en xeral. 

X.L. SUÁREZ CANAUARQUIVO 

A incomunicación galega 

Pero o caso de Cae supón unha excep
ción na mútua ignoráncia que profesamos 
galegas e portugueses, mália que, segun
do Alves, "aquí sábese máis da nasa mú
sica, que no sentido inverso; en Portugal, 
en xeral, apenas hai constáncia dunha 
cultura própria, dunha identidade galega". 

Ultimamente, a progresiva popularidade 
de Milladoiro aumentou a nómina musical 
autóctona na o.utra beira do Miño. No pa
sado mes de Agosto, o grupo galega ac
tuou en Caminha, xunto a outros músicos, 
nun Festival, que tiña por obxectivo reca
dar fondos para a recuperación do vello 
Teatro Valladares. 

Actualmente, 9 reto que se ten marcado a 
Cooperativa Etnia é facer do Teatro Valla
dares un centro cultural de intercámbio lu
so-galaico, e con tal fin veñen mantené:lo 
esporádicos contactos coa "Federación de 
Asociacións Culturais Galegas" e co seu 
presidente, Francisco Salinas. 

A globalidade deste 09éano non inunda 
aos responsábeis de Etnia na sua teima 
de deseñar "unha estratéxia cultural euro
pea capaz de fazer frente ao crecente im
pacto mediático dos patróns de vida e de 
cultura da $OCiedade norte-americana". 
No folleto -apresentación dos "Encen
tras" inclúese_ur:il:ia frase do político fran
cés Jean Monet: "Os homes non se unen 
por un mercado. Se tivese que comezar 
de novo, comezaria pala cultura e non pa
la economía". + . 

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. 

N1 502 

Celtas 
/ e c1ngaros 

• MANUEL RIVAS 

B en escollido certamente , 
Eduardo Pondal é o único es

critor galego·que aparece antologado 
Los grandes mitos celtas y su influen
cia en la literatura, de Ramón Sainero. 
O noble vate de Ponteceso figura no 
capítulo adicado a España e a canda 
Antonio García Gutiérrez e José de 
Espronceda, criterio, que seguramente 
alporizaría ao naso bardo, pois unha 
cousa é ser celta de libro e outra ser 
celta-celta, ou sexa celta fetén. 

Ademais do Celta de Vigo, do grupo de 
alpinistas Celtas e da fábrica Zeltia, en 
Galicia hai unha histórica cultura célti
ca, que o Rexurdimento avivou. Na ex
posición "Os celtas" de Venecia o único 
que había galega era unha diadema. 
Polo demais, Galicia nen sequera apa
recía no mapa dos pobos con influén
cia céltica do pasado. Negar ese víncu
lo pode ser unh exercicio desmitificador 
sumamente gratificante para algúns 
historiadores, pero eu non sei entón 
por que un trisque! irlandés é celta e un 
trisque! galega é simplemente castrexo, 
sendo como son cuspidiños. Supoño 
que isa que chamamos celtas non tiña 
denominación de orixe ou selo garanti
do por académicos da historia, e que 
debia ser unha xente máis ben revolta, 
diversa e mesturada. Pero pregúntame, 
dándolle a razón a O'Suso de Toro, se 
con tantos tiquis-miquis non estaremos 
chamándolle boi á vaca. 

Outra cousa máis discutible é o neo
celtismo. Os mitos e as vellas culturas 
non teñen por que ter vixias, posuido
res ou testaferros excluintes e, postas 
a recrear, Cuchulaín ben pode viaxar 
no metro de Nova lorque e un boticario 
de Móstoles sentirse inspirado por Os
sian. Por isa, eu gasto e non gasto de 
Eduardo Pondal , ainda que hai que le
lo situándose nun tempo necesitado de 
afirmación e orgullo. Dame arrepío, por 
exemplo, cando escrebe isa de: "Vós 
sedes dos cíngaros, dos rudos iberos, 
dos vagos gitanos, da gente do inter
no". Sentíndoo moito, lende este poe
ma, estou da parte dos xitanos, que ta
mén son gallegos. + 

VOLVER AO REGO 

O dia 17 houbo taiga en Ferrol. 
A organización de empresá

rios mostrou o seu acorde cos motivos 
da protesta e coa análise sindical , pero 
non co feito en si de mobilizarse. Se
gundo os empresários hai outros mé
dios máis eficaces de exercer as rei
vindicacións. 

É habitual esta opinión, pero vai senda 
hora xa de que os empresários expli
quen polo miudo e publicamente cales 
son eses médios máis eficaces que 
tanto resultado dan. Ou é que se reti
ren á carta de Fraga? + 

.. 




