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O desarme obrigará a Bush a realizar a sua própria perestroika 

O agasallo de Gorbachov 
Norteamérica revólvese inqueda. 
Ás notícias sobre a desaparición 
·do enemigo, resposta desde o 
interior unha pinga constante de 
despidos (74 mil en General Mo-
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tors, 20 mil en IBM, nesta mesma rousar, por primeira vez na histó
ria, sobre .cánones civis. Toda un
ha difícil perestroika peta ás por
tas da Casa Branca. Unha nova 
era está próxima para Occidente. 

semana). O império 
militar nortea-
me- · 
de-

Vários policias 
infrinxiron 
as normas do 
Parlamento ao 
actuar armados 

O 19 de Decembro o Parlamen
to autonómico galego cumpriu 
dez anos. Ese mesmo día a po
licía retiráballes aos mineiros de 
Exminesa unha pancarta e en
traqa con armas no recinto par
lamentário, o que supón unha 
clara violación da sua enviolabi-
1 idade. A oposición denúncia 
que o lexislativo está a cumprir 
un papel de subordinación ao 
executivo quen, ademais, anún
cia que procederá a unha refor
ma do regulamento. (Páx. 11) 

ncano 
berá 

Os normandos 
pechan-
tres factorias 
do grupo lácteo 
LARSA 

X. Mosquera 
{UGT): ~Están 
entregando 
Galiza ás 
multinacionais' 

"A Xunta non renúncia a promo- Afirma que as leituras e o seu 
ver un grupo lácteo galega a pe- contacto sobretodo coas xentes 
sar da preséncia francesa". Este do PSG non lograron facerlle 
titular periodístico que resume a comprender o nacionalismo, pro
última declaración de intencións nunciándose a prol da pluralida
do governo Fraga a respeito de de sindical. Xesus Mosquera co
Larsa, pode resultar o epitáfio do mezou no movimento sindical 
exprincipal grupo lácteo galega, e aos 22 anos, militando na USO 
posibelmente sexa a derradeira cando este sindicato se definía 
cortina de fume con que a admi- como socialista e autoxestioná
nistración autónoma oculte o feíto río. En 1977 integrouse na UGT 
de permitir o peche dunha das in- nun proceso de fusión entre am
dústrias clave para o desenrolo bos sindicatos que non se com
económico do país. (Páx. 7) pletou totalmente. (Páx. 16 -17) 
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O desarme obrigatório terá consecuéncias sobre a composición do Estado 
norteamericano, hoxe enfeudado a mans da indústria militar 

A perestroika 
na outra banda do Pacífico 

• G. LUCA DE TENA-MANUEL VEIGA 

O maior looby de presión no Senado norteamericano é o formado polos representantes da indústria militar. O 
carácter do Estado, inamovíbel ao longo deste século, está ás portas das suas primeiras modificacións sérias, que 

sen dúbida aportarán un maior peso civil. 

.~ 

Un dos últimos números da revis
ta Time era dedicado á crise que 
comeza a abranguer a Califórnia, 
a octava poténcia mundial se se 
contabilizara como Estado inde
pendente e espello no que se mi
ran o resto dos Estados Unidos. 
En Califórnia e Texas están radi
cadas ás máis potentes empre
sas de armamentos do mundo. A 
sua gama exténdese á informáti
ca, á enerxia e ao espácio. 

As principais empresas, nuclea
das pola produción de arma
mentos, son a McDonnell Dou
glas, a Dupont, a General Dyna
m i cs, a Hugues Aircraft e a 
Vandenberg. En conxunto a sua 
produción representa un bon 
pedazo do PNB total norteame
ricano. Pero a sua influéncia de
fínese non só polo seu peso re
lativo, senón pola sua capacida
de para definir o carácter do 
próprio Estado. Moitos senado
res, nomeadamente os de Te
xas e Califórnia, son portavoces 
políticos recoñecidos dos fabri
cantes de -armas e compoñen o 
que o próprio xeneral Heisenho
wer definira como complexo mi
litar-industrial. Nengun presi
dente norteamericano se daria 
librado da sua decisiva influén
cia. Por riba, máis da metade 
dos membros do Senado ocu
pan o seu posto desde hai 20 
ou até 30 anos e en parecida 
porcentaxe pertencen ás famí
lias máis ricas dos seus respec
tivos Estados. 

mento militar de todos os gran
des impérios, referíndose na épo
ca contemporánea aos Estados 
Unidos. Noam Chomsky, Norman 
Shiller e Gore Vida!, entre outras 
voces, definiron o sistema políti 
co norteamericano como embar
gado polo estamento industrial
militar. Shiller ten descrito o peso 
económico dos militares nas 
competicións eleitorais, Vida! re
presentou ao presidente Reagan 
e a corte que o rodeaba como 
"unha mera pantalla para a socie
dade que disimulaba ao poder 
verdadeiro" e Chomsky calificou 
ao coronel Oliver Nort, o do affai
re lran-contras, de "verdadeiro 
rostro do poder". , 
E posíblel e léxica 

unha reconversión 
da capacidade 
industrial militar 
norteamericana ao 
sector civi 1. 

Un cámbio crucial 

"Tiven o espírito e a paixón de APPLE, e agora non son mais que un dano colateraf', pancarta dun traballador de Macintosh en 
Cupertino (Califórnia). 

Paul Kennedy descrebeu recen
temente o sobre-dimensiona-

A dinámica enxendrada pola 
Unión Soviética e a alternativa de 
desarme cero atinxe ao corazón 
do sistema norteamericano. Non 
resulta aventurado deducir que 
non hai guerra no mundo que xus
tifique a continuación da carreira 
de armamentos, nen ainda a ní-

O desarme e a razón a Gorbachov debidos 
A arrogáncia da tónica informativa xeral sobre a 
experiéncia de Gorbachov nestas últimas semanas, 
poderia difuminar a importáncia dalguns comentários seus 
nestas horas finais no poder. No seu derradeiro discurso, 
o home da perestroika renúncia á presidéncia sen ceder 
nas conviccións, e non amasa intención nengunha de 
abandoar a política (non me convertirei nunha figura 
protocolária, di literalmente), pero, sobretodo, móstrase 
tranquilo: "Estou convencido de que fixen ben e de que 
cumprin a miña misión esencial", afirma. 

A imaxe de home ben intencionado que fracasa nas 
suas intencións, é só un dos fotogramas desenfocados 
pala animosidade e os prexuícios que Occidente está a 
proxectar sobre sucesos que inflúen decisivamente 
sobre as coordenadas do mundo neste fin de século. A 
marea de problemas e frustracións que entoldan o 
panorama interior do Leste, ao cabo dunha 
atormentada etapa de transición, non poden agachar o 
fundamental: O planeta, desde agora, non depende da 
espada de Damocles nuclear; non hai risco de que un 
erro humano poña fin á história de modo ben distinto ao 
teorizado por Fukuyama. 

A iniciatíva de Gorbachov -persorialidade que sustáncia 
a fin de cantas a política decidida colectivamente polo 
Estado soviético- publícase en Marzo de 1985 e ten 

como fin principal o de apartar a humanidade do destino 
que recibe da Guerra Fria: o holocausto. Nen a 
sociedade soviética, nen o mundo, eran quen de 
resistir a tensión e os desaxustes económicos 
provocados pola produción de armas nucleares, na 
altura suficientes para destruir 15 veces o planeta. 

Gorbachov tenta e consegue transformar radicalmente 
esta política o certeiramente denominado equilíbrio do 
terror- e conducir ao mundo por camiños máis 
razonábeis, preñados de tensións, pero apartados por 
fin do abismo. A carreira de armamentos tiña sentido 
únicamente na idea imperial dun Estado, os Estados 
Unidos, fabricante e promotor único de todas e 
cadansua armas de importáncia que o mundo produce 
desde a 11 Guerra Mundial, incluida a totalidade do 
armamento nuclear. O Estado Soviético non fai senón 
replicar estas innovacións, nunha carreira sen límite que 
só Gorbachov interrompe. 

Nen a desfiguración propagandística máis brosma · 
poderá soslaiar para a história que o ponto de inflexión 
entre o bloqueo nuclear (ca seu abrigado ronsel de 
esterilización ideolóxica e criativa), e unha política que 
non teña como horizonte a extinción da outra parte, tivo 
o seu início nun pleno do Comité Central do PCUS 
celebrado en Abril de 1985. O único que fixo Occidente 

foi sementar este proceso de atrancos, vacialacións, 
deformacions e freos. · 

O colofón da transición soviética -que de nengun modo 
poderá conducir ao vello capitalismo, ainda que 
semente seña porque este entra nunha fase de crise
realízase entre sobresaltos, contradicións e ruinas, pero 
sen violéncia. O império do mal, a nova clase que 
enfrascou a teóricos da dereita e a sinistra cede os seus 
cacarexados priviléxios ca balance dun mini-golpe, 
várias dúcias de lamentábeis martes nas repúblicas, e 
un par de suicídios. 

De par desta realidade, non se pode borrar a evidéncia 
histórica de que o sistema que ten por basamento a 
acumulación de capital produce desde hai trescentos 
anos guerras como resposta a recortes de priviléxios, 
ben sexan a perda de influéncia en áreas comerciais, 
unha discusión de fronteiras ou o compromiso dunha 
estratéxia de influéncia. En Occidente, un só dentista ao 
que desproveeran da ~ua consulta provocaria máis 
distúrbios ca a transición do poderoso Estado dos 
soviets. Asistimos á un cámbio histórico e por iniciativa 
própria do primeiro modo de organización social 
axustado á razón. Velaí o cerne e xustificación do 
socialismo.+ 

ANOSA TERRA 
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Estado. Quer 
dicer que os 
grupos de 
presión na 
Casa Branca 
pasarán a 
ser previsi
belmente e 
sobretodo ci
vis. 

A estreita relación entre o poder civil e o militar norteamericanos pode verse afrouxada. 

Transforma
ción seme
llante non é 
baladí e terá 
sen dúbida 
unha proxe
ción funda
mental sobre 
a política do 
Estado máis 
poderoso do 
mundo. Tal 
reestrutura-
ción (en ru

so , perestroika) , pode traguer 
consigo contradicións internas 
notábeis (ramas de produción e 
rexións que entran en crise , 
mentras outras emerxen), secto
res políticos que pasan a un se
gundo plano (e que poden inten
tar golpes de man para evitar o 
seu declínio histórico), etc . A 
ruptura do nudo militar poderia 
tamén desencadear un afrouxa
mento do control , actualmente 
oligarquico, sobre os médios de 

Moitos senadores, nomeadamente os de 
: Texas e Califórnia, son portavoces políticos 

recoñecidos dos fabricantes de armas. 
veis moito máis reducidos . Os 
despidos e a crise económica ac
tual asi o testemuñan e de aí a 
perseveráncia do governo nortea
mericano en disimular a desapari
ción do inimigo, tentando de xus
tificar a toda costa a pervivéncia 
dos investimentos en armamento. 

É posíbel e léxica unha recon
versión da capacidade industrial 
militar norteamericana ao sector 
civil -algo asi está sucedendo xa 
nos asteleiros-, pero este fenó
meno debe traer, sen dúbida, 
consigo unha reestructuración 
na definición do poder no próprio comunicación. + 

A economia norteamericana 
con febre alta e vómitos 
As persoas sen casa teñen pre
feréncia polo down town, o cen
tro administrativo das grandes vi
las. Extenden os seus cartóns ás 
portas dos grandes ed ifíc ios , 
mesmo en cidades como Sacra
mento ou Los Angeles, perten
centes ao Estado máis rico da 
Unión : Califórnia. (Nos Estados 
Unidos existen actualmente 37 
millóns de persoas sen nengun 
tipo de seguro de desemprego). 
Tamén en Cali fó rni a, na Baya 
Area, várias escolas públicas pri
mári as ti veron qu e pechar no 
mes de Marzo, por falta de pre
suposto do Condado, ao cal per
tencen. O profesorado destes 
coléx ios é contratado, depende 
polo tanto das fluctuacións eco
nómicas e agarda con temor o 
novo ano. 

A economia estadounidense non 
responde as medidas de choque 
que está a aplicar o presidente 
Bush. A última das cales, o re
corte dos tipos de interés até ní
veis case rid ículos, pon en novas 
apreturas á recaudación do Es
tado, xa sitiado desde hai máis 
de un lustro polo deficit público. 
Un recorte de impostas, como 
medida animadora do consumo, 
produciría os mesmos efect9s. 

O deficit por canta corrente vol
touse a disparar no último tri
mestre e o que resulta máis 
simbólico, a General Motors 
(lembren aquela frase do seu 
presidente: o que é bon para 
GM é bon para Norteamérica e 
viceversa) acordou despedir a 
74 mil traballadores dun cadro 
.de persoal de 340 mil. A /BM, o 
outro gran emblema empresarial 
do pais, anunciou nos mesmos 
dias o despido doutros 20 mil 
empregados. As cifras sinalan 
un descenso do 12, 1 % na venta 
de automóveis nacionais, frente 
a un aumento do 5,4% dos im
portados . A xaponesa Honda, 
por exemplo, xa se situou no 

terceiro posta , por diante da 
Chrysler. 

nómica europea tampouco xera 
optimismo. A Comisión ven de 
anunciar que este ano o crece
mento non acadará a metade de 
1990 (quedarase no 1,3%). 
Igualmente, o governo xaponés 
anuncia un freo ao crecemento 
para o próximo ano que ainda 
asi non será despreciabel (o 
2,3%). As últimas remesas de 
dados só son optimistas para La
tinomérica que, segundo a Ce
pa! , medrou este ano un 3%. + 

Non só o FMI tivo que renovar á 
baixa ás suas predicións pesi
mistas (ver cadro), agora tamén 
a OCDE informa que "a recupe
ración nos Estados Unidos tarda
rá en manifestarse". 

Contáxio 

O curioso é que a realidade eco-

As previsións de crecimento do FMI 
sofriron unha forte caida desde a crise do golfo 

Cifras apresentadas Cifras apresentadas 
en Setembro de 1990 en Outubro de 1991 

1990 1991 1990 1991 

Estados Unidos 1,3 1,7 1 -0,3 

Xapón 5,1 3,7 5,6 4,5 

Alemaña 3,9 3,3 4,5 3,1 

Fráncia 3,1 3 2,8 1,3 

Reino Unido 1,4 1,3 0,8 -1,8 

ltália 2,7 2,7 2 1,3 

Canada 1,1 1,1 0,5 -0,9 

Paises 
Industrializados 2,7 2,4 2,6 1,3 

Fonte: Fondo Monetário Internacional 

No prazo dun ano as recente, superada xa a e ltália. O conxunto dos 
previsións do Fondo eufória posterior á países industrializados 
Monetário Internacional guerra. Como se pode ve igualmente empiorar 
voltáronse máis ver a recesión afecta as suas perspectivas 
pesimistas. A primeira profundamente aos globais. Hai que ter en 
táboa deuse a coñecer Estados Unidos, canta que o país que 
en plena crise do Golfo · Can·ada e Reino Unido, medra por baixo do 1 % 
(ainda que antes da pero comeza tamén a considérase en 
guerra), a segunda é ser acusada por Fráncia recesión. 

r-------------------------------------------------, 

A·procura 
desesperada 
de inimigo 
A relativa decadéncia industrial 
de Norteamérica vese profun
damente agravada pola política 
de coexisténcia pacífica pero 
recebe un golpe mortal coa re
volucionária inciciativa de de
sarme de Gorbachov. Os sec
tores máis afectados pola pa
ralización da indústria das ar
mas son a robótica, o aero-es
páci o e os ordenadores. lsto 
significa que Estados Unidos 
perde o desafio das futuras 
tecnoloxias, o que retrasa irre
parábelmente unha indústria 
que non pode competir en sa
lários cos paises recén indus
trializados. 

Os sectores máis 
afectados pala 
paralización da 
indústria das 
armas son a 
robótica, o 
aeroespácio e os 
ordenadores 

Un ano despois das primeiras 
propostas de paz de Gorba
chov, en 1986, o superávit co
mercial dos Estados Unidos en 
alta tecnoloxia baixou de 27 mil 
millóns de dólares (referéncia 
de 1980) a 4 mil. Agora mesmo 
está en déficit. 

Para manter a avangarda tec
nolóxica en Occidente , Esta
dos Unidos necesita a militari
zación. Pero a coartada central 
dos defensores do rearme e a 
sobre-militarización, desapare
ce coa iniciativa pacifista da 
Perestroika e o final da Guerra 
Fria. A necesidade que Occi
dente ten de manter en pleno · 
funcionamento a máquina in
dustrial-militar é a razón evi
dénte do estarzo por construir 
un novo edifício argumental a 
pral das armas. 

Ao dia seguinte do desconcer
to da delegación norteamerica
na na reunión de Helsinki, ao 
propor Gorbachov a opción ce
ro para Europa, a busca de
sesperada de argumentos para 
manter as armas revela a do
bre moral de Occidente. Nunha 
primeira fase despois de Hel
sinki (1985), os Estados Uni
dos sinalan o centro do perigo 
arredor dunha suposta superio
ridade do Leste no armamen.tQ 
convencional. As concesións 
espectaculares que Moscova 
realiza neste eido non dan con
vencido tampouco aos defen
sores das armas. A máquina 
industrial-militar, extrema, con
tra toda previsión , a lóxica be
licista: hai que armarse para a 
paz, pero os paises que renún
cian a se armar poden entrar 
nunha fase gravísima de en
frentamento interno; polo tanto 
hai que velar o arsenal e ainda 
melloralo. Con todo, é no ar
mamento convencional onde 
pode desenvolverse esta nova 

competéncia, pero en compa
ranza coa carreira nuclear e 
estratéxica, a importáncia que 
pode ter para a economia é 
moito menor. 

Desde a desaparición do Pacto 
de- Varsóvia non cesarán os 
governos occidentais (Madrid 
entre eles) de pedir a continui
dade da OTAN. Ainda máis , 
sempre que desde Praga, Var
sovia ou Budapest se facia ver 
a Occidente que non existia a 
máis remota probabilidade dun 
ataque sobre calquera país da 
área da OTAN, a resposta de 
Washington era invariabelmen
te que non importaban as in
tencións senón a capacidade 
material para o ataque. 

Práticamente esvaida a opera
tividade do Leste parq. agresión 
militar nengunha sobre Occi
dente, a piques de consumarse 
o desarme nuclear de Moscova 
e privados de capacidade de 
resposta política conxunta dos 
ex-membros do Pacto de Vac
sóvia, os Estados Unidos bus
can unha nova argumentación 
que manteña o seu ritmo de 
producción de armas. As ar- 1 

mas non importan, senón as in
tencións de empregalas. Esta é 
a contestación da OTAN ás 
protestas que lóxicamente se 
levantan no Leste despois da 
franqueza coa que formula un
ha iniciativa de desarme tras 
doutra desde os comezos da 
Perestroika. En Maio pasado, a 
Alianza Atlántica aproba unha 
nova estrutura militar na que 
aboga polo ·aumento das forzas 
de reacción rápida e se perfila 
unha nova estratéxia inspirada 
no modelo de batalla aero-te
rrestre que os norteamericanos 
despregaron contra as forzas 
de lrak en retirada. Ainda asi, 
este novo nível armado non 
poderá reactivar a economia 
belicista da Guerra Fria. 

Un ano despois 
das primeiras 
propostas de paz 
de Gorbachov 
baixou o superávit 
comercial dos 
Estados Unidos 
en alta tecnoloxia 

No entanto, é evidente que os 
problemas do mundo non se 
poden resolver polas armas. 
As bombas intelixentes non po
den ser solución contra a fame 
do Terceiro Mundo; a presión 
niigratória dos emigrantes do 
Sul , que tanto preocupan a es
tados fronteirizos como Italia 
ou España, non s,e pode apla
car coa pólvora. E unha recla
mación de condicións de vida 
máis dignas. Desde Occidente, 
a acumulación de armas xusti
ficábase habitualmente con es
te mesmo obxectivo. + 

L-------------------------------------------------



O rexeitamento do socialismo ven influído polo seu carácter centralista 

A lexitimidade democrática 
define aos procesos nacionalistas no Leste 
•XULIO RIOS coñecimento formal que en Oci

dente é negado, pero precisa
mente por iso é mais dramático 
ainda o vacío xerado. A increduli
dade era tanta que a porta con
verteuse en obstáculo. Nengunha 
das Repúblicas nacion .. alistas tra
tou de facer valer as suas teses 
secesionistas en función do reco
llido no articulado da Constitución 
soviética. Unicamente Arménia 
(en conflito permanente con Acer
baixan, república apoiada palas 
autoridades centrais no contecio
so de Nagorno Karabaj) amosou
se disposta a respeitar o procedi
mento legal deseñado polo Parla
mento soviético. 

No Leste europeu os 
problemas 
predominantemente 
nacionais vinculáronse 
fundamentalmente a tres 
realidades. lugoslávia, . 
Unión Soviética, e, en 
menor grau 
Checoslováquia. En 
Roménia e Bulgária, ainda 
que tamén en Polónia e en 
Hungria, existen igualmente 
contenciosos que involucran 
a certas minorías nacionais 
pero que esixen, pola sua 
dimensión e natureza, un 
tratamento distinto por 
corresponderse tamén 
cunha problemática 
sensibelmente diferente na 
medida en que non 
cuestiona a formación 
estatal en que se insiren. 
Neutra perspectiva o 
problema da unificación da 
Alemaña entendido como 
exercício do direito de 
autodeterminación, por 
razóns históricas ben 
recentes, apresenta matices 
notabelmente específicos 
que a ninguén escapan, 
pero tamén porque non se 
trataba neste caso como 
nos demais, da constitución, 
do xurdimento, dun novo 
Estado, senón 

A eclosión dos nacionalismos no 
Leste, nos países do socialismo 
real, poderíamos considerala con
secuéncia en liñas xerais da con
xunción de dous elementos fun
damentais: por unha banda a in
satisfacción nacional, e por outra, 
a expresión do rechazo ao siste
ma político vixente. A insatisfac
ción, á sua vez, ten a sua razón 
de ser basicamente en duas 
cuestións, ás veces coincidentes 
ainda que non sempre: por unha 
banda na incapacidade do siste
ma para resolver as profundas di
f erénci as económicas e sociais 
que existen entre as Repúblicas 
(caso de lugoslávia sobretodo e 
en menor grau da URSS); e por 
outra, no insuficiente exercício 
dos direitos nacionais que lle eran 
próprios en virtude dunha dinámi
ca acumulada que opuña un am-

Nengunha das R~públicas nacionalistas 
tratou de facer valer as suas teses 
secesionistas en función do recollido no 
articulado da Constitución soviética 

En canto á reacción de rechazo 
do modelo de socialismo de Esta
do, que explica en certo senso o 
favor con que contan determina
das prédicas liberais ou neolibe
rais a curto prazo condenadas a 
un estrepitoso e dramático fraca
so, permite comprender tamén o 
porqué da predomináncia (que 
non exclusividade) nestes movi
mentos de formacións direitistas, 
na medida en que ademais aquel 
modelo era fortemente centralista. 

precisamente do contrário. 

plo recoñecimento formal a unha 
prática restrictiva, limitada e asi 
valorada como idónea e desexá
bel por parte das autoridades e 
forzas dirixentes, até o ponto de 
considerala modélica. 

Efectivamente, pésie ao formal 
recoñecimento do direito de auto
determinación, poñamos por caso 
na Constitudión da URSS, o grau 

de descentralización, incluso a ní
veis administrativos, foi en retro
ceso nas últimas décadas. Nunca 
se desenvolvera lexislativamente 
o preceito constitucional citado e 
cando se fixo (Abril de 1990), foi 
para introducir severas restric
cións que privilexiaban natural
mente o mantimento do Estado 
unitário. Estaban pois situados 
mais adiante porque había un re-

Igualmente unha caracteristica 
fundamental de todo o proceso 
de afirmación nacionalista no 
Leste é o relativo á lexitimación 
democrática e incontestabelmen
te maioritária da cidadania que 
através de referendo sanciona 
amplamente as propostas inde
pendentistas, unhas veces pro
movidas por dirixentes oposito
res e outras polos próprios se
cretarios do Partido. • 

X LIO Rlo 
É DIRECTOR DO lNSTITlITO DE ANAL! E E 

DOCUME TACIOI'\ 11\TIR "ACIOl\AL. 

AS NACIÓNS SEN ESTADO DO OESTE 
PODEN ESPERAR CÁMBIOS DE ENVERGADURA 

Desde o comezo da eclosión do problema 
nacional no Leste, a atitude dos países 
ocidentais (CEE-EFTA, Estados Unidos, 
Xapón) diferenciáronse inicialmente dous 
cenários: os paíse bálticos por unha ban
da, e os demais casos por outra. O princi
pal argumento a favor desta diferencia
ción radicaba, non na afirmación cronoló
xica do proceso reivindicativo, senón fun
damentalmente na existencia independen
te, relativamente recente dos tres Estados 
e igualmente no feito de moitos países 
occidentais non teren recoñecido nunca 
oficialmente a sua integración na URSS. 
O pacto Ribbentrop-Molotov seria o ponto 
de partida para establecer esa diferencia
ción, se ben debería entón de aplicarse 
igualmente á República de Moldávia, inte
grada na sua maior parte no território per
tencente a Roménia, se ben daquela 
(1939) non era Estado independente. 

Esa primeira diferenciación polos destina
tários é unha das características básicas 
da atitude de Ocidente con respeito aos 
nacionalismos do Leste. Pero hai tamén 
diferenciación por parte dos suxeitos. En 
termos xerais, as declaracións dos líderes 
de ocidente (basta ver en Europa os ca
sos francés e español) sempre enfatiza .. 
ron a necesidade de manter as estruturas 
estatais, de buscar fórmulas flexíbeis que 
impedirán un maior fraccionamento da re
alidade estatal europea, alertando sempre 
e reiteradamente sobre os perigos do na
cionalismo. O acontecido no Leste e a 

XúLio RIOS 

onda de preocupación que despertaba 
chegou a ser utilizada maniqueamente 
para orquestrar toda unha campaña ideo
lóxica e política contra os movimentos na
cionalistas tanchándoos de irresponsabeis 
e equiparándoos con movimentos reaccio
nários, retrógrados, tribais , etc. 

Ocidente apostou pola inamobilidade das 
fronteiras e na Carta de Paris subscrita en 
Decembro de hai xustamente un ano es
forzábase por consagrar como imutábel 
esa realidade estatal-continental. A caute
la frente a eses procesos argumentábase 
en función dos hipotéticos perigos dima
nantes para a estabilidade europea, pero 
reflexaba tamén o grau de preocupación 
existente palas probábeis repercusións in
ternas que un proceso pacífico e demo-

En Iugoslávia a guerra 
pudo terse evitado de 
non alentar Ocidente 
ao Exército federal 
p ara manter 
unha unidade fictícia 
dun Estado inexistente 

crático destas características habia de ter 
nalguns países ocidentais. O caso espa
ñol é paradigmático a estes níveis: todas 
as forzas estatais alineáronse nunha mes
ma posición (desde o PP até o PSOE ou 
IU), todos vian perigos, ameazas, retroce
sos. Semente os partidos nacionalistas do 
País Basca e Cataluña (desde HB até EA 
ou o PNV, até ERG ou CiU) comprende
ron, pésie ás incoeréncias e contradicións 
do proceso, -o valor das repercusións que 
del podían desprenderse. 

A preocupación chegou ao ponto de fo
mentar unha guerra para tentar frear e di
suadir a todos os que agardaban na meta 
de saída. En lugoslávia a guerra pudo ter 
evitado de non alentar Ocidente ao Exér
cito federal para manter unha unidade fic
tícia dun Estado inexistente. Agora, vários 
meses despois e con vários milleiros de 
mortos e toneladas de escombro e des
trucción, tal política amósase dramatica
mente errónea. Alemaña tardia, perigosa 
e interesadamente (para consolidar unha 
influéncia indiscutíbel na zona), decidiu re
coñecer a Croácia e Eslovénia. Moi pronto 
farao tamén Áustria e a partir de meados 
de Xaneiro seguirán outras poténcias . 
Sen embargo as expectativas de paz non 
son agora maiores que antes. Os ·pronun
ciamentos independentistas pro-sérbios 
en Croácia e en Bósnia ameazan con re
crudecer e ampliar a guerra. 

En definitiva, eses movimentos nacionalis-

tas son contraditórios no que manifestan 
de aspiración á liberdade co patrocinio de 
modelos económico-sociais capaces de 
xerar profundas desigualdades . Pero non 
menores que a promovidas por dirixentes 
de Estado constituídos e recoñecidos co
mo Roménia, Hungria, Polónia, ou Bulgá
ria, porque todo iso forma parte dun mes
mo rechazo . Ocidente non comprende e 
desconfía dos procesos nacionalistas do 
Leste . Probabelmente utilizaríaos se nos 
Estados en que se desenvolven non esti
veran en marcha tamén procesos de apro
ximación política, económica e social, 
conforme ao seu próprio modelo. Pero no 
momento histórico presente incorpora ris
cos e complicacións que non desexa. So
mente os aceitará (como está sendo o ca
so) cando os respectivos centros sexan 
incapaces por sí mesmos de controlar a 
situación. 

Por outra banda abre perspectivas de 
transformación política no proceso euro
peo ocidental até hai poucos anos impen
sábeis. Nun intre en que se daban por 
apontaladas as ideas de integración e de 
superación das particularidades nacionais 
o rexurdir nacionalista indubidabelmente 
incomoda. Pero ademais existe agora a 
posibilidade de provocar nas nacións sen 
Estado cámbios de envergadura se se sa
ben construir as maiorias democráticas 
capaces para iso. O exemplo de ERG está 
aí: non ao federalismo español, si á ·inde
pendencia e confederación europea. • 
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QS ORZAMENTOS DO 1992 

Os deputados 
nacionalistas afirman 
que se non se chegan 
a levantar e sai r do 
debate parlamentar 
ninguén se inteiraba 
doque estaba a pasar 
no debate 
orzamentário. Os 
calificativos di rixidos 
pala oposición contra 
o Governo foron duros 
e graves. Camilo 
Nogueira falou da 
Banca Fraga, X. M. 
Beiras de que o . 
Parlamento estaba 
"secuestrado" e 
Fernando Salgado de 
que acababan de 
"habilitar ao Governo 
para mangonear o que 
queira". Que pasa cos 
orzamentos de 1992? 

VE NDfMos TODO 
A lOo · .. 

Os conselleiros contarán con 50 mil millóns de uso discrecional, segundo a oposición 

O Parlamento non poderá coñecer 
os gastos do governo Fraga 
•A.E. 

A saída do pleno por cinco minu
tos dos deputados do BNG, 
PSG-EG e CG, cando se esta
ban a debater os orzamentos pa
ra 1992, pudo ser unha hábil es
trataxema parlamentar para cha
mar a atención dun feito que toda 
a oposición considerou como moi 
grave: o empecinamento do Go
verno en manter no proxecto de 
lei de orzamentos que o reparto 
daqueles cartas que a comunida
de autónoma lle vaian correspon
der pola renegociación do finan
ciamento autonómico, se fará por 
decreto. Foi o xeito e o momento 
de denunciar a atitude guverna
mental de pretender aprobar uns 
orzamentos máis discrecionais 
que os autobuses das feiras que, 
como diria Fernando Salgado 
"non se sabe para onde van". 
Nos dias anteriores os intentos 
de toda a oposición unida para 
tratar de racionalizar, de fixar uns 
obxectivos e o conseg~inte diñei-

ro para poder cumprilos, foi inútil 
ante o que calificaron como "ro
dela fraguista". 

O deputado socialista Fernando 
Salgado afirmaria que "non é xa 
que non saibamos onde van 
gastar os cartas, é que nen se
quer sabemos cantos cartas van 
gastar". Asi, enumeraba a capa
cidade que se outorga a Xunta 
para ampliar os créditos, o non 
estabelecer a liquidación definiti
va do anterior exercício e a posi
bilidade de emitir débeda públi
ca en dous anos, como a impo
s i bi l idade de saber a cuantia 
global dos orzamentos para o 
próximo ano. 

A revisión do modelo de finan
ciamento autonómico, que non 
rematará polo menos até o mes 
de Febreiro, poñerá nas mans 
da Xunta un novo diñeiro que o 
Governo Fraga quer administrar 
por decreto, que é a sua forma 
tradicional de go.vernar. 

Esta medida viña aumentar a 
discrecionalidade do executivo 
para gastar o diñeiro sen control 
nengun por parte do lexislativo. 
Decisión surprendente cando 
Fraga lribarne canta cunha 
maioria absoluta que lle permite 
sacar adiante todas as suas 
propostas. 

Decisión que foi tomada pala 
oposición non só como un c!aro 
menosprécio ao parlamento, "un· 
máis", como diria X. M. Beiras, 
senón tamén, en boca do mes
mo deputado "unha flagrante ile
galidade que volve ilexítimo o 
poder do mesmo presidente da 
Xunta ao ignorar a un Parlamen
to que é quen llo confire. O Par
lamento ten como misión funda
mental aprobar os gastos e os 
ingresos''. 

A Banca Fraga 

t'Camilo Nogueira falaria da Ban
ca Fraga ou Banca de San Cae-

A oposición acusou 
ao PP de querer 
facer a sua campaña 
eleitoral a costa dos 
orzamentos. 

Os cartos que poden 
quedar a libre 
albedrío poden ser 
un 40%dos 
dedicados a 
investimentos reais, 
máis que os que se 
destinan á principal 
partida, as estradas. 

tano, referíndose a que o Presi
dente da Xunta contaria con 
máis de 50 mil millóns de pese
tas para facer o que queira,quer 
dicer, "preparar as novas elei
cións fomentando o clientelismo 
e o caciquismo". 

Os miles de millóns que podia 
perceber a Xunta tamén foron 
cabalo de batalla. Os máis de 
50 mil millóns que dicia Camilo 
Nogueira teria que receber a 
nosa comunidade, o governo 
autonómico baixábaos a cinco 
ou seis mil millóns e o conse
lleiro Orza, despois de negociar 
en Ma_drid, afirmaba o 24 de 
Decembro que andarian ao ca
ró n dos 1 o mil millóns, cifra 
que, segundo os nacionalistas, 
significaria o fracaso total das 
negociacións da Xunta. X. M. 
Beirasdenúncia ao mesmo tem
po que o Goverrio autonómico 
non quixo formar unt\a comi
sión parlamentária especial pa
ra abordar esta negociación 

Galiza-Estado, pretendendo 
primeiro tomar a parlamentá
rios como asesores e, en Xullo 
último consensuar cos distintos 
líderes partidários "algo aoque 
o BNG foi o único que non se 
presto u". 

No curso pasado o conselleiro 
Orza levara ao Parlamento un 
Proxecto de lei para dispar da li
quidación definitiva do anterior 
orzamento, cando a cuantia era 
moito menor que a que lle pode 
corresponder agora coa revisión 
do actual financiamento. Nin
guén entende agora a teimosia 
de Fraga en repartir a dedo eses 
miles de millóns a non ser por 
urxéncia eleitoral. Hai quen re
corda como precisamente a dis
crecional idade dos famosos 12 
mil millóns, fixeron saltar a Car
los Mella da sua cadeira de con
selleiro de Economia. Será que 

raga ten medo a que os seus 
conselleiros non se poñan de 
acordo na partixa? • 

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

Os parlamentos naceron 
para controlar 
a xestión dos gastos 

O debate orzamentário é un 
instrumento esencial de control 
do Executivo por parte do lexis
lativo. En todas as democrácias 
parlamentárias os orzamentos 
deben aprobarse polos parla
mentos e o Lexislativo ten a 
obrigatoriedade de facer un se-

pédia Francesa, que afirma ta
mén que "historicamente o Par
lamento debe votar todas as 
modificacións orzamentárias. 
No caso de que o Executivo te
ña que tomar decisións rápidas, 
someteraas lago a votación ". 

guimento do aprobado. "Permí- Antes os nobres e a lgrexa non 
1 tenlle facer un control eficaz so- pagaban impostas, os parla-
: bre o governo, ao mesmo tem- mentes naceron para controlar 
1 po que o domínio financeiro dos a xestión deses impostas e o 
: outros sectores políticos, para debate dos orzamentos foi un-
: os que acorda e rechaza crédi- ha conquista británica do sécu-
: tos", segundo a Gran Encielo- lo XVII. • 
L----------------------------------~--------------~ 
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• Galiza 
só ostenta 
o 65°/o do PIB da 
média europea 

O Produto Interior Bruto da 
Galiza representa o 65% da 
média europea, segundo a última 
remesa de dados aterecida por 
Eurostat. A cifra foi comentada 
por Carlos Príncipe nunha cea
colóquio celebrada en Vigo 
o pasado dia 19. O alcalde de 
Vigo f oi apresentado por 
Fernando Randulfe en nome de 
Iniciativa Cidadá, organizadora 
do acto. 

Príncipe sinalou tamén que 
"Galiza non é viábel como 
mercado, pois só conta con tres 
millóns escasos de habitantes e 
necesita integrarse cunha área 
maior que poderia ser o Norte de 
Portugal, no chamado eixo 
atlántico". 

O mandatário socialista falou 
tamén da necesidade de "integrar 
á esquerda alternativa nun 
proxecto de progreso" e afirmou 
que "o nacionalismo actualmente 
non trai máis que unha onda de 
miséria, violéncia e crueldade". 

Príncipe dixo tamén que "estamos 
na periféria porque Deus nos 
puxo aqui" e que "Galiza aporta 
ao Estado menos do que recebe". 

• Detención de 
policia por 
tráfico de droga 

Na manifestación celebrada 
a pasada semana en Riveira 
contra a droga, acusábase 
a algunhas autoridades de 
propiciar o seu tráfico. Uns dias 
despois era detido o Inspector 
Xefe de Policía Xosé Maria 
Gómez Reino, adscrito á 
Comisaria de Riveira, pero que 
desempeñaba de modo 
provisório desde hai tres anos 
o pasto de Xefe da Unidade de 
Protección Civil do Governo civil 
da Coruña. Ao policia foille 
incautado un quilogramo 
de cocaína, detendo tamén na 
operación á sua compañeira 
Maria E. Martínez Pérez. 

Gómez Reino, pertencente 
a unha coñecida família 
coruñesa, tora transladado 
a Riveira precisamente para 
intervir na loita contra a droga, 
despois de ter sido suspendido 
durante dous anos por un delito 
cunhamenordeidade,cando 
estaba destinado en Vigo. 

Policías de Riveira foran xa 
denunciados por alguns meios 
informativos por estaren / 
relacionados co tráfico de droga, 
sen que, até de agora, se 
tomasen cartas no asunto. Por 
outra banda en fontes xudiciais 
sentou moi mal a difusión dun 
comunicado do Governo civil 
dando canta da sua detención, 
pois pudo ter impedido unha 
operación de maior alcance. 

XOSÉ LOIS • Contra a abertura dominical 
Os traballadores do comércio vigués manifestáronse o Domingo 22 
contra a abertura dominical das grandes superfícies comerciais. Un 
decreto da Xunta autorizaba esa abertura nos Domingos de fin e co
mezos de ano, modificando o disposto pola Lei de comércio. Os tra
balladores e pequenos comerciantes afirman que esta disposición 
aos únicos que benefícia é ás grandes superficies comerciais, perxu
dicando aos minoristas e traballadores. Na foto podemos ver aos res
ponsábeis do Comércio de CCOO e CIG ante o templo exípcio insta-
lado por El Corte Inglés en Vigo. · 

• Noiteboa na Fonsagrada 
Unha boa parte dos viciños da Fonsagrada, e emigrados que viñeron pasar as 
festas ás suas casas, participaron nunha festa reivindicativa durante a Noiteboa. 
Concentráronse frente á Casa Consistorial, onde segue o peche. Houbo foguei
ras, viña, licores, doces, coplas alusivas aos mandatários muncipais e até xigan
tes e cabezudos, caracterizando ao alcalde Arias Mon e á deputada Isabel Ce
drón. Logo fixeron unha marcha até as casas dos referidos mandatários cantando 
coplas. 

Dias antes Manuel Fraga afirmou que o conflicto da Fonsagrada era cousa "de 
dous ou tres bloqueiros", e os meios de comunicación comezaron a imprimir 
grandes titulares anunciando que os viciños podian ser acusados de sedición . Es
tes respostaron autoinculpándose e abrindo unha canta para os gastos. 

X. MARRNVOZ NOTICIAS 

•A unificación 
do 
sindicalismo 
nacionalista 
antes de 1994 
segundo as 
ponéncias da 
CXTG 

O Consello Federal 
da CXTG deu a coñocer 
·o texto da ponéncia 
única, aprobada con 
39 votos a favor, sen 
abstencións nen votos 
en contra. Esta 
ponéncia, que será 
discutida no próximo 
congreso a celebrar a 
comezos do ano que 
ven , trata de fixar a 
postura deste sindicato 
cara a unificación 
orgánica coa INTG. 

Como último ponto 
afírmase na ponéncia 
oficial que "o Congreso 
ordinário da CXTG 
(a celebrar tamén no 
anó que ven} estabeleza 
data para un posterior 
Congreso de 
Unificación, data que 
se estima non debe en 
nengun caso superar 
o límite temporal 
do dia da Clase Obreira 
Galega do próximo ano 
eleitoral 
(previsibelmente 1994). 

Na ponéncia oficial 
da CXTG proponse 
tamén deseñar un 
"proceso de paulatina 
homologación para 
superar as asincronias" 
entre as duas centrais , 
"dotar de competéncias 
de xestión directa aos 
órgaos da CIG, tanto 
centrais como 
comarcais"; "incentivar 
a celebración de 
asembleas conxuntas" 
e "consensuar un 
proxecto sobre 
o previsíbel 
acoplamento futuro das 
respectivas 
infraestruturas", 
entre outras. 

ANXO IGLESIAS 

•Si natura do 
protocolo entre 
oBNG 
e o PNG-PG 

O 27 de Decembro ás 1 9 noras 
terá lugar, nos salóns do Hotel 
Compostela,asinatura 
do protocolo de integración do 
Partido Nacionalista Galego
Partido Galeguista no Bloque 
Nacionalista Galego. 
Este protocolo rexerá as relación 
do PNG-PG na frente 
nacionalista até que a Asemblea 
nacional do BNG, máximo órgao, 
decida a integración do PNG-PG 
na sua estrutura. 

A este acto asistirán membros da 
executiva do PNG-PG e a 
Comisión permanente do BNG. 

•Acusación 
contra Xerardo 
Estévez 

Pastor Alonso, Alcalde de Noia, 
acusou a Xerardo Estevez 
de estar á frente da financiación 
do PSOE na Galiza através 
do blanqueo de diñeiro 
procedente do narcotráfico. 
Segundo o rexedor nacionalista, 
paralisados os investimentos 
na Coruña palas investigacións 
xornalísticas sobre 
Francisco Vázquez, 
agora seria Compostela 
a encarregada de proporcionar, 
através das grandes obras 
cara 1993 
a reciclaxe do diñeiro negro. 

O rexedor noiés acusou tamén 
a Xerardo Estévez de 
prevaricación , pola recalificación 
dos terreas de Garelas, 
en Santa Isabel, beneficiando 
á sociedade Galiyén, 
que seria unha das encarregadas 
do blanqueo. 

O PP, por boca do Conselleiro 
Romay, sumouse ás acusacións, 
mentres que o alcalde 
compostelán puña 
as declaracións nas mans 
do fiscal e anunciaba 
a convocatória dun pleno para 
explicar a sua actuación no caso 
Galivén. + 



GALIZA E M NDO 
RECONVERSIÓN NO AGRO 

Larsa pecha tres plantas de transformación 

Quen recollerá o leite galego? 
• XOÁN C. GARRIDO 

"A Xunta non renúncia a 
promover un grupo lácteo 
galega a pesar da 
preséncia francesa". Este 
titular periodístico que 
resume a última 
declaración de intencións 
do governo Fraga a 
respeito de Larsa, pode 
resultar o epitáfio do 
exprincipal grupo lácteo 
galega, e posibelmente 
sexa a derradeira cortina 
de fume con que a 
administración autónoma 
oculte o feito de permitir o 
peche dunha das 
indústrias clave para o 
desenrolo económico do 
país. Quizais ninguén se 
crea xa semellante 
argumentación: un grupo 
lácteo galega con 
preséncia francesa. Pero 
despois de todo , era o 
único que quedaba por oír. 

Hai un par de anos Larsa era a 
quinta empresa en volume de 
negócio de Galiza, recolledora 
de máis de 300 millóns de litros 
de leite a máis do 30% dos pro
ductores galegos, con 1.100 em
p regad os dependendo dela e 
cunha cuota de mercado e pres
tíxio nos consumidores dos máis 

ministério e o PSOE. Estaba a 
Agro-indústria, a Xunta, Comi
sións Labregas, Xóvenes Agri
cultores, e as Cooperativas. Ne
sas circunstáncias era evidente 
que se lle facia imposíbel a apli
cación de cuotas pola vía directa. 
Desde aquel entón o Governo 
propiciou a venta da Agro-indús
tria ás multinacionais estranxei
ras e nomead~mente a ULN, co
mo denunciou mesmo a própria 
patronal española en carta dirixi
da ao ministério e que no seu dia 
se reproduciu e comentou en 
ANT. O PSOE colocou aos seus 
homes nos consellos rectores 

das cooperativas e organizou, 
por medio de AGACA (na Galiza) 
e unha unión de cooperativas a 
nivel estatal , un sindicato vertical 
que lles permiti-se controlar o 
movimento asociativo no campo. 
Pactou co Fraga o seu siléncio 
diante da reconversión do agro. 
Xóvenes Agricultores non tivo 
máis que deixar-lle facer a Fraga 
que el logo os puxo á línea. O 
obxectivo final é adecuación da 
produción ao tratado de adesión 
a CE, en vez de facer loxícamen
te ao revés: negociar un tratado 
de adesión en función da produ
ción existente. 

Crise agro-industrial 
no contexto da PAC 
En Abril deste ano o Deputado 
do PP Miguel Ramirez manifes
tou que "España produce me
nos leite da que consume", a te
or dos dados de · produción que 
lle entregaba o governo segun
do os cales no Estado Español 
consúmese unha meia de 120 li
tros de leite por habitante, man
tendo-se desde 1981 , frente aos 
outros paises da CE onde o 
consumo é moito menor e está 
en descenso. O parlamentário 
popular chegou á seguinte con-

A emp.resa 
perteñecente 
a ULN non 
cumplirá o acorde 
de recoller o leite 
galega, 

: . pero a Xunta 
1 

: subvencionara-a .. 
: igual. 

clusión: o governo negociou un 
mal tratado de adesión, culpan
do precisamente ao actual mi
nistro de agricultura, que naquel 
momento fo i o encargado de ne
gociar este aspeito na sua cali
daae de Secretário de Estado 
para a CEE. 

Ramirez propuxo entón que o 
governo negocia-se ao menos 
5,5 millóns de litros (produción 
que o Estado en conxunto tiña 
antes da integración na CE) 
frente aos 4,7 millóns de litros 
que ten neste momento. Esta 
isolada intervención do deputa
do popular (o seu partido votara 
a favor do tratado de adesión 
nos términos en que está redac
tado) unida á aprobación de mo
cións a prol da renegociación do 
tratado de adesión co voto labo-

) 

relevantes da agro-indústria. Ho
xe é, en palabras do Conselleiro 
de Agricultura "unha empresa de 
capital multinacional ubicada en 
Galiza e necesária para o pro
ductor", que viu reducida a sua 
recollida á metade, perdendo 
moitas das principais cooperati
vas do país que a abandonaron, 
e segundo Pérez Vidal as previ
sións son de que rematará este 
ano cunhas perdas de 1.200 mi
llóns de pts. e que pechará as 
suas plantas de Vigo, Madrid, e 
Meira (Lugo). Non é explicabel 
esta evolución do grupo lácteo 
galego unicamente como un pro
blema de "má xestión da familia 
Rodríguez". 

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

. rábel de militantes do PSOE e 
PP de Galiza, indican que a es
tratéxia de pactar pola alturas a 
aplicación de cuotas leiteiras 
pode fracasar se se produce un 
movimento de fondo, neste mo
mento xa latente, de oposición 
aos termos do tratado de 
adesión. A chegada dos normandos 

As claves da actuación 
da administración 

No mes de Novembro o diário 
económico Expansión publicaba 
que a Unión Laitierre Normande 
(ULN) triplicou as perdas nos 
seis primeiros meses do-ano. Di
to xornal tala de que os 1.856 
millóns perdidos este ano pola 
ULN suman -se aos 3. 700 mi
llóns de "números roxos" acada
dos a finais do 1990. A ULN 
ademais de Larsa mercou Cel
basa-Ato e controla tamén LESA 
(á que perteñece a factoria lu
cense GOMPLESA), chegando. a 

mericano Schratter e a francesa 
Mont Saint-Michel. A cooperativa 
francesa, que agrupa a 19.300 
productores, alcanz.ou unhas 
vendas no primeiro semestre 
deste ano de 136.800 míllóns, 
un 24% máis que no 1990. · 

Como unha empresa que ten 
tantas perdas fai tantas adquisi
cións? Por que o Ministério fa
vorece a entrada da ULN no 
mercado Español? Por que a 
Xunta de Galicia subvenciona a 
LARSA, unha vez controlada 
por esta multinacional, negan
do-lle respaldo cando estaba 
xestionada por capital galego? 

1. acordos con GLAS (empresa 
1 que participa en LEYMA). O gru
: po adquiriu tamén as empresas 
: belgas Gorman e lnterlac, a acti
: vidade de queixos da británica 
1 Saint lvel, e o importador norta- Cando o Conselleiro de Agricul-
1 

tura anunciou subvencionar 
1.900 millóns de pts. á ULN bai
xo o "compromiso" de recoller 
400 millóns de litros anuais e 
transformar en Galiza a totalida
de, neste ·mesmo meio aponta
bamos unha série de interro
gantes que se suman aos ante
riormente citados; pero nestes 
momentos a confirmación do 
peche de plantas de LARSA, e 
de asignación de cotas lácteas 
a primeiros de ano oferécen
nos xa os suficientes elementos 
de xuício para poder soster que 
todos estes interrogantes teñen 
resposta no contexto da aplica
ción da PAC no naso país se
gundo os términos do tratado 
de adesión á CE. • 

Non é de paranoicos rastrear un
ha estratéxia claramente consta
tábel de desarme do sector lác
teo galego como consecuéncia 
do fallido intento de aplicación 
de cuotas lácteas no 87. Naquel 
momento a "Plataforma" tiña no 
seu seo a todo o sector frente ao L----------------------------------------------------------------------------~ 

Mais o dano irreversíbel que se 
lle fixo ao sector, tanto industrial 
como productor, non será doada
mente restituibel. A desfeita do 
cooperativismo, a paralización 
da profisionalización que esta
ban a acometer as explotacións 
agrárias, a perda de mercados 
que supuxo este b!énio negro 
para o leite deixara-se sentir no 
aprazamento -máis unha vez
do necesário desenvolvimento 
do naso agro. Todo por querer 
aplicar un modelo de política 
Agrária (a PAC) na Galiza que xa 
fracasou na Europa. Ou se non 
que !lelo pregunten ao millón de 
labregos italianos que se mani
festaron a pasada semana, sen
da ltália un país dos menos per
xudicados pola PAC. + 

Empresa Xornallsllca Editora: Promoclóns Culturais Galegas S.A. 

Consello de Administración. . 
Presidente: Francisco Carballo. Consellelro Delegado: Xosé 
Fernández Puga. Secretárlo: Pancho Torrente. Vogals: Modesto 
Solla, Manuel Veiga, Fernando Cuñarro, Cesáreo Sánchez, Xosé Mª 
Dobarro, Xosé M1 Salgado, Nornerto Tabarés, Carlos Xohán Diaz e 
Xaquin Acosta 

Director: Alfonso Eiré López 

Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa 

Correspondentes: Antón Prieto (A Coruña), Lois Castro (Qurense), 
Xosé Manuel Pérez (Santiago), Enrique Sanfiz, Mª Xesus Arias 
(Ferro!), Francisco Arrizado (Lugo), Xosé Castro Ratón (Vijagarcia}, 
Xavier Canosa (Bergantiños), Antón Malde (As Mariñas), Anxel 
Rosende (Ortega!). Desidério Martinez Silva (Deza). X.M. Suárez 
Estévez 10 Condado Baixo), Thierry Lorenzo (0 Condado Alto), 
Montse Alvarez (Baixo Miño), Hernán Naval (A Mariña), X. l.ópez 
Témez (0 Bierzo), Gustavo Decampo (Valdeorras), Pablo Naseiro 
(Terra Chá), Xosé Carlos Villar (Barbanza Norte). X.M. Santiago 
Cagigao (Barbanza Sul}, Manuel Diaz (Melide}, Xosé Ramón Castro 

ANOSA TERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(O Carballiño}, Xavier Castellanos (A Estrada), Pepe Reí, Jasaba 

~;g~ª~Jfuu(~!~~,~~l~~~~ltue~1~:7~~~u~~~.~~~J~~~~d), 
(Porto). Deportes: Víctor Míguez (~antiago) , Rodolfo Dacuña (Vigo). 
Cultura: Lino Braxe (Lugo), Manuel Carballido (A Coruña). 

Colaboradores: Manuel Rivas, Xosé A. Gaciño, Xurxo Estévez, 
Domingos Prieto, Manuel Hartas Vilanova, , Margarita Ledo, 
Xesus Vega, César Varela, António Mascato, X.L. lglésias. 
lnternaclonal: Xulio Rios. Manuel Vilar, Carlos Duram, Patricia 
Grinberg, Juan Carlos M. Betelú. Ecoloxla: M. Chouza, R. Cid, 
Chus Bello. Deportes: Ricardo Rivera Axenda: Marga R. Holguin. 

Humor: X.X. Piñeiro Cachón. Libros: Xesus González Gómez, 

~g;r~:· ::tri ~ir~;;~~z~~~,P~%;u:~/nr~'.ªé:r~~~a~ · Millán. 
Arte: Fernando Ferro, Fernando M. Vilar:mva, Xavier Seoane. 
Cine: Celso López, Gonzalo Vilas, Carlos Amaro. 
Televisión: Alexandre Banhos. 
Arquitectura: Plácido Lizancos. Hlstória: Francisco Carballo, 
Anselmo l.ópez Carreira, Xesus Torres. 

~~~":~t'..AD1~.~~~~:tu9:ss 2:~ci~ª~~C~~n~:r;e~ó~~rra. 
lino Viz, Xosé M. Albán, Delmi ~lvarez, Tachi Castro. Voz Noticias. 

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

Deseño Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada e Carlos Soaxe 

Fotomecánlca: Mancho Brea Salgueiro 

Corrección llngüfstlca: Fernando Carballa. 

Publicidade: Xosé Fernández Puga, César Pazos. 

Suscrlpcións: Blanca Costas 

Dirección e Administración: Rua Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado de Correos 1371 (36200 Vigo}. 
Tfnos.: Administración, Suscripcións e Publicidade (986) 43 38 30•. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05 .. Fax (986) 22 31 01 . 

Imprenta: Pugalsa. 

Depósito Legal: C-963-1977 

ISSN 02-13-31 05 

Non se mantén correspondéncla sobre orlxinals non solicitados. 
Está permitida a reproduclón sempre que se cite procedéncla. 



8 A NOSA '1'l1l1lA 
Nº 503- 27 DE DECEMBRO DE 1991 

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

" ... nos seus vznos) brancas únicos no 
mundo pola sua suavidade e a súa 

aroma afroitado. Viños que nacen 

dunfia terra regada por ríos caudalosos ... 11 

'l/ iños ~ías 13ai.tas, ~ibeiro e Valdeorras 
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Anibal Santana recolle papel usado e di que "non podemo~ seguir asi, senón o lixo vai acabar con nós". 

Entre Luís, un povoador 
do rural vigués que · 
durante anos criou parcos 
na casa para lago vender, 
e Yuri, un ecoloxista que 

coa sua organización 
recadou fondos vendando 
papel usado, ou entre 
Domingo, ex traballador 
do servizo da limpeza, e 

Carmen, responsábe·1 
dun programa ·de reciclaxe 
de papel, hai L:Jnha 
relación moito máis 
profunda do que parece. 

O aproveitamento de resíduos 
poderia ter unha base na cultura tradicional 

Da lavadura á reciclaxe 
• HORACIO VIXANDE 
"Cando andaba á cria de porcos 
-dí Luís- recollia a lavadura 
entre os viciños, non criaba moi
to, entre 5 ou 1 O porquiños que 
lago vendía. A xente non tiña 
problemas en darme as sobras 
da comida. Máis tarde, cando 
conquerfn que un churrasco me 
gardase ·a lavadura, tiven algun 
parco máis". Na memória de to
dos están as latas da lavadura 
nas que se botaban os desperdí
cios orgánicos para lle dar de 
comer aos parcos. Domingo Car
ballo, un ex traballador da limpe
za de Vigo, foi notando como se 
ia perdendo este costume: "Ao 
princípio de traballar eu, hai 25 
anos, recollíase moi pouco lixo, e 
case non levaba lavadura, lago, 
co tempo, empezou a vir máis. A 
xente comezou a tirar latas, bo
tes ... e lavadura". Daquela socie
dade só quedan vestíxios, pero 
entón todo era aproveitábel, non 
habia contedores desbotábeis, 
nen botellas en grandes cantida
des, o papel usado empregábase 
para prender o lume e os vellos 
móbeis servían para leña. "Hoxe 
o uso de lavaduras está proibido 
-di Xosé António Cachaldora, 
xefe do departamento de veteri
nária de Frigolouro-, é para evi
tar a propagación da peste porci
na, mália que na Galiza xa está 
erradicada. De todos xeitos a ca
lidade da lavadura hoxe seria in
ferior porque as dietas modernas 
teñen poucas graxas animais". 
En calquer caso, a cria de ¡:;>orcos 
é unha actividade industrial que 

'Hoxe o uso de 
lavad u ras está 
proibido para evitar 
a propagación da 
peste porcina'. 

non resulta rendábel en peque
nas explotacións. "Xa non teño 
parcos porque a xente non os po
de comer por mor do ácido úrico, 
o colesterol. .. ", ironiza Luís. 

Obxectivamente, na actualidade, 
tras a substitución da comida do
méstica por preparados indus
triais, a irrupción dos electrodo
mésticos e a sofisticación da vida 
moderna, padecemos unha ava
lancha de desperdicios que non 
somos quen de reutilizar. lsto ex
plica a saturación dos vertedeiros 
tradicionais e o nacimento de ver
tedeiros ilegais no rural. Ainda 
así, non todo é desbotado e, se 
durante un momento vixiamos un 
contedor de recollida de vidro, so
bretodo en épocas de vendima, 
poderemos observar que ainda 
hai xente que rouba botellas para 
a sua colleita. Este é un primitivo 
mecanismo de regulacióFI adapta- · 
do aos tempos modernos. 

Noutras nacións ocidentais, nas 

que a economía de mercado leva 
operando máis tempo, a avalan
cha que agora nós empezamos a 
detectar deu lugar ao nacimento 
dunha sensibilidade entre a socie
dade que criou unha cultura da re
ciclaxe. Aqui , na Galiza, estamos 
a dar os primeiros pasos. Pódese 
recuperar e reciclar a matéria or
gánica fermentábel, o vidro, o pa
pel, o cartón, os plásticos, o cau
cho, os tecidos e as chatarras. 

A cultura 
do aproveitamento 
de residuos 

Na sociedade urbana da Galiza 
de hai vinte, trinta ou cuarenta 
anos, a necesidade de recursos 
criou unha cultura do aproveita
mento con razóns moi diferentes 
ás da actualidade. Aníbal Santa
na ten unha empresa familiar de-

dicada á recollida de papel e car
tón en Vigo, empezou a traballar, 
xunto ca seu pai, no ano 60, can
do en Vigo habia máis trapeiros 
recollendo papel. "O papel, o car
tón e tamén o plástico eran máis 
rendábeis que agora -di Aníbal. 
Na actualidade o prezo do plásti
co está moi baixo e o cartón é o 
único que ainda ten saída". "Eu 
quitaba uns pesos da venda do 
papel que estaba no lixo", di Do
mingo Carballo, o ex traballador 
do servizo de limpeza de Vigo. En 
realidade, a razón da caída dos 
prezos do papel e o cartón está 
nas subvencións que alguns go
vernos europeus e o norte-ameri
cano dan ás empresas dedicadas 
a este labor. As subvencións fan 
máis competitivos os produtos re
ciclados deses paises e nós im
portámolos a menor prezo. 

Cando Anibal Santana entrou 

Domingo Carballo, ex-traballador da iimpeza: 'Hai·25 anos recolliase moi pouco lixo'. 
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no negócio do papel usado esta
ba no paro e pasou a cobrir un
ha necesidade que o mesmo 
mercado encarregábase de de
mandar. Actualmente a recomda 
do papel ou o cartón faise a ins
táncia dunha conciéncia social 
que así o demanda. Ademais hai 
unha resposta positiva por parte 
dos cidadáns e das cidadás. 
Neste sentido, Yuri Dominech, 
u,n ecoloxista membro do grupo 
Arbore que utilizou a recollida de 
papel usado para financiarse, 
recoñece que sempre foi positiva 
a resposta dos particulares e ins
titucións ás que lles. solicitaron o 
compromiso de gardarlle o papel ' 
usado. Igualmente afimativa é a 
contestación de Carmen Peña
maría cando lle perguntamos so
bre o grau de resposta que está 
a ter a povoación á experiéncia 
que dirixe; Carmen é a respon
sábel dun programa de recollida 
de lixo para a reciclaxe que se 
esá a levar a cabo en Composte-
la através dun convénio entre o 
Concello e o INEM. 

Entre a posición de Aníbal San
tana e Domingo Carballo e a 
postura de Carmen e de Yuri hai 
notábeis diferéncias, ainda que o 
resultado final é o mesmo. Non 
hai coincidéncia porque as ra
zóns que moven a uns e a outros 
son dispares. "Non podemos se
guir asi, senón o lixo vai acabar 
con nós", di Aníbal, ainda que 
esa non sexa a verdadeira causa 
da sua profisión; el chegou a esa 
conclusión ao longo dos anos, 
Carmen e Yuri non, para eles es
ta posición é de partida. Pero, en 
definitiva, pala razón que far, a 
sociedade inteira protagonizou 
un proceso de· aproveitamento 
dos resíduos que agora poderia 
reproducirse novamente. 

Despois de analisar estas cues
tións só queda perguntarnos se 
a tradición da recollida da lava
dura, froito da economía de sub
sisténcia é rescatábel para xerar 
unha nova tradición de reciclaxe, 
doutros materiais agora, ou 
cómpre partir de cero e seguir os 

'-pasos das sociedades máis 
avanzadas que a nasa. "Eu creo 
que o aproveitamento do lixo era 
próprio da sociedade rural, pero 
a cultura urbana actual rachou 
con ese costume e é irrecuperá
bel, hai que convencer de novo á 
xente" opina Yuri. A opinión de 
Carmen é a contrária, para ela o 
feito de que a experiencia que 
dirixe se vise desbordada é unha 
proba de que, se ben esa tradi
dón non se reproduce de forma 
palpábel, cando menos existe a 
posibilidade de rescatala. 

Se a contradición entre a econo
mía de subsisténcia e a econo
mía de mercado é superábel es
tá por ver, mais até o momento 
ninguén se preocupou de inda
gar na nasa própria tradición cul
tural para atapar unha solución 
diferente a este problema. Se ca
dra demónstrase que na nasa 
sociedade hai respostas que 
nos empeñamos en buscar en 
referentes alleos aos nasos. • 

'En épocas de 
vendima,, podemos 
observar que ainda 

-hai xente que, 
rouba botelras para 
a sua colleita'. 
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Q PARLAMENTO CUMPRE 1 O ANOS 

O 19 de Decembro o 
Parlamento 
autonómico galega 
cumpriu dez anos. 
Ese mesmo dia a 
policia retiráballes 
aos mineiros de 
Exminesa unha 
pancarta e entraba 
con armas no recinto 
parlamentário, o que 
supón unha clara 
violación da sua 
inviolabilidade. A 
oposición denúncia 
que o lexislativo está 
a cumprir un papel 
de subordinación ao 
executivo quen, 
ademais, anúncia 
que procederá a 
unha reforma do 
regulamento, que 
iria, seguindo a 
filosofia fraguista, na 

GALIZA E MUNDO 

Enma González Bermello despois de tomar posesión do seu escano XAN CARBALLA 

liña de restarlle 
protagonismo ás 
minorias. Mentres 
tanto, numerosas 
leis básicas, como a 

Tres retratos e catro apuntes para pintar unha década 

da ordenación 
territorial, agardan 
ainda no 
organigrama 
autonómico a 
vontade política que 
se atreva a 
promulgalas. 
Se tivésemos que recoller unha 
imaxe que resumise os dez 
anos de andaina do Parlamento. 
Autonómico galego, segura
mente non atoparíamos outra 
mellor que a da deputada Enma 
González Bermello, ataviada co 
seu traxe típico galego, da zona 
do Baixo Miño, negro e empe
drado de acibeches, que lle 
custou xa daquela máis de tres
centas mil pesetas, dispoñén
dose a votar leda pero sumisa 
naquela sesión inaugural do 19 
de Decembro de 1981 no lóbre-

-Os primeiros parlamentários 
non sabian o himno e moi poucos 
usaban o galego 
• ALFONSO EIRÉ 

go Pazo de Xelmírez, alugado 
pola lgrexa Católica non sen 
moitos remilgos. 

A deputada de AP cambiaría de 
vestido en todas as sesións 
parlamentárias ás que acudiu 
nas duas lexislaturas nas que 
estivo presente, e, ainda que 
outra vez usou tamén o traxe 
de galega, nunca pudo borrar 
aquela primeira instantánea. O 
Parlamento comezaba a andai
na de prestado e cunha imaxe 
folclórica. A grande maioria dos 

deputados nen sabían sequero 
hino galego como quedou de
monstrado, cando, rematada a 
sesión inaugural os convidados 
nacionalistas, Francisco Rodrí
guez e Pilar Garcia Negro co
mezaron a entonar as primeiras 
estrofas. Alguns quedaron sur
prendidos, nen lles sonaba, cu
tres repuxéronse e comezaron 
a abrir e pechar a boca, houbo 
quen murmuraba as últimas sí
labas das estrofas ... : gráciasa 
que o ambiente frío e húmido 
de Xelmírez, que nen os cale-

factores instalados ao efeito pu
deron disipar, non deixaba criar 
moscas. Fara, como pasaria 
moitas veces ao longo destes 
dez anos, celebrábase unha 
manifestación, nesta ocasión 
para pedir o ensino en galego. 

A capitalidade 

O 24 de Xuño, co relóxio manda
do parar polo Presidente do Par
lamento, António Rosón, nas 12 
menos un minuto, ainda que re
almente era a 1, 13 de madruga-

da do dia 25, o Parlamento apro
baba o ditame da comisión da 
capitalidade sobre a ubicación 
das institucións en Compostela. 
Sesenta deputados votarian a 
prol da capitalidade en Compos
tela, en contra votarian Eirís Ca
beza, González Mariñas, García 
Agudín, Iglesias Corral, Morán , 
Oliv~s Quintas, Francisco Váz
quez e González Dopeso. Au
sentáronse para non votar Carro 
F. Valmaior e Flora Veiga. 

Foi, sen dúbida, a sesión máis 

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

A expulsión de 3 diputados en 1981 
foi o suceso máis lamentábel 
O 23 de Novembro produciríase o 
que para a maioria constitue hoxe o 
"máis lamentábel, triste e histórico 
incidente" dos dez anos do pa~la
mento: os deputados do Bloque
PSG, Bautista Alvarez, Lois Diéguez 
e Cláudio López Garrido eran sus
pendidos dos seus direitos parla
mentários por negarse a xurar a 
Constitución. Pouco importou que xa 
tivesen adquirido plenamente a sua 
condición de Deputados, que hoube
se o precedente da Xunta de Fiscais 
que, amparándose no artigo 16 de 
Constitución, apartado· segundo, que 
sinala que ninguén está obrigado a 

manifestar a sua ideoloxia e crenza, 
se negasen a facer acatamento ex
plícito da Constitución. 

Os Portavoces parlamentários, dirian 
causas tan peregrinas como as que 
seguen: "queremos evitar a toda 
costa o debate xa que é un momen
to difícil", Ceferino Díaz (PSOE}; 
"prescindo dos aspectos xurídicos e 
susténtome nos políticos", Suárez 
Vence (UCD}; "é absolutamente le
gal", X: L. Barreiro (AP}. Afina! abstí
vose Xerardo González Martín, evo
tarian en contra da proposición Ca
milo Nogueira e Anxo Guerreiro. 

Albor frente aos obreiros de ASCON, o día da sua toma de posesión. O mesmo dia manifestábanse os grupos feministas e as 
xentes de As Enchousas, diante do pazo de Fonseca. XURXO LOBATO / 
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Policias adentráronse armados 
no Parlamento 
para retirar unha pancarta de Exminesa 

1 

O Xoves 19 de Decembro de 
199t producíase outro lamen
tábel e significativo suceso no 
parlamento, ao impedir dous 
policías de paisano que os tra
balladores de Exminesa des
pregasen unha pancarta nas 
bancadas do público que se
guía o debate parlamentar. Es
tes policias, armados, foron 
axudados polo Xefe do Gabine
te do Presidente, o xornalista 
ourensán Alfredo Cid , confun
dindo as suas funcións, algo 
que ocorre máis veces da can
ta entre alguns empregados 
autonómicos. 

l Pero o suceso non quedou aí, 
1 

policías autonómicos adentrá
ronse polos corredores do Par
lamento para reprimir aos 
obreiros de Exminesa até que 
foron expulsados por un airado 
Beiras que saía indignado polo 
atropelo que lle estaban a fa
cer á inviolabilidade parlamen-
tária. · 

A presenza das FOP no Parla
mento e o uso das armas está 
tan penado que os policías non 
poden sequer aceder á cantina 
para tomaren café, porque non 
teñen onde deixar as armas, 
segundo puxo de manifesto o 
deputado socialista António Ca
rro nunha sesión da Mesa e 

Xunta de Portavoces. 

Cando os obreiros c:te Sidegasa 
entraron no hall do Parlamento 
de Fonseca e foron desaloxa
dos pola policia, o daquela pre
sidente Pérez Vidal apresurouse 
a pedir perdon ás señorías. 1 
Agora parece que o talante au
toritário non só se apoderoú do 
Pazo do Hórreo, senón que se 
infrinxen as normas parlamentá
res máis sagradas. Un Parla
mento non é unha deputación. 
Alguén semella confundilos. O 
presidente xa amenazara nunha 
ocasión a Xosé Manuel Beiras 
con chamará policia para desa
loxalo do salón de plenos. + 

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

A maioria dos 
parlamentários 
estaban calados e, 
boa parte dos 
oradores, agás os 
nacionalistas e 
algun socialista, 
falaban en español 

tensa de todas as que se teñen 
celebrado ao longo desta déca
da. O ambiente quentouse tanto 
que até dous xornalistas, X. M. 
Couselo e Carlos Luís Rodrí
guez (compostelanista e coru
ñesista respectivamente), pre
tenderon dirimir as suas diferén
cias a cachete limpo na sala de 
sesións. González Dopeso, Xo
sé Quiroga e González Martín 
foran, sobretodo, os encarrega
dos de quentar o ambiente, pe
ro seria a teatralidade e o golpe 
de efeito de Francisco Vázquez 
o que faria saltar a chispa. 

Nun momento dado o deputado 
socialista abandonaba o seu es
cano e sentábase entre o público 
a carón de Sánchez Presedo. 
Cando estaba a talar Anxo Gue
rreiro, coruñés, pero que defen
día a capitalidade para Compos
tela, Francisco Vázquez, que lo-

go acederia á alcaldía coruñesa 
sobre este pedestal capitalino, 
levantouse e interrompeuno 
anunciando que lle acababan de 
entregar unha carta anónima que 
dicia: "Cúidate, fascista asquero
so, y los niños". 

Armouse o revoltixo. Desde os 
escanos saian berros de "pelicu
lero, fuera, chulo ... ". Rosón non 
daba pesto orde. A maioria afir
maba que todo tora unha monta
xe do hoxe alcalde coruñés. O 
PSOE quedaria tocado na Galiza 
por moito tempo. 

A tramitación das leis funda
mentais comezaba a andar len
tamente-. A maioria dos parla
mentários estaban calados e, 
boa parte dos oradores, agás os 
nacionalistas e algun socialista, 
talaban en español. A excepción 
érana os dous presidentes, Ro- . 

XAN CARBALLA 

són e Fernández Albor. Ninguén 
sabia de dinámica parlamentária 
e o medo a sobrepasar os lin
deiros autonómicos atenazaba 
tanto á Mesa parlamentária co
mo á maioria, sobretodo cando 
os nacionalistas, con Bautista 
Alvarez convertido en todo un 
experto parlamentarista, facian 
proposicións. 

Segundo retrato 

O segundo retrato do Parlamen
to deuse no mes de Abril de 
1982 cando se discutiu a absor
ción de Fenosa pola Unión Eléc
trica Madrileña. Foi a primeira 
vez que se puxo claramente de 
manifesto a impoténcia da cá
mara autonómica para abordar 
e enfrentarse aos grandes te
mas do país e, tamén, a supedi
tación dos partidos estatais ás 
directrices de Madrid frente aos 

------------------------------------------------------------------------------------, 
Ao remate da sesión a maioria 
dos deputados coincidían en que 
era un erro a expulsión, desde a 
UCD botábanlle a culpa a Fran
cisco Vázquez, do seu empecina
mento en que se levasen a cabo 
os pactos do 23-F, de quen era ti
lla a revisión do regulamento, e 
todos coincidían en que despois 
do recurso pertinente voltarian ao 
Parlamento. 

Non toi así, o Tribunal Constitucio
nal ratificaría a expulsión o 13 de 
Xaneiro de 1984.Cinco anos des
pois daria un fallo en sentido con-: 
trário no caso dos deputados d.e 
HB. O BNG pagaria políticamente 
moi caro o que eles propuxeron 
como "unha loita palas liberda
des"; º ·pavo non comprendeu a 
SUa aposta. + Expulsión dos parlamentários nacionalistas. TINO VIZ ! ARQUIVO 

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

Cando se discutiu 
a absorción de 
Fenosa pala 
Unión. Eléctrica 
Madrileña, 
foi a primeira vez 
que se puxo 
claramente 
de manifesto 
a impoténcia 
da cámara 
autonómica 
para abordar 
e enfrentarse 
aos grandes temas 
do país 

intereses galegos. Naquela se
sión estivo contudente Carlos 
G. Otero Díaz, conselleiro de 
Economía, quen puxo de mani
festo o perxudicial que era para 
Galiza e o pouco que podía fa
cer o Parlamento por impedir a 
absorción. Maria Carme Lovelle, 
unha das duas mulleres do pri
meiro parlamento, acompañante 
asídua hoxe de Ruíz Mateas, 
botábase as mans á cabeza e 
perguntábase que diria Fr.aga 
se se inteirase do discurso do 
Conselleiro. o·aquela, os xorna
listas até nos inteirábamos das 
conversas dos deputados. 

Tercei ro retrato 

No Parlamento a maioria perten
ce ao grupo dos caladiños pois é 
moi raro que abran a boca nun
ha sesión plenária. Alguns, como 
o fenecido lg.lesias Corral, até se 
permitía o luxo de chegar co 
chófer, asinar a comperecéncia 
para poder cobrar e. marcharse 
rapidamente para A Coruña. 

Xan Carreira Gómez, deputado 
de AP, pertencia a este grupo 
de deputados anónimos. Un dia 
tocoulle a vez de talar no pleno. 
Tiña a sua intervención prepa
rada pero, cando subiu á tribu
na, as letras comezáronlle a 
bailar no papel, segundo nos 
comentaria despois frente a un
ha botella de viña no Sixto. Asi 
que, para abreviar e non darlle 
voltas ao tema da política fores
tal, que niso estaban, Carreira 
abreviou: "Sabedos o que vos 
digo", sentenciou, despois das 
primeiras palabras balbrexan
tes, "que se a autonomia non a 
notamos nos bolsos, e non só 
os parlamentários, non vale pa
ra nada". Seguramente poucas 
veces se dixeron palabras tan 
atinadas. 

Daquela eran dias de aprendi
zaxe, camaradaria, confidén
cias, intoxicacións, e dos agua
dores parlamentários saindo 
aos bares de Fonseca para 
arrecadar aos parlamentários 
cando tocaba o timbre das vota
cións. Votacións que o Presi
dente Rosón se empeñaba en 
que os parlamentários fixesen 
levantándose, co conseguinte . 
chirriar dos bancos. Un Rosón 
que se empeñaba en fumar e 
que non morria ante a desespe
ración de Iglesias Corral que co
mentaba polos corredores que 
"el viejo no se muere, coño", 

pois el queria ser presidente. O 
deputado coruñés leváballe 
máis de 15 anos a Rosón . 

Eran tempos nos que un voto, 
unha auséncia, podia derrubar 
ao Governo, tempos de conspi
racións, tempos nos que ainda 
Durán Casais non podia votar 
polos seus compañeiros e que
darse tan tranquilo porque "sem
pre votei polos meus concellais 
e non paso u nada". Dez anos 
non son nada para educar a al
guns no parlamentarismo e a 
democrácia, a carraña ditatorial 
é moi má de lavar. Pero mal que 
ben as causas íanse levando. 
Era necesário o pacto, o acordo, 
a transaccional da que Camilo 
Nogueira chegou a ser o rei. .. 
Os enfrentamentos non impe
dían o convite no bar de enfrente 
e o marcador electrónico impuña 
a cada deputado o seu voto. 

Pero para isa houbo que com
prar o Cuartel do Hórreo, tiveron 
que chegar as pedras e as ma
deiras de Valdeorras, de onde 
era natural o sucesor de Rosón 
na presidéncia, Pérez Vid al; e a 
carpintaria metálica de Lalin, pá
tria de Guiña Crespo. Que Mella 
saíse do Governo, que Albor se 
negase a dimitir, que Barreiro 
desertase, .que Mariano Rajoy 
se negase a talar en galega, que 
se formase o governo tripartido, 
ql!e os socialistas seguisen a 
ser a voz de Madrid e os popula
res llnha delegación das Depu
tacións provinciais agardando a 
Fraga. Chegou Fraga, e acabou
se a diversión. A sua maioria ab
soluta impuxo o rodilloparlamen
tario. A produción lexislativa 
quedou varada nos areais da di
reita que o máis a que se adicou 
foi a escarabellar nas leis apro
badas polo Governo tripartito. 
Fraga non sai á palestra e os 
seus cachorros envalentonados 
polo que chaman crise do socia
lismo voltáronse maleducados. 
O Presidente Vitorino Núñez non 
dá atopado o seu posto na cá
mara, de tanto buscar tora o seu 
acomodo político e tan ben fai 
altisonantes declaracións institu
cionais como se supedita inteira
mente ás aliadas de boí mudo 
que lle lanza Fraga desde o es
cano. Dez anos despois o parla
mento está morto e sen interese. 
Só as xenialidades de Beiras 
son capaces de sacalo da sua 
soporífera marcha, pero até para 
iso lle están a buscar remédio: 
proxectar unha imaxe histriónica 
do deputado nacionalista que o 
faga comedido. Pase o que pase 
na sociedade o Parlamento de
be de seguir impávido. Como di
cia un mineiro de Exminesa, "es
te é o Parlamento da Cara Dura. 
Non se imuta". + 

Carreira abreviou: 
"Sabedes o que 
vos digo", 
sentenciou, 
despois das 
primeiras palabras 
balbrexantes, "que 
se a autonomia 
non a notamos nos 
bolsos, e non só os 
palamentários, non 
vale para nada" 
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CONGRESOS 

O PP recebe a Núñez e prepara o 93 

Cuiña promete unha direita renovada 
que use os símbolos do nacionalismo 
• MANUEL VILAR 

O dia en que a xente 
estaba máis pendente da 
lotaria do nadal que de 
outra cousa as 
"esforzadas bases" do 
Partido Popular, como lle 
chamou Vázquez -
Portomeñe, encheron o 
Auditório de Galiza para 
darlle solenidade ao 
desembarco de Vitorino 
Núñez e o seu grupo de 
Ourense no partido que 
na Galiza lidera Fraga e 
manexa, cada vez máis, 
Cuiña. Para a cerimónia 
de elevar a Vitorino 
Núñez ao altar da vice
presidéncia e a categoria 
de sócio cofundador do 
PP, xunto con catre dos 
seus seguidores que 
ficaron no atariño dos 
vogais, xuntáronse en 
Compostela toda a flor do 
PP galego baixo a mirada 
atenta dos xefes centrais 
do partido. 

Baixo a gran pancarta de "Xun
tos por Galicia" e a sombra dun
ha gran gaivota azul sentoutoda 
a plana maior do PP. Na primeira 
avanzada estaban as mulleres, 
entre elas cinco deputadas, 
"dentro de pouco taremos que 
pedir igualdade os homes", co
mentou en tono machista Porto
meñe. Entre elas destacaba po
lo seu chamativo traxe verde Mª 
Xesús Sainz. Pero detrás xa non 
habia mulleres. Só había homes, 
presidentes: o presidente funda-

- dor, o presidente "nacional", os 
presidentes provinciais, os vice
presidentes, o novo vice-presi
dente cofundador, etc ... 

O que só foi un acto de entrada, 
absorción ou integración de Cen
tristas de Galicia no Partido Po-

A nova triada do PP: Cuiña, Fraga e Vitorino. 

pular, ou sinxelamente a celebra
ción dun Rite Passagé político, foi 
chamado "congreso de refunda
ción", co que se engade unha ca
tegoria máis ao Parnaso político 
do partido da direita. Asi ternos 
deuses fundadores e deuses re
fundadores e, pronto, poderá ha
ber deuses re-refundadores. 

O Cid Campeador 
O congreso serviu, tamén, para 
ver onde está cada quen. Asi 
Vázquez Portomeñe quédase só 
talando do Xacobeo 93. Con re
feréncias ao Cid Campeador e 
Francisco de Asís dixo que o 
Ano Santo seria a saída milena
ria á crise industrial que. atravesa 
a cornixa cantábrica e Galiza. 
Pero lago don Manuel diria ao 
remate que o milenarismo só sig
nifica frustración. 

O ex presidente Albor case cho
ra cando recordou ao seu com
pañeiro na cadeira de Estrasbur
go Pio Cabanillas. Falou do pa-

pel da Galiza na nova Europa 
que se está a construir e para iso 
tivo que recorrer ao escritor por
tugués M. Torga para dicer que o 
"universal é o local sen paredes". 

Romay, que cada vez parece 
que ten menos sítio, polo menos 
estaba sentado na beira da me
sa, despois do presidente da De
putación ourensá e doutros re
cen chegados desde Ourense, 
tamén tiña ese dia unha vena in
telectual e recorreu ao escritor 
mexicano Octavio Paz para talar 
das corruptelas no PSOE e dun
ha "recalificación de terreas para 
os amiguetes de Venezuela". 

Cuiña galopa sen freo 

Pero foi Guiña Crespo o que puxo 
as causas no seu sítio, o que fixo 
un discurso ideolóxico e nos ame
azou coque vai a ser o novo PP: 
unha direita renovada, con im
plantación e apropriándose dos 
símbolos e mitos do nacionalismo 
que eles sempre condenaron. 

ANOSA TERRA 

Guiña iniciou o seu discurso ata
cando ao PSOE convencido de 
que o "socialismo declinante en 
España" pase pronto a ser oposi
ción. Lago, como mestre de ceri
mónias, consagrou a entrada de 
Vitorino cunha aperta ritual entre 
os dous novos pesos pesados do 
PP. O de Lalin apropriouse dun 
discurso galeguista e meteu no 
mesmo saco a Pondal, Rosalia, 
Risco e Castelao pra xustificar a 
sua politica neo-rexionalista. Para 
Guiña os bós e xenerosos están 
no partido de don Manuel que é o 
bardo das idades e con el os tem
pos son chegados. Guiña ten moi 
claro que o PP vai gañar as elei
cións, que absorber a máis parti
dos pequenos que andan por aí 
(en clara alusión a Coalición Gale
ga). Quer implantar o PP en cada 
bairro, en cada parróquia para 
comprometerse con todos os ga
legas. E non ficou aí, senón que 
teorizou sobre o nacionalismo. 
Para Guiña, Galiza é unha nación 
histórica na unidade de España e 
a autoidentificación, da que tanto 

O secretário do PCE ten segura a reeleción como coordenador de JU 

falar o de Vilalba, consiste en ser 
español con vocación europea ou 
Santiago fecha España galopa de 
novo. Non esqueceu, tampouco a 
ecoloxia e as empresas que "lexi
timamente explotan os nasos re
cursos naturais" xa non contami
narán máis. Para rematar dixo 
que hai que traballar por Galiza 
desde o sentimento, pero como 
dixera Castelao alguns levan o 
sentimento no bandullo. 

Vitorino Núñez, cegado polos fo
cos ou polo poder acudiu a Cun
queiro e a sua frase de Mil Prima
veras máis para a nosa língua, 
para, modestia a sua, dicer que 
grácias a el vai a florecer a prima
vera para don Manuel. E non con
tento con apropriarse da frase do 
de Mondoñedo acudiu a Añón (do 
que se está caendo a casa por 
desídia das autoridades) e a Ca
banillas, a don Ramón que non o 
seu sobriño. Pero el non podia 
sre menos que Guiña e permitiu
se o luxo de ritualizar a entrada 
do seu grupo no PP cunha aperta 
a Xosé Luís Saltar, coa que se 
sacralizaba o rito de paso e el 
convertiase nun cerimoniante. 

Don Manuel pechou o acto pen
sando en Madrid e falou nun 
castellano como só el pode falar. 
Con lembranzas para González 
López e Barandiarán e citas de 
Maura e do seu tia Ramón, falou 
dos nacionalismos e dos marxis
mos, da economía liberal e das 
causas ben feitas, da ética e da 
moral, de todo esas cousas a 
que nos ten acostumado desde 
hai moito tempo e que con fervor 
aplauden os seus admiradores 
/as, ainda que debido ao trio do 
inverno moitas señoras reprimí
anse de aplaudir posta que tiñan 
que termar os abrigos de peles. 

O 21 de Decembro a lotaria non 
tocou en Galiza pero tocounos 
ver como a direita se refunda pa
ra incidir máis na nasa sociedade, 
apropriándose dun discurso que 
até hai ben pouco rexeitaban pe
ro que agora non lles importa co
ller para valeirar do seu contido 
reivindicativo. A ameaza dos no
vas matamouros está aqui. • 

A dimisión de Anguita freou a manobra dos reformistas 
•G.L.T. 

Se Anguita non dimitise, a renova
ción teria gañado o Congreso. Es
te laio dos reformistas, que pon 
remate a un 13 Plenário do que o 
secretário xeral sae reforzado con 
máis do 80 por cento dos votos, 
resume o fracaso da estratéxia 
trazada por Juan Palero, Juan 
Berga e Juan José Azcona, con 
apoios capitais de Antonio Gutié
rrez, Nicolas Sartorius e Fernando 
:Pérez Royo, dentro da equipa de 
dirección, para lograr a auto-diso
lución do Partido Comunista de 
España e propiciar un trasvase 
das suas forzas á frente Izquierda 
Unida sen debate ideolóxico. 

O seitor renovador do PCE pre
sentou en última instáncia unha 

cantidatura de xustificación, al
ternativa á de Anguita, co pleno 
convencemento de que seria 

Anguila perfilase para volver á coorde
nación de IU 

amplamente derrotada. A estra
téxia dos partidários da disolu
ción do partido non pasaba evi
dente mente pala convocatória 
dun congreso. A esperanza dos 
críticos de que puidese aconte
cer no plenário algo semellante 
ao que acabou co CDS no con
greso de Outubro, fracasou con
tra ·unha capacidade máis que 
notábel da dirección para facer 
valer as suas teses. 

O respaldo abrumador á direc
ción do partido, no remate do 
proceso provocado pala demi
sión de Anguita, reduce á oposi
ción ao seu tamaño real, despois 
de vivir un tempo de excepción 
na que os meios de comunica
ción pro-governamentais e do 
PP proclamaran un apoio maiori-

tário dentro do PC á metamórfo
se nunha Izquierda Unida próxi
ma á social-democrácia. 

· Xuntos 
contra a desaparición 

Precisamente é a desaparición do 
partido a que parece xuntar máis 
apoio arredor das teses de Angui
ta, nun espectacular efeito contrá
rio. Os adalides de reproducir a 
operación Ochetto, de borrar a 
carga de afectividade histórica do 
nome do PCE e constituir unha 
nova formación de esquerda do
tada dun programa reformista ali
neado co socialismo democrático, 
provocan unha reacción máis pre
ocupada pola defensa oas siglas. 
O debate estratéxico e as refe-

réncias ideolóxicas pasan a se
gundo lugar. A ninguén lle cabe 
dúbida polo demais, que a opera
ción apenas encobre un trasvase 
do PC ao PSOE sen ter que pa
gar impostas de alfándega coma 
os que tiveron que entregar Pilar 
Brabo ou José Maria Mohedano. 
Cando son colectivos, os cambios 
de posición saen a mellor précio e 
con menos deterior.o de imaxe. A 
reaparición das siglas comunistas 
en Italia, da man dunha parte da 
militáncia crítica coa aposta de
Ochetto, vai contra esta posición, 
apoiada no cambio do nome do 
PCI e nas reformas do Leste. 

Os reformistas dentro do PCE fica 
nunha situación sen retorno coa 
inminente reeleición de Anguita 
como coordenador de IU. • 
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INVESTIMENTO 
T ·o T A L 
66.000 .MILLÓNS 
DE PESETAS 

A nosa Constitución recoffece o dereito 
dos cidadáns a dispoñer dunha vivenda 
digna e adecuada. Nembargantes. de Jeito, 
é moi difícil o cumprimento deste dereito 
fundamental. dado-los elevados precios 
das vivendas e o alto custo para realizar 
reformas ou me/loras. 

Consciente desta situación, o Instituto 
Galego da Vivenda e Solo deseñou un plan 
que poña.fin a tal situación: O PI.AN 
CUATRIENAL DA V/VENDA E SOW 
199011993. 

Vivendas de Promoción Pública para dar 
resposta ás necesidades dos,,-cidadáns 
socialmente mías desfavorecidos. 

Vivendas de Protección Oficial de 
Promoción Privada que completen a oferta 
a disposición dos cidadáns necesitados de 
vivenda nova. 

Un plan no que se establecen axudas para 
a rehabilitación dos cascos históricos de 
Galicia. 

No que se contempla, tamén, a necesidade 
de solo para a construcción de vivendas e 
o desenvolvemento de industrias. 

O PLAN CUATRIENAL DE V/VENDA E 
SOLO é unha acción decidida, é a posta 
en marcha dun gran investimento en 
beneficio de tódolos galegas. 

1/ táa "''~lftÍa 
O 1(04'0 eOll(/JifJll(ld'O, 

X u 
F o . 

INSTITlITO GALEGO 
DA VIVENDAE SOLO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

N T A 
R M A 

O Plan Cuatrienal de Vivenda e Solo posibilitará a 
construcción en Galicia de máis de 4.850 vivendas de 
Promoción Pública. 

O Plan Cuatrienal de Vivenda e Solo suporá a 
construcción en Galicia de 12. 700 vi vendas de Protección 
Oficial de Promoción Privada cun moderado precio de 
venda. 

O Plan Cuatrienal de Vivenda e Solo concederá 3.580 
axudas para a rehabilitación urbán que suporá a 
conservación e mellora dos seus edificios. 

O Plan Cuatrienal de Vivenda e Solo concederá máis de 
• 1 

20.000 axudas para a rehabilitación de vivendas rurais coa 
fin de mellora-las súas condicións de habitabilidade. 

O Plan Cuatrienal de Vivenda e Solo prevé realizar 950 
actuacións para mellora_-los cascos históricos e vivendas 
de valor artístico das diferentes cidades galegas. 

O Plan Cuatrienal de Vivenda e Solo creará novos 
espacios residenciais e industriais para a construcción de 
14.850 vivendas e o desenvolvemento de actividades 
industriais. 

UNTA 
DE GALICIA (rh1 

u 
CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN 
DO TERRITORIO E OBRAS PÚBLICAS 
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SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA INVASIÓN NORTEAMERICANA 

• FERNANDO CARBALLA 

Co actual ritmo de crecimento 
económico, Panamá terá que 
esperar a 1997 para atinxir o 
Produto Nacional Bruto que tiña 
en 1987. Cun índice de medre 

· situado en 1990 entre o tres e o 
cinco por cento, o desemprego 
ainda se situa nun 25% da povo
ación activa. Como declara Ro
berto Eisenmann, editor de "La 
Prensa", o diário máis prestixio
so do país: "hai unha crecente 
polarización, estamos a criar un
ha bomba de reloxaria social. O 
Governo ten que criar empre
gos. iso é necesário para cimen
tar a democrácia". 

Protexer o canal 

A principal razón da Causa Xus
ta hai que buscala no cuarto ob
x e cti vo invocado por George 
Bush (os tres primeiros, capturar 
a Noriega, restabelecer a demo
crácia e protexer aos residentes 
norte-americanos), a saber, o 
canal. A análise tradicional da si
tuación do canal debe ser com
pletada por tres dados maiores 
emerxidos na década dos 80: as 
repercusións da extensión dos 
conflitos armados na América 
central, a importáncia crecente 
do problema da droga nos EEU U 
e as novas coordenadas da coe
xistén cia pacífica . Nestes tres 
pontos, Panamá estaba no cora
zón dos problemas. 

Panamá deberá agardar seis anos para recuperar a produción de 1987 

Nos últimos anos, tense sostido, 
a raíz da sinatura dos tratados 
Carter-Torrijos sobre a devolu
ción da zona do Canal para o 31 
de Decembro de 1999, que o ca
nal perdera a sua importáncia 
xeopolítica para os EEUU. O 
asunto non é claro nen moito 
menos. Nunha época de enorme 
"extensión estratéxica" no desfa
se dos seus intereses, o canal 
segue a ser a única via que per
mite pasar ás potentes frotas da 
Navy dun océano a outro sen ter 
que rodear o cabo de Hornos 
(16.000 Km), un aforro que re
presentaría quince días de tempo 
e miles de toneladas de combus
tíbel. Por outra parte, Panamá, 
nomeadamente a Channel Zone, 
é o ponto neurálxico de toda a 
estratéxia militar norte-america
na en dirección á América latina 
e o Caribe. 

Non botamos de menos a 
Noriega pero con el, comiamos 
O 20 de Decembro de 1989, á 
1 da mañá, comezaba a ope
ración Causa Xusta. Era a 
máis importante intervención 
armada dos Estados Unidos 
no extranxeiro desde o fin da 
guerra do Vietnam: 
24.000 homes, repartidos en 

5 grupos de asalto, apoiados 
por carros, helicópteros 
e bombardeiros F-117, 
invadiron o Panamá 
e controlaron en 48 horas 
o conxunto do país: 
administracións, aeroporto, 
pontos estratéxicos, cuarteis. 

CffS 
CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA 

Este Nada l ... Boas ofertas 

Dous anos despois, 
a povoación do estado do 
canal transoceánico, que creu 
que despois das bombas 
virian os dólares, perdeu toda 
a confianza no governo 
de Guillermo Endara 
e nos norte-americanos. 

VIGO: Avda. da Florida, 6 - Travesas ~m: 
VIGO: San Roque, 156 }} 

~G;~~~2~'~ 1 
VIGO: Travesía de Vigo, 125 JJ 

VIGO: Pi i Margal!, 143 - Peniche /fü 
VIGO: Rosalia de Castro, 45 fü( 

VIGO: Sanjurjo Badía, 21 O }¡¡¡ 
VIGO: Sanjurjo Badía, 93 ml 

En absoluto hai que desleixar os 
intereses económicos. Dos 
15.000 barcos que cruzan anual
mente esta via de água, 10.000 
van ou veñen dos EEUU, trans
portando o 40% do comércio es
tadounidense co Pacífico, ou se
xa o 16% do seu comércio total. 
Engadamos a estas cifras, nada 

VIGO: Fragoso,56 Hfü N ll I( E 1 VIGO: Lorient. 14 - Balaidos :r~: 
VIGO: Camelias, 107 ifü[ 
(Esquina R/ Ourense) ::::;::: [ L 

VIGO: Estanislao Nuñez, 21 - Calvario :n: .. 
MARIN: Calvo Sotelo, 6 tfü 

M~:1~1:N~:a~:v; _s~:~~a:!! ·.ii:l·i 

o PORRIÑO: Ramón Gonzalez, 17 Jfü p E R Fu ME R 1 A -:- e os M É T 1 e A 
ARCADE: J. Solla, 33 :m: 

BAIONA: Avda. Montereal, 5 Hi 
(á beira da gasolineira) ?} 

RIBADAVIA: J. Antonio, 7 fü¡:¡ 
(frente ao cine Rio) füf 

OURENSE: Avda. da Habana, 115 =::t , 

AGUAR~:;;~~"~:~',~·1 1 · Uis1tanos! 
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A principal razón 
da Causa Xusta 
hai que buscala 
no canal 

despreciábeis, que o canal forma 
parte dun conxunto xeopolítico 
máis vasto e ben máis importan
te, o constituído pala "Mediterrá
neo das Américas", o mare nos
trum norte-ameticano que é a 
conca do Caribe. Bush declara
ba en 1982 perante o Senado : 
"A metade do naso comércio, os 
tres cuartos donoso petróleo im
portado e a metade do naso mi
neral estratéxico (como a bauxi
ta, o tungsteno e o manganeso, 
preciosos para a indústria militar) 
pasan polo canal de Panamá ou 
o golfo de México". 

O Documento de Santa Fe 

A princípios de 1981 , alguns me
ses antes da marte de Ornar To
rri jas en acidente de avión, un 
documento intitulado A New In
ter-American Policy far the Eígh
ties, máis coñecido como Docu
mento de Santa Fe, foi publicado 
nos EEUU e destinado a inspirar 
toda a poi ítica de Reagan para o 
chamado hemisfério ocidental 
durante os oitos anos do seu 
mandato. Nel , o tratado Carter
Torrijos foi apresentado como 
unha abdicación do rol dos 
EEUU na rexión, e, consecuen
temente, como un perigo para a 
sua seguridade. Un dos seus 
principais inspiradores, Lewi~ 
Tamb, foi rexeitado como emba1-
xador polo governo panamiano, 
e logo nomeado en Bogotá para 
o mesmo posto e posteriormente 
en San José de Costa Rica. 

A nova política norte-americana 
tivo como consecuéncia a rápida 
militarización da zona, o reforza-

Tantas meses 
pasados sobre a 
invasión e a 
cuestión da droga 
está total mente 
fóra de control 

mento das forzas ar
madas nacionais (e 
da Contra no caso ni
caraguano). Inespera
damente, tamén, 
restabelecéronse 
reximes civis no 
Salvador, Guatema-
1 a e as Honduras, 
co que se trataba 
de isolar diplomati
camente ao sandi
nismo e xustificaba 
a axuda á Contra 
nicaraguana. 

En todos estes en
tramad os, o xeneral 
Noriega, colaborador 
da CIA desde 1953, 
participaba activamente . Unha 
das fontes de financiación de to
da esta política era o lavado de 
diñeiro procedente do narcotráfi
co. Esta foi a coartada utilizada 
polos EEUU para derrubar o xe
neral do poder. Non nos detere
mos nel por ser un episódio ma
chaconamente repetido naque! 
momento e en todas as vicisitu
des procesais de Noriega no seu 
xulgamento "exemplar" de Fort 
Lauderdale. 

Pero si convén dicer que, ainda 
hoxe, tantos meses pasados so
bre a invasión e a instalación no 
poder ·dun governo fortemente 
proamericano, a cuestión da dro
ga está totalmente tora de con
trol. En 1990 foron apreendidas 
en Panamá 5 toneladas de coca
ína. Os axentes anti-droga norte
americanos calculan que pasan 
diariamente polo país do istmo 
cerca de 200 toneladas. 

Nunha reportaxe do semanário 
lisboeta "Expresso", un panamia
no descrebeu o interior rural do 
país como un território inundado 
de cocaína. Na Zona Franca de 
Colón -un enclave industrial 
isento de impostas na costa 
atlántica-, a empresa Tiffany "la
va" anualmente de 200 a 300 mi
llóns de dólares, a Milano Inter
nacional branquea 100 millóns de 
dólares e a Waked lnternational 
cerca de 50 millóns, sob a capa 
dunha empresa de importación e 
exportación de perfumes. En 
1987, habia cerca de 3.500 mi
llóns de dólares de depósitos en 
bancos panamianos. Hoxe as
cenden amáis de 4.500. O orza
mento nacional do Panamá é de 
400 millóns de dólares para unha 
povoación equivalente á galega. 

Na Avenida Central de Cidade 
de Panamá, unha muller decla
rou ao xornal is ta portugués: 
"Ninguén de aqui era norieguista, 
mais, polo menos, con el comía
mos. Agora ternos fame". • 

GALIZA E MUNDO 

José Luís Núñez Iglesias 
Construccións e reformas 

Extremadura, 37-8 
36206 VIGO 

( 

Telf: 25 30 89 

A NOSA TERRA 
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• Construímo-la sua casa 

• Reformámo-la sua vivenda 
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• Construimos as instalacións · 
da sua empresa 

• Reformamos · 
as instalación$ 
da sua empresa 



. QS SINDICATOS ANTE A CRISE 

•ALFONSO EIRÉ 

Afirma que as leituras 
e o seu contacto 
sobretodo coas xentes do 
PSG non lograron facerlle 
comprender 
o nacionalismo, 
pronunciándose a pral 
da pluralidade sindical. 
Xesus Mosquera -
comezou no movimento 
sindical aos 22 anos, 
militando na USO cando 
este sindicato se definía 
como socialista 
e autoxestionário. En 
1977 integrouse na UGT 
nun proceso de fusión 
entre ambos sindicatos 
que non se completou 
totalmente. Dous anos 
despois entraría no 
PSOE, coincidindo coa 
disolución da agrupación 
coruñesa, polo que a sua 
antiguedade no partido 
data de 1980, partido polo 
que ocupou escano 

• autonómico, 
abandonando o pasto 
na anterior lexislatura ante 
os enfrentamentos 
UGT-PSOE. 
Precisamente desde 1980 
é Secretário Xeral da UGT 
na Galiza. 

Xesus Mosquero 
'Pretenden pór nas mans das multinacionais 
o pouco que queda da Galiza' 

r' 

XURXO LOBATONOZ NOTICIAS 

Como foi cambiando o xeito 
de facer sindicalismo desde a 
década dos setenta? 

O sindicalismo nos anos setenta 
era sobretodo unha frente de loi
ta palas liberdades no ámbito 
sindical. Non negociabamos con
vén ios colectivos, non se ia a 
maxistratura .. . Era un papel de 
ruptura, cunha sintonia moi gran
de coas forzas políticas. Habia 
un forte labor axitador e de de
nú ncia. Era a clandestinidade, 
con todo o que isto comporta. 

A partir de 1976 as causas co
mezan a cambiar. Neses anos, 
até 1983 prodúcese dentro do 
sindicalismo unha pugna palas 
siglas, o mesmo que ocorreu cos 
partidos. Daquela é cando se 
produce o proceso de fusión de 
USO e UGT, trátase de buscar e 
consolidar un espazo. O sindica
lismo de hoxe é moi distinto. 

Naqueles anos setenta os sin
dicatos tiñan un gran prota
gonismo, eran, por asi dicilo, 
unha espécie de abandeira-

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Felipe e Fraga coinciden no substancial' 
Semella que hai un acordo 
nas liñas xerais entre o Go
verno autonómico e o Gover
no central? 

lmaxino que si. Penso que Feli
pe e Fraga coinciden no subs
taneial. Estan a ter unha rela
ción moi boa, asi se transluce 
P,Ola carta que nos entregaron. 
E evidente que a Xunta non está 
tendo unha postura de forza an
te o Governo central que seria 
absolutamente necesária, o que 
non debe de excluir o grau de 
responsabilidade pertinente. Pe
ro Fraga non está a reclamar 
con suficiente forza polas princi
pais cuestións frente a Madrid. 

Pala sua banda, Madrid está 
moi lonxe da Galiza, e ten unha 
completa ignoráncia sobre o 
que nos está pasando. Non é 
de recibo que non cumpran os 
compromisos adquiridos sobre 
a reindustrialización da Galiza. 
As siglas que se barallaron ser
viron só de cortina de fume, pe
ro non valeron para pór en mar
cha os nasos tecidos_produti
vos. Por se fose pouco, agora 
estamos vivindo unha segunda 
vaga de crise. 

Equiparar · a nosa crise á do 
resto da cornisa cantábrica 
non pode ser perxudicial para 
Galiza dada a nula capacidade 

.1 de presión que demonstra a 
1 Xunta? 

Efectivamente. Os asturianos 
están a sacar contrapartidas. Os 
expedientes de Hunosa e Ensi
desa non van ir adiante. No Par
lamento asturiano recolléronse 
por unanimidade as propostas 

Galiza ten que 
ter unha 
dinámica 
sindical própria, 
pero, ao mesmo 
tempo, 
integrada. 

dos sindicatos e serán a base 
coas que o Governo autonómico 
negócie en Madrid. A parte, o 
Governo central criou unha co
misión na que están presentes 
cinco ministérios para tratar o 
problema asturiano. Están sa
cando contrapartidas da gran 
protesta cidadá. 

O Governo basca, o,PNV, e ago
ra coa alianza co PSOE, teñen 
tamén unha capacidade de pre
sión importante. En Cantábria ta
mén se celebrou unha das maio
res mobilizacións da sua histó
ria ... É evidente que se na Gal i
za non andamos finos estamos 
en de.svantaxe e irnos viver uns 
próximos anos moi duros. 

A dinámica sindical 
galega 

lsto quer dicer que a dinámica 
sindical galega ten que ser 
própria. 

Ten que haber unha dinámica 

própria, pero ao mesmo tempo 
integrada. Nós non podemos es
tabelecer sós a política siderúrxi
ca ou naval. Nós ternos que ter 
forza para defender os nasos in
tereses naqueles estamentos on
de se toman as decisións de po
lítica global. Ternos coincidéncia 
de intereses co Norte, polo que 
ternos que colaborar nese plan. 

Estamos a ter unha relación de 
solidariedade entre as comuni
dades do Norte, pero levando 
unha dinámica diferente. Mesmo 
os manifestos non son iguais. 
Mantemos un fio condutor por
que nos unen unhas circustán
cias parecidas. 

Quer isto dicer que van a iar 
a convocatória dunha folga 
xeral. 

Os sindicatos non podemos dicer 
non a nada que a lei nos permita 
facer. Seria debilitar os factores 
negociadores. Pero non perse
guimos a folga pola folga. A folga 
é un recurso ao que nos abriga o 
non encontrar resposta ás de
mandas que realizamos. Ternos 
que pedir medidas concretas á 
administración autonómica, pero 
tamén ao governo central que 
ten máis posibilidades de tratar a 
nosa problemática industrial que 
a administración autonómica, 
non nos enganemos. 

Estamos na fase de pedir medi
das concretas e non podemos 
cometer o erro de perdernos po
los corredores das consellarias, 
de sentarnos en meses de estu
d o, en ·discutir consideracións 
manidas ... Os problemas son de 
sobra sabidos. Non é fácil pór 

as medidas concretas, pero esa 
é obrigación dun Governo. Ou é 
capaz de dar solucións,ou o Go
verno estao a facer mal. Asi de 
simples. O Presidente da Xunta 
afirmou nunha reunión que quen 
governan son eles. Pois ben, 
que governen, nós ímoslles pe
dir medidas concretas porque 
somos nós quen padecemos os 
problemas. 

Galiza ten que concienciarse da 
situación de crise na que vive. 
Hai que superar esa campaña 
política de adormecimento que 
están a levar a cabo continua
mente. Pretenden criar a sensa
ción de que isto marcha ben e 
que, o que ainda non marcha 
ben, vai marchar. Ante cada 
problema fanse xornadas, inau
guracións, sácanse fotos ... Es
tase a criar un estado de fic
ción. Ese é o gran drama da 
Gal iza. 

Ternos ao sector agrário como o 
gran colchón de amortiguación 
pero está a sofrer unha presión 
excesiva, se non fosen as pen
sións hoxe haberia auténtica mi-

Madrid está moi 
lonxe de Galicia 
e teñen unha 
total ignorancia 
do que aqui 
acorre. 

séria ... E xa se sabe, cando o 
campo rebenta ... 

Na pesca a excesiva presión de
predadora, que dá lugar a confli
tos sociais é consecuéncia ta
mén da miséria e do exceso de 
povoación que se refúxia do , 
sector primário para poder co
mer pois non atopa saída neu
tros sectores. Ollan os conflitos, 
por exemplo entre mariscado
ras, e tan como se non pasase 
nada. Os sindicatos estamos a 
facer o esforzo de convencer á 
sociedade de que a defensa dos 
sectores produtivos é importante 
para todos. 

Como analisa o papel de opo
sición a Fraga dos partidos 
políticos, vostede que aban
donou o cargo de parlamentá
rio para dedicarse só ao sindi
calismo? 

Penso que houbo un certo papel 
de papanatismo por parte da 
oposición. Non se trata de facer 
unha oposición visceral, trátase 
de que é necesário que. tanto a 
sociedade como o Governo de
ben de saber que é necesário 
darlle solucións aos problemas. 
Dame terror que na sociedade 
non circule a información con li
berdade, que se deforme á opi
nión pública. lso abre o camiño 
para ditaduras soterradas, pero 
reais. Non se pode pensar que 
só con apresentar proposicións 
no Parlamento, a sociedade se 
inteira das alternativas. O Parla
mento vale para o que vale, pe
ro os partidos non deben esque
cer que teñen que xogar un pa
pel na sociedade, que deben de 
tentar transformala. • 

l 
' 
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dos das loitas sociais. Agora 
semella que retomaron en 
parte esa función, ternos aí 
como referéncia o 14-D xa ca
se mítico ... 

Hai un factor determinante que é 
a unidade sindical. Esa é a gran 
heréncia do 14-D. Adernais, puxo 
de rnanifesto un grau de madu
rez sindical que se expresa des
de a relación entre os sindicatos 
até a rnaior preparación dos seus 
dirixentes. Unha unidade sindical 
que está a ser referendada palas 
bases traballadoras. A unidadea
cad ad a está a permitir rnoita 
rnáis eficácia sindical. 

Pero esa unidade ven imposta, 
sobretodo, pala crítica situación 
que estarnos a padecer. Os gra
ves problemas no plano social 
son un referente de unión obri
gado. Uns problemas que a pro
paganda e a manipulación infor
mativa vai transladando á opi
nión pública. Aqui non estarnos 
vivindo en el mejor de los mun
dos, nen rnoito menos. Hai al
guns segmentos da sociedade 
que viven corno non viviron nun
ca, pero medra a rnarxinalidade 
social até extremos que raian 
coa desesperanza e hai outra 
banda povoacional que está na 
pobreza, segundo os parámetros 
de renda ao uso. 

A entrada na CEE 

Que culpa teñen os acordos 
asinados para a entrada na 
CEE desta situación que nos 
acaba de descreber? 

A entrada na CEE é abrigada, 
pero unha economía como a ga
lega, e mesmo de todo o Norte 
de España, ao ter un tipo de pro
dución coincidente cos exceden
tes que ten a cornunidade, os 
seus países máis ricos, sai mal
parada. As producións do Sul 
encaixan perfeitamente na eco
nomía comunitária, pero do Nor
te impóñennos unha redución da 
capacidade produtiva na siderúr
xia, construción naval, pesca, lei
te ... para tratar de adecuar os 
parámetros de produción a un 
mercado de 360 millóns de habi
tantes. Penso que, ademais, a 
situación pode agravarse ao 
concorrer un factor non previsto 
nestes tratados como é a situa
ción nos países do Leste. 

A Europa que saiu de Maastricht 
terá que ter en conta aos países 
do Leste tanto desde o ponto de 
vista produtivo como desde o 
ponto de vista do mercado. As 
previsións vanse ver alteradas. 
Corno exernplo ternos a chega
da ao mercado ocidental de un 
millón de toneladas de alumínio
base precedente destes países. 
lsto vai ter repercusións nas na
sas factorías da Coruña e San 
Cibrán. O mesmo vai pasar con 
outros tipos de producións. Ade
rnais, hai que ter en conta os 
movimentos migratórios. Estes 
países do Leste aportan un gran 
excedente de man de obra, moi
tas veces cualificada. Isa vai ter 
un efeito de presión moi grande 
sobre o mercado laboral euro
peu e poñer gravísirnos proble
mas de carácter social. Na Gali
za xa se deron alguns casos de 
irnigrantes, por exernplo eslova
cos. Moitos deles van traballar 
con tal que se lles asegure a 
subsisténcia. A situación é bas
tante preocupante. A situación 
da Galiza é crítica, existe unha 
crise real. 

Ante esta situación, como xu1.:. 
garia o papel do Governo auto
nómico? 

As rnobilizacións últimas, que 
mesmo surprenderon a todo o 
mundo, dernostran a grande in
quietude que existe na socieda
de galega. Frente a esta inquie
tude non está habendo alternati
vas. No plano industrial non hai 
programa de nengun tipo e só 
existe unha capacidade de res
posta limitada. Estou moi preo
cupado por esta situación. O 
que pedimos os sindicatos son 
medidas concretas, non serve a 
política de imaxe, de xestos, sen 
contido real, que está a levar a 
Xunta. Por exernplo o Xacobeo 
93 é unha completa pirueta de 
imaxe. 

Por outra banda as entidades fi
nanceiras galegas, os ernpresá
rios galegas, deberán de estar 
integrados en proxectos que 
respondan aos intereses glo
bais da Galiza. Pero non é asi. 
Existe un sálvese quen poda, e 
cada un téntao polo seu lado. 
Estanse a dar paus de cego. 
Hai unha rná filosofía: pensan 
que os problemas económicos 
non requiren nengun tipo de 
planificación. Hai que dar unha 
rnarxe ampla de liberdade, pero 
non se pode facerlle frente á si
tuación sen planificar obxecti
vos. Aquí penso que están al
gunhas das claves. 

O 14-D puxo de 
manifesto o grau 
de madurez 
sindical que ten a 
sua expresión mais 
palpabel n~ nova 
relación entre os 
sindicatos 

A Xunta 
e o Governo central 

Defenden a economia de libre 
empresa ... 

Si, uns ernpresários que din que 
as taigas danan tanto e non te
ñen remilgos en convocaren seis 
dias de peche patronal poñendo 
a todas as empresas contra as 
cordas por falta de abastecimen
to. E xa hai oiJtro precedente ca 
amarre da frota na Coruña. O 
Presidente da patronal galega 
fala de liberalizar. Por que non 
aplicamos esa filosofía ao mun
do do transporte? Deixar que to
dos teñan licéncia, que o Castro
rnil non teñan a exclusiva ... Tra
tan de irnpoñer o poder do diñei
ro, o poder dos monopólios. Es
ta é a política da Xunta. 

Frente a isto é necesário facer 
un plan de reindustrialización da 
Galiza partindo dos nosos recur
sos naturais e, logo, utilizar as 
tecnoloxias máis avanzadas, es
truturas financeiras amplas ... Un
ha estratéxia industrial deste tipo 
necesita o concurso público, non 
o van facer as empresas operan
do baixo a libre cornpeténcia. As 
leis do mercado sen tutelar van 
acabar por colocar o pouco que 
nos queda nas rnans das rnulti
nacionais. A Xunta, e alguns 
máis, pensan que esa"é a solu
ción. Van convertirá Galiza nun
ha reserva. • 

XURXO LOBATO/VOZ NOTICIAS 

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

1 Existe un clima de respeito 
entre os distintos sindicatos' 
Cal é a sua relación co sindi· 
calismo nacionalista 

A rnin gostarne escreber sindi'" 
calismo con rnaiúsculas e lago 
poñerlle o adxectivo: socialista, 
nacionalista, etc. Antes, cando 
andabarnos á procura de espa
zos faciamos fincapé nas dife
réncias. lsto levábanos a unha 
postura de confrontación. Ago
ra, vino en Europa, por exernplo 
no último congreso da C.E.S., 
adóptase comunmente aquilo 
no que se coincide . lso acaba 
por ser o grande, o importante e 
o definitivo. Despois vaise ven
do que hai rnoitas rnáis causas 
que se poden facer en comun. 
Penso que hai un clima de res
peito novo. Por outra banda, 
nen que dicer ten que o sindica
lismo nacionalista está plena
mente consolidado. 

Será posíbel a unidade orgá
nica entre CCOO e UGT? 

De momento non se pensa nis
to. Penso que a unidade sindical 

orgánica está rnoi lonxe; incluso 
pode que até sexa negativa pa
ra os traballadores. Son mello
res as boas relacións nun mun
do sindical plural izado e que 
contemple as distintas sensibili
dades. Penso que é a mellar fór
mula para países corno o noso. 
O que hai que buscar é un mo
delo sindical válido para o país. 

España historicarnente é bisin
dical, cos sindicatos nacionalis
tas, primeiro en Euskadi e, máis 
recenternente, na Galiza. Se se 
producise a fusión, nace ria ou
t ro sindicato. Penso, ademais, 
que para que un sindicato sexa 

A unidade sindical 
orgánica até pode 
ser negativa para 
os traballadores. 

forte necesita autonornia. Esta é 
unha lección que a UGT apren
deu, pola experiéncia que nós 
ternos e outros non teñen. Pero 
os dernais non deben de agar
dar a que lles acorra o que nos 
ocorreu a nós. Deben tomar an
tes as decisións. Recomendarí
alleaos partidos políticos que 
pretendan ter clientela en todos 
os sindicatos. -

Pódeselle seguir ainda a cha
mar á UGT o sindicato socia
lista? 

Si. Nós somos un sindicato so
cialista-democrático por ideolo
xi a. Pero esa é a conclusión 
prática da própria dinámica sin
dical, pero ante todo hai que ser 
sindicato. Nós non eremos no 
ponto de vista leninista do sindi
cato como correa de transmi
sión do partido. Queremos un 
sindicato no que teñen cabida 
todas as sensibilidades dentro 
dunha orientación global de so
cial is me democrático. Ainda 
que iso é dicer moito e non é di
cer nada. • 

L----------------------------------------------------------------------------~ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

As 
churrasquerias 
están en crise e con 
elas a base atávica do 
PP, adicta ácosteleta 
(peza denominada 
agora con frivolidade: 
chuleta, escalope ou 
cordon bleu). Os seus 
salóns, decorados con 
mal gasto por 
emigrantes retornados 
de Suiza, están máis 
desertas que os 
campos de golf de 
Buenos Aires. Debia 
estar atento Manuel 
Fraga e dispoñer uns 
créditos brandos que 
lago se queixa o 
eleitorado. 

Corremos perigo dunha invasión? 

En Califórnia 
estivo Marga Sampaio. 
Pasou pola 
universidade de 
Berkeley e ali xente 
docta perguntoulle: 
España ten un governo 
socialista, non? Marga 
ceibou un ssi, longo e 
dubidoso. Os 
contertúlios perguntarori 
de contado: E como 
conseguiches sair? 

A anécdota resulta 
preocupante. A ver se 
estes ianquis, na sua 
ignoráncia, pensan que 
somos, xunto con 
China, un dos últimos 

A hipocresía 
do prémio 
Torrente 
Ballester 

No acto solemne onde se pro
clamou o fallo do Certame Lite
rario Torrente Ballester, o Presi
dente da Deputación coruñesa 
expresou a súa felicitación "a 
los autores de las dos novelas 
ganacforas del concurso". Non é 
pouca a falsedade contida· nes
tas palabras, pois que no tal 
concurso houbo unha soa nove
la gañadora, que foi naturalmen
te a escrita en castelán. A felici
tación de Fernández Moreda "a 
los autores de las dos novelas 
ganadoras", resulta un escarnio 
para Darío Xoán Cabana, quen 
quedou de finalista cunha súa 
obra, que foi naturalmente a es
crita en galega. 

O premio leva pouca andaina pe
ro xa ten a súa historia: esta é a 
terceira vez que se falla este cer
tame, e asemade é a terceira 
vez que se lle dá 
o premio a un li-
bro en castelán. 
Pero iso si, pro
curando reser
varlle o pasto de 
finalista a unha 
obra en galega, 
á que se outorga 
xenerosamente 
unha mención 
honorífica. Su
postamente ho
norífica. A hipo
cresía que en
marca o Premio 
de Narrativa To
rrente Ballester, 
maniféstase den
de a mesma con
vocatoria, onde 
figura como co-

É a terceira 
vez que se lle 
dá o prémio 
a un libro en 
castelán. 
Pero iso si, 
procurando 
reservarlle o 
posto de 
finalista a 
unha obra en 
galego 

artada xustificante a condición 
de que as obras participantes 
poden estar escritas en castelá~ 
ou en galega. Así comeza o ar
gallo, e xa se sabe como remata: 
o premio e maila publicación pa
ra un libro en castelán, e unha 
mención consoladora, tan des
provista de cartos como de posi
bilidades de publicar, para unha 
obra en galega. 

A Deputación da Coruña está a 
realizar un fraude cultural cando 
argalia un certame literario acu
sadamente coxo, eivado, dese
quilibrado ... , onde se mete no 
mesmo saco o galega e mailo 
castelán. Un emparellamento 
absurdo, por desigual. E coa en
gulema de acoller ós dous idio
mas "en pie de igualdad", favo
recer nos feítos, aínda por riba, 
ó máis forte e numeroso. Duas
centas obras en castelán, proce- · 
dentes de todo o mundo, e por 
contra dez ou- doce en galega . 
Moita é a hipocresía que se per
cibe nas diversas etapas deste 
concurso falsamente bilingüe. 
Porén, onde non hai hipocresía 
é nas intervencións dos orado
res que participan nestes actos 
públicos, pois que todos sabóte
an o galego con inquebrantable 
unanimidade. Todiños, desde 
Fernández Moreda ata Torrente 
Ballester, pasando por Daría Vi
llanueva. Incluso Saramago, 
axeitándose ó ambiente que o 
rodeaba, fixo o esforzo de ex
presarse en madrileño, priván
donos da súa fermosa tala por
tuguesa. Ben se ve cal é o idio
ma que manda na Deputación, 
onde se invo~a o galega coa bo-

GALIZA E MUND.O 

ca pequena, non máis ca para 
cubrí-lo trámite. 

O emparellamento brutalmente 
desigual dunha lingua e maila 
outra neste certame caloteiro, 
non é bo de calibra-lo dano que 
causa á nosa cultura. ~n princi
pio, perxudica neste caso a Da
ría Xoán Cabana, a quen lle aire
an a súa obra sen beneficio nin
gún e coa "queima" conseguinte, 
entorpecendo a súa futura pre
sentación nalgún outro concurso 
máis honesto. 

Consecuentemente indesexable 
tamén é o menosprecio que so
fren as letras galegas por teren 
sido_ usadas de comparsa servi
cial, acompañando como man
telo encubrinte ás letras caste
lás, que son en verdade as úni
cas optantes ó premio neste 
certame desgraciado. Cómpre 
termos en conta que o Premio 
de Narrativa Torrente Ballester 
estaba a ser considerado como 
un concurso máis de literatura 
galega. Como un dos cinco, que 
así era considerado por xente 
de moito mérito. 

Lembro que aínda hai pouco, 
tras de ser desertizado o Premio 
García Barros do Concello da 
Estrada, o esgrevio intelectual 
Alonso Montero fixo referencia 
pública a eses cinco premios de 
novela que se celebran anual
mente na nosa terra. O premio 
estradense deste ano tora decla
rado deserto, disque por falta 
dun mínimo nivel nas obras pre
sentadas, e velaí que un mem
bro do xurado que foi o profesor 
Alonso Montero, con sobexa au
toridade e imprudente suficien
cia, dictaminou sen voltas que en 
Galicia non é posible que se poi
dan crear cinco novelas de cali
dade por ano. 

A pesar da tal sentencia, moito é 
o saber deste home, que ben cla
ro deixou, e ben se puso de ma
nifesto, que o Premio que patro
cina a Deputación da Coruña es
taba considerado, anque sen mo
ti va, un verdadeiro certame de 
novela galega, tan digno coma 
calquera dos outros catro: Que 
conste que é así. O que se evi
dencia cada vez máis nestes últi
mos tempos, é que o chamado 
Palacio Provincial vén senda non 
máis ca unha prolongación do 
Palacio de María Pita. Polo me
nos no eido cultual, a Deputación 
de Fernández Moreda está repre
sentando soamente ó Concello 
da Coruña, e non ós Concellos 
todos da provincia coruñesa. 

A ver se os argallantes deste cu
rioso concurso deputacional se 
animan a facer un examej de 
conciencia, que algunha terán, e 
se aplican ó labor de converter 
esa innobre trapallada nun au
téntico certame de narrativa ga
lega. Para a cuarta edición aínda 
están a tempo. • 

MANlJEL RlvEmo LoUREIRO 

A falta 
de material 
nos 
centros escolares 

Durante o pasado verán, e can
do o profesorado disfrutaba das 
vacacións estivais, a Consellaria 
de Educación da Xunta, con ple
nas competéncias neste eido, 
dispuxo a escolarización dos, ne-

TOKIO 

nos de tres anos en cumprimen
to do sinalado na LOGSE. Con 
premeditación e case alevosia, 
esta escolarización "pala brava", 
caminaba aos centros a que ma
triculasen a aqueles nenas cu
xos país demandaran a escolari
zación. Apesar do rexeitamento 
de tal medida, por improvisada, 
feita polos sindicatos, Asociación 

de País e profesorado, a matricu
lación e escolarización posterior 
foron levados adiante. 

A caréncia de material apropria
d o , a falta de infraestruturas 
axeitadas nos centros, aulas e 
pátios, construídos só para 
E.X.B., e a inexisténcia de equi
pas psico-pedagóxicas de apoio 

VOTAM-LHE POLO BEM 
QUE SE EXPLICA 

CúUDIO LóPEZ GARRIDO 

"Falar, falou mui bem; mas entend r, nom lhe ent ndim nada'. O 
analistas de patacom vem nesta fra e umha amo tra da natureza ca
tiva do voto rural. Colonizados ou extrangeiros, om incapaz de 
perceber a ironia e ceptismo que encerra a respeito de di cur o 
homilías ou de "le vent des parote ",como <liria aint-Exupéry. 

Porém, o eleitorado urbano, informado e progre i ta, t m d m 
trado bastante mais permeabilidade a demagógia. A r it rada vitó
ria do PSOE nom revela a maior qualidade do seu voto, nom 
éxito das técnicas didácticas para deficientes mentai na comuni
cac;;:om de massas. 

"Todavía no está y, sin embargo, sí está -y es muy satis/ actorio
una onda de coincidencia importante en el diálogo que debemos 
mantener para fortalecer la consecución de esos objetivos. Y yo lo 
agradezco. Ya les he dicho esta mañana y les he reiterado esta tarde: 
esto no es un talante del Gobierno. También puede serlo. ¿Por qué? 
Porque la política es sofisticada y tiene muchos enfoques. Si uno dice 
que no tiene competencias en materia de turismo, se puede argumen
tar, con razón, que sí tiene competencias en materia de lucha contra 
la inflación, de cambio de moneda, etc., etc., en materia macroec6-
nómica. Pero si uno dice que la macroeconomía. es una atención de 
la que uno no se debe desViar, dice: "lo que hay que atender es a los 
problemas concretos del turismo y de tal y cual". Por tanto, los enfo
ques son múltiples. Y es verdad: tenemos responsabilidad en todos 
aquellos macroelementos que afectan al turismo. O a cualquier otra 
cosa. Se le puede llamar de cualquier otra manera: acercar las dis
tancias que hay en la distribución de los recursos con un sistema de 
conciertos o con un sistema de no conciertos. Da lo mismo". 

Nom se trata dum texto de Pirandello em versom de Cantiflas, 
nem de um dos "graffiti" que um tolo escreve periodicamente nas 
paredes da minha casa, senom da transcrípc;;:om taquigráfica da in
tervenc;;:om d~ Felipe González no debate sobre . "El Estado de la 
Nación" de 1991. • 
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Galaxia 
desautoriza 
as declaracións 
de Sixto Seco 

ral, son unicamente da súa responsabilida
de e non representan de ningún xeito o pa
recer da entidade. 

pondentes, nin que formara parte da nosa 
entidade antes do ano 1961 . 

Lamer.tamos ter que tomar unha decisión tan 
pouco agradable como a de censurar publica
mente a un compañeiro e amigo, pero agra
vedade da súa actuación, que compromete 
seriamente ante a opinión pública a filosofía 
que sempre inspirou a Editorial Galaxia, abrí-

Como presidente de Editorial Galaxia, previa 
consulta cos membros do Consello de· Admi
nistración e coa sua aceptación e apoio, que
ra desautorizar expresamente as declaracións 
que don Agustín Sixto Seco fixo a este sema
nario e que apareceron publicadas o pasado 
día 5 de decembro no número 500. As razóns 
que nos moven a isto son varias. 

En segundo lugar, non é certo que nin don 
Ramón Piñeiro nin calquera outro responsa
ble da Editorial Galaxia deseñase ningún tipo 
de apoio da nosa entidade a don Manuel Fra
ga lribarne, como podemos testificar cantas 
persoas formamos esta empresa, coa excep
ción, ó parecer, de don Agustín Sixto Seco, 
que non sabemos por que razón se autotitula 
testamentario dos últimos pensamentos de 
Ramón Piñeiro. 

En terceiro lugar, tampouco é certo que can
tas persoas formamos Galaxia, coa excep
ción , ó parecer, unha vez máis, de don 
Agustín Sixto Seco, tivésemos nada que ver 
coa viaxe a Cuba de don Manuel Fraga lri
barne e os seus acompañantes. 

. ganas a facelo. Desde a súa fundación, Edito
rial Galaxia fixo grandes esforzos para manter 
a súa independencia e actuar como instru
mento ó servicio do galeguismo e a cultura 
galega en xeral. Precisamente, foi esa unhas 
das ideas máis teimudamente defendidas por 
Ramón Piñeiro. Non podemos permitir, xa 
que lago, que actuacións persoais como a de 
don Agustín Sixto Seco podan desvirtuar dal
gún xeito o labor levado a cabo durante moi
tos anos con tanto esforzo e sacrificio. 

En primeiro lugar, na citada entrevista don 
Agustín Sixto Seco dá a entender que fala 
en nome de Editorial Galaxia, para o cal ca
rece da representación necesaria. As súas 
declaracións, polo tanto, aínda feitas en plu-

Finalmente tampouco é verdade que don 
Agustín Sixto Seco fose fundador de Edito
rial Galaxia, como consta nos libros corres-

Co noso agradecemento, reciba o testemu
ño da nosa consideración persoal. • 

MARINO DóNEGA 

PRESIDENfE DE EDITORIAL GALAXIA 

que prometía a lei, foron alguns 
dos motivos básicos que levaron 
ao rexeitamento das medidas 
adoptadas pala Xunta, valorá
beis só na improvisación e dili 
xéncia e en detrimento da Cali
dade do Ensino tan demandada 
nos últimos tempos. Tentouse, 
xa que lago, evitar a resposta 
profisional, social e sindical que 
tal chapuza ía xerar e que ainda 
en trance de solución , están a 
sofrer os principais destinatários: 
os cativos. 

Cando ainda o M.E.C. (resolu
ción do 12 de Outubro) anda a 
citar resolucións ministeriais so
bre o ordenamento académico 
do Segundo Ciclo (3-6 anos) da 
Educación Infantil (proxecto cu
rricular, horários, organización, 
coordenación ... ) os centros que 
cantan con Educación Infantil 
andan xa a denunciar o incum
primento dos requisitos contem
plados na LOGSE para tal esco
larización. As de-
núncias básanse 
sobretodo no 
que respeita á in
frae s t ru tura xa 
que a Leí dispón 
a existéncia de 
locais exclusivos 
para tal fin, con 
acesos indepen
dientes, un aula 
libre para activi
dades comple
mentárias, pátio 
de recreo exclu
sivo e indepen
dente de 1 som2, 
unha "ratio" de 

Os centros 
deEXB 
adoecen de 
infra
estruturas 
para acoller 
o Ciclo de 
Educación 
Infantil 

menos de 25 alunos por aula (30 
m2) ou 2m2 por aluno, aseo na 
própria aula para os nenas e ou
tro aparte para o persoa de aten- J 
ción (?) aos mesmos que inclue 
ducha, váter e lavabo. 

Queda pois claro que os centros 
de E.X.B., que a case vinte 
anos da sua construción, mons
tran un absolutismo total para 
acoler o disposto na LOGSE, o 
adoecen ainda máis de infraes
truturas para acoller o Ciclo de 
Educación Infantil e as súas esi
xéncias pedagóxicas. Ante a ile
galidade mais abraiante a Con- . 
sellaría de Educación opta por 
lle ordenar aos Concellos (enca
rregados do mantimento) un re
medo de adaptación a Lei pola 
vía da chapuza organizada que 
se ve paliada pola profisionali
dade dos mestres apesar da 
sua oposición. e en cumprimento 
da Lei da Función Pública que 
se usa como arma arroxadiza 
neste caso. • 

XERARDO DASAIRAS 

¡-----------, 
O próximo 

número 
á venda 
odia 10 

Como é habitual o próximo 
número de A NOSA TERRA es
tará á venda o dia 1 O de Xa
neiro. 

Pedimos disculpas a aqueles 
suscriptores que recebiron 
con retraso o número 500. A 
tardanza foi provocada por 
axustes derivados do cámbio 
de imprenta. • 

L ___ :_ ______ .J 

Aclaración 
sindical 
a Suso de Toro 

Di Suso de Toro, no seu último li
bro, nun diálogo con Camilo No
gueira: 

Fa/as do sindicalismo nacionalis
ta. Eu creo que é polo de agora 
o gran fito histórico da esquerda 
nacionalista. Aí non vale o popu
Jismo "Todos os ga/eguistas xun
tos", etc., porque foi criación da 
esquerda... E ti relaciónalo con 
aqueles anos. 

Supoño que Suso de Toro fai es
tas afirmacións por descoñeci
mento e non por outras razóns, e 
como Camilo non lle aclara na 
resposta a confusión que ten, re
co ñecendo que non viviu este 

r-----------------------, 
ANOSA TERRA 

canta 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 ALDEA GLOBAL 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através-do · 
Fax: (986) 22 31 01. 

proceso; procurarei aportarlles o 
meu grao de area para dar al
gunha luz. 

Efectivamente, aí non se pode 
cambiar a história como a alguns 
lles gostaria, porque esa páxina 
xa está escrita e claro que foi a 
esquerda nacionalista a que im
pulsou e criou o sindicalismo na
cionalista, pero non a esquerda 
galega que insinua Suso de To
ro, esa naceu despois. A esqu,er
da que deu o parto ten nomes e 
apelidos e chá-
mase UPG e 
ANPG. Tanto é 
asi que decia nos 
inícios o SOG: 

Tiñamos moi 
claro xa 
daquela que 
ademais de 

"O Sindicato 
Obreiro Galega 
entende que a 
em a n cip ación conciéncia 
como clase do de clase 
proletariado gale
ga pasa polo ra
chamento da de
pendéncia colo
nial que sofren 
as camadas po-
pulares galegas 

eramos 
traballadores 
dunha pátria 

(obreiros, labregos, mariñeiros, 
pequena burguesía, etc.) e polo 
tanto recoñece á ANPG como o 
organismo de loita das clases 
populares galegas e como estru
tura real do futuro poder popular 
en Galiza". 

Polo tanto os compañeiros e 
compañeiras que entregamos o 
naso pequeno estarzo a ese 
proxecto e que hoxe militamos 
na INTG, na CXTG e outros 
que foron quedando no camiño, 
tiñamos moi claro xa daquela 
que ademais de conciéncia . de 
clase, eramos traballadores 
dunha pátria. 

Posteriormente .. o sindicalismo 
nacionalista tomou forma autó
noma no 1 Congreso da ING, co 
apoio dos seus criadores, e lago 
foi recebindo aportacións da 
CTG e da CSG etc até ir consoli
dando a realidade que hoxe é a 
CIG (INTG-CXTG), na que estou 
seguro que no futuro imediato 
coa unificación orgánica se in
corporarán novas reforzas e coa 
contribución de todos facer que o 
sindicalismo nacionalista, sexa 
hexemónico e asi seguir contri
buindo a mellorar as condicións 
de vida dos traballadores desta 
pátria e do mundo. • 

XABIER ALoNSO 
(MEMBRO DAS DIRECIONS 

NACIONAIS DO SOG, ING E 
INTG. NA ACTUALIDAD E PRESIDE 

O COMITÉ DE EMPRESA DA 
TELEFONICA POI.A CIG). 

MANEL 

FILLO POR 
MOTO 

NANINA SANTOS 

E.A.R. e ].A. R., matrimónio duns 
40 anos, con tres fillos , decidi
ron vender ao cuarto filio para 
mercar unha moto. 

]AR, empregada do fogar, tivo a 
sorte de ter unha patrona que 
lle bu.scou compradores. 
250.000 pesetas de 1985 . Ao 
contado. 

A moto non era para correr es
tradas e autoestradas. Era para 
o traballo . E mediciñas e roupa. 
Facialles falta. 

As únicas iniciais que saen á luz, 
agora, son as deles: EAR e ]AR. 
Compradores, intermediária, o 
médico que atendeu o parto e o 
advogado que tramitou "a adop
ción" son xente de clase média
ben. Eles, non teñen iniciais por
que non teñen nomes. 

E.AR. e ].A.R. pertencen ao refu
gallo desalmado. Ao igual que os 
pais deses 12.000.000 de nenos 
abandoados que hai na Terra. 

Namentras a xerarquia católica 
segue dicindo: Anticonceptivos, 
non, e aborto, tampouco". Que 
os fillos veñen ao mundo cun 
pan debaixo do brazo! • 

paises socialistas e nos 
declaran un embargo 
comercial. 

A película 
Febre Salvaxe 
de Spika Lee canten un 
vertixínoso e agudísimo 
diálogo entre catro 
amigas sobre o pene e 
outras teimas 
masculinas. Veñen dicer 
algo asi (a cita é de 
memória) como que os 
homes onde ven un 
buratiño alá van, ainda 

que seña unha 
abotoadura, e ainda que 
traia problemas ou 
resulte incongruente con 
outros aspectos da 
persoa. A pirindanga 
varonil governa sen 
autocontrol e sen 
matices. Convén facer 
ao pene membro tamén 
da sociedade civil. 

Andan 
os filósofos 
de dominical 
compoñendo teorias 
sobre o zapping ou arte 
de cambiar 
histericamente de canal . 
televisivo. Pode tratarse 
dunha pulsión 
posmoderna, dun 
síntoma da 
fragmentariedade que 
nos envolve ou de 
calquer outra magnitude 
social que Juan Gueto e 
Alvarez Pausa non 
tardarán en descubrir. 
En realidade,todo se 
debe a algo moito máis 
sinxelo. Simplemente, a 
maior oferta de cadeas 
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non supuxo unha 
meirande variedade na 
programación. Evelaí . 
andamos a golpe de 
mando a distáncia, 
caneando concursos 
para nenas subnormais 
e animadores catetos 
con azafatas 
selecionadas na 
facultade de jabugo. 

Sítio Distinto 
é unha disco-tasca que 
o polígrafo olívico, Antón 
Reixa, acaba de abrir na 
rua lllas Baleares de 
Vigo. Editou un 
pasaporte da República 
de Sítio Distinto e tivo o 
detalle de incluir nel: 
foto, nome e sexo 
(si,non, táchese o que 
non interese). Acaba de 
decir Guiña que 
Castelao se vivise seria 
do PP. Pero é de crer, 
máis ben, que o vello 
tomaría as copas en 
Sítio Distinto: absenta, 
augardente de herbas e 
whisqui que é unha 
bebida celta. 

Ler ou escoitar 
as notícias sobre a 
Unión Soviética é como 
facer memória do aceite 
de ricino. Aos brillantes 
xornalistas dos 90 non 
se lles perdeu a 
arrogáncia cando talan 
dos pecés. Non 
ensarillan duas palabras 
sen un despréci o. 
Perden a obxectividade 
e o pulcro estilo que os 
caracteriza por un 
reseso chulerismo, fideis 
á doctrina anti
comunista, cando xa . 
non hai enemigo. 

•••••••••••••• 

Carta aberta 
ao concellal 
da Coruña 
representante na 
Mancomunidade 
de Municípios 

Estimado amigo: 

Veño de repasar o artigo que a 
Voz de Galicia, adica ao tema da 
Mancomunidade, e tras a leitura 
do mesmo, non saio do meu 
asombro, no que respeita a al
gunhas afirmación que nel fas a 
respeito do tema da Xestión dos 
Resíduos Sólidos Urbanos da 

. Mancomunidade. 

Quizá a afirmación máis supren
dente, sexa a que deixas entre
ver que "la Planta de reciclaje no 
se realizará, porque costaría mi
les de millones y la Xunta está 
estudiaQdo un p.roceso de elimi
nación de los Residuos Sólidos 
de toda Galicia ... " 

Das tres afirmacións, a primeira 
é, se cabe, a máis suprendente. 

Quer dicer, que un proxecto co
mo é o elaborado polo Concello 
de Oleiros, de Reciclaxe e Com
postaxe de Resíduos Sólidos Ur
banos da Mancomunidade da 
Área da Coruña, apresentado e 
aprobado en Comisión, apresen
tado e aprobado asimesmo por 
unanimidade en Pleno, dis que 
non se vai levar a cabo? 

Surprendente afirmación, tendo 
en conta que tal decisión teria 
que ser dictada, motivadamen
te, polo mesmo Órgano no que 
foi aprobada. Que nós saiba
mos, non foi convocado nengun 
Pleno da Mancomunidade des
de hai xa tempo, apesr da insis
téncia do Concello de Oleiros, e 
menos, que estea previsto botar 
abaixo o acorde que se tompou 
por unanimidade. 

Polo tanto, ninguén está autori
zado a realizar tal afirmación, a 
non ser que exista, un acorde 
prévio entre alguns membros da 
Mancomunidade, acorde que 
nós, que qstentamos a Presi
déncia da Area de Meio Ambien
te, curiosamente, ignoramos. 

Non creo que sexa ~se o caso, 
porque sabemos que son moitos 
os membros da Mancomunidade 
que manteñen o mesmo critério 
que no seu dia levounos a apro
bar a proposta de Reciclaxe e 
Compostaxe. 

Abondando no mesmo tema, in
fórm och e de que esta. mesma 
proposta foi en-
viada a todos os 
Grupos Políticos 
do Parlamento 
Galego, e foi 
apresentada pola 
Deputada Pilar 
García Negro e 
aprobada. por to
dos menos polo 
Partido Popular, 
que en boca do 
seu portavoz, 
textualmente, 
afirmou: "é a me
llor proposta para 
a Xestión dos 

Un proxecto 
elaborado 
polo concello 
de Oleiros, 
de reciclaxe 
de resíduos 
sólidos da 
Mancomuni· 
dade da 
Coruña dis 

Resíduos Sólidos que no se vai 
Urbanos (RSU) levar a cabo? 
de Galiza, pero 
por motivos ób-
vios non a pode- ' 
mos aprobar". 

O teu Partido, PSOE, foi un dos 
que aprobou a proposta no Par
lamento Galego, polo que se 
agora pretendese botala abaixo, 
teriades que desdicervos por 
partida dobre, na Mancomunida
de e no Parlamento de Galiza. 

En fin, que, dadas as circunstán
cias, non se pode sequer "dar a 
entrever que no se va a realizar ... " 

A segunda afirmación é, asimes
mo, surprendente, porque deno
ta claramente unha grave falta 
de información. 

Nos mesmos proxectos de Xes
ti ón de RSU elaborados pola 
Xunta, o métido de Reciclaxe-

GONZALO 

Compostaxe, é como mínimo 20 
veces máis barato ca o de inci
neración proposto pola Xunta. 
Podes, como digo, consultar os 
documentos que che menciono. 

Quer dicer, que non é o prezo o 
problema, máis, se ternos en 
conta as cantidades que se ma
nexan. Vexamos: Unha Planta 
Incineradora RSU que teña ins
taladas as medidas anticontami
nantes esixidas pola CEE na ac
tualidade, pode costar 20.000 
millóns de pesetas. Unha Esta
ción de Reciclaxe-Compostaxe, 
non chegaría a mil. Non digamos 
xa no que respeita ao mantimen
to. A Incineración é un proceso 
da chamda alta tecnoloxia con 
altas cotas e custosas cuotas de· 
mantimento, ao contrário que a 
Reciclaxe. 

Por outra parte o proceso incine
rador, que como ves é carísimo, 
é por definición intrinsicamente 
despilfarrador, pois quein'la as 
matérias primas transformadas 
que tanto costo enerxético e 
meio-ambiental produciron na 
sua fabricación . A reciclaxe, pola 
contra, é un proceso eminente
mente económico, aferrador de 
matérias primas e enerxia. Non 
queima o papel, reutilízao e con
vérteo de novo en papal, cun mí
nimo costo enerxético e un nulo 
custo de matéria prima (árbores
eucaliptos-celulosas-cloro, etc.). 
E asi con todos os RSU ; plástico, 
vidro, metais, matéria orgánica, 
etc. Quer dicer, a Reciclaxe é un 
proceso eminentemente econó
mico. Non son pois, nen moito 
menos, os motivos económicos 
os que levarian a rexeitar a op
ción Recilaxe-Compostaxe, por
que, como ves, non se pode se
quer insinuar que "custaria miles 
de millóns", porque non é certo. 

Para finalizar, fas mención a que 
a Xunta "está esudiando un pro
ceso de eliminación de RSU para 
toda Galicia". En primeiro lugar, 
dicerche que o que está facendo 
a Xunta é realizar estudos para 
ver como xustifica a inxustificábel 
opción pola 1-ncineración. 

A incineración é, como sabes, un 
método de "xestión" de RSU, non 
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recomendado pola CEE; de certo, 
esá sendo paulatinamente des- . 
montado en todos os países eu
ropeus. Os motivos, ademais dos 
custos e o despilafarro de recur
sos antes mencioandos, son que 
é un proceso altamente contami
nante. Asi o afirman e demostran 
multitude de Asociación de -toda 
índole: Médicas, Científicas, Eco
loxistas, Cidadás, de Consumido
res, etc. de todo o mundo. 

O rexeitamento da cidadania é 
patente desde New York, a Rot
terdam, Sevilla, Valencia, Tarra
gona, etc., sen esquecer, as ce
nas que nas últimas eleicións 
Municipais tivemos ocasión de 
ver na TV nas que o anterior Al
calde de Vigo, Sr. Soto, viuse im
posibilitado de realizar inaugura
cións de monumentos preeleito
rais pola presenza permanente 
e sonora de 500 viciños e veci
ñas de Sampaio de Návia, bairro 
vigué no que quería o Concello 
que el presidia instalar unha inci
neradora. 

A CEE, en consideración a todo 
isto , ten preparada unha nova 
Directiva máis estricta en canto 
ao filtrado de fumes, que preten
de poñer en vigor no 1993. Qui
zá a iso se deban as présas dal
gunhas lnstitucións por rematar 
o antes posíbel co tema. 

Sabes que tan temida contami 
nación das Incineradoras prodú
cese polo feito de que a queima 
conxunta de todos os produtos 
heteroxéneos que constituen a 
bolsa de lixo, dá orixe a un 40% 
de cinzas altamente contaminan
tes, e nos gases de combustión, 
ademais de 500 diferentes com
postos organoclrados , dos que 
dous grupos, as dioxinas e os 
furanos, constituen os venenos 
máis fortes . que neste momento 
c·oñece a humanidade. Venenos, 
canceríxenos, acumulativos e in
destrutíbeis. 

Os "estudos da Xunta" van en
camiñados a poñer unha Planta 
dese tipo , ademais, na imediata 
proximidade de Cecebre, o pon
to do que collemos a água potá
bel 400.000 persoas da Manco
munidade. 

Tes que concluir comigo que, a 
parte de aberrante, este tipo de 
estudos é intoleráble a estas altu
ras do século XX, e vai provocar 
unha resposta irada da cidada
nia que percebe ese trato absolu
tamente desconsiderado. + 

GUILLERMO 
FERNÁNDEZ-ÜBANZA GARCIA 

( PRESJl)ENTE DA COMTSION DE ME
. DIO .AMBIENTE DA MAN NU IDA-

DE DA A.REA DA RUÑA) 

Felicitación 

O pasado dia 5, na nova casa de 
A Nosa Terra, fun feliz, palpei o 
futuro, sentin amor no voso tra
ballo, latexaba vivaracha e xuve
nil a utopía; a Nosa Pátria, A No
sa Fermosa Galiza, algun dia, 
non lonxano, pausada sobre dos 
ventos navegantes que veñen 
das Américas ollará milleiros e 
milleiros de pombiñas que levan 
estampado no seu abano A NO
SA TERRA que, dia a dia, todos 
os días da vida pousaranse nas 
fiestras, nos lugares, ou nos bu
zóns das casas de todos os ga
legas de bon corazón ... 

Nai, Nai, chegou ''A Nosa Terra" 
á Nos a Terra ... ! ! • 

BALBINO PÉREZ BELLAS 
(VIGO) 
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Da recepción de Mozart 
en Galicia e outras lérias no Bicentenário 
• XOÁN M. CARREIRA 

Vai para ano e médio que matinan
do nun simposium a celebrar en 
Auckland sobre da recepción de 
Mozart no mundo, iniciara un tra
ballo sobre da recepción da sua 
música na Península Ibérica. Logo, 
ollando para o tratarnento do tema 
mozartián pola banda dos congre
sos de Salisburgo e Nova Iorque, 
coincidente coa agresividade do 
tandem Barenteiter-Philips en tor
no da Neuen Mozart ausgabe-Der · 
ganze Mozart, matinei que o rnillor 
era deixar a cousa para cando a ví
tirna fose outra e se puidese traba
llar con calma. A pedido dos ami
gos da revista Scherzo fixen unha 
versión reducida do meu traballo 
aló polo Nadal do 1990 e tomei. a 
decisión de non e creber de Mozart 
no eu bicentenário, nen sequer, 
parafraseando a Adorno, para de
fendelo dos seus ademiradores. 

Pasado un ano, recebo o número 
da revista que inclúe o meu articu
liño e reparo que, no meu resumo, 
omitin aludir á recepción de Mo
zart en Galicia. Fágoo agora como 
pequena aportación á festa de A 
Nosa Terra. Animoume parcial
mente a iso unha afortunada consi
deración sobre Mozart feíta por 
Xosé Manuel Beiras, ao que como 
mostra de agradecemento reco
mendo -o mesmo que aos leito
res- dous libros autenticamente 
importantes sobre Mozart, 
vinculados pola peculiaridade de 
non estar escribidos por músicos: 
Mozart in person. His character 
and healt de DaviesO> e Mozart, 
Zur Soziologie eines Genies de 
Elía (2) . Davie , un médico inter
nista de Melboume, na investiga
ción sobre a derradeira enfermeda
de de Mozart -unba febre reumáti
ca- aporta unha importante luz, 
obre do eu comportarnento e ob
esión e oluciona definitivamen

te a uper tición do eu envelena
mento por Salieri -que era unha 
boa per oa e millor compo itor- ; a 
obra pó turna de Elía , mestre da 
ocioloxía moderna, tente unha 

análise da traxedia vital dun xénio 
nunha época que descoñecía a 
existéncia dos xénios. 

O piano de Mozart en Tui 

No arquivo do mosteiro abulense 
de Santa Ana consérvase un volu
rne coa seguinte inscripción de 
portada: Sonatas y versos para ór
gano, de gran gusto y moderno es
tilo, compuestos por Don Gaspar 
Esmit, organista primero de la ca
tedral de Tuy. Para el uso de Dª 
Mª Teresa Verdugo, en Tuy, a 16 de 
febrero de 1790. A páxina 128 do 
volume contén un Vals favorito de 
Mozart, resultando o mais antigo 
dado de recepción da música deste 
compositor na Península Ibérica. 

Gaspar Schmidt Comaposada (Bar
celona 4-I-1767, Tui 3-II-1819) 
non foi un xénio pero sí un bon 
músico que tivo mais dun problema 
pola modemidade dos seus gostos 
compositivos. Discípulo en Astorga 
de Joao Pedro de Almeida, traba
llou naquela catedral corno asisten
te d~ organista en Santander e Ca
lahorra e aproba en Xullo de 1787 , 
as de Tui. Tres anos máis tarde sus
pende a oposición para mestre de 
capela de Tui, o xuiz, Melctior Ló-

pez informa favorabelrnente o tra
tarnento vocal e o acornpañamento 
instrumental dos exercícios de Sch
m idt, pero desaconsella darlle a 
praza pola auséncia de escritura 
contrapuntística, otorgandoselle ao 
moi conservador Ambrosio Moli
nero. Na primavera de 1791 mar
cha de Tui para facerse cárrego do 
órgano de Xunqueira de Ambia, re
gresa a Tui en Agosto de 1793, e en 
Marzo de 1796 vai de organista a 
Astorga e dalí á colexiada da Coru
ña dende donde oposita e gaña o 
maxisterio de capela de Tui en 
1806. N{lquela ocasión o xuiz é o 
vello mestre Molinero, quen califi
ca a música de Schmidt como "ex
presiva, deliciosa, elegante, sencilla 
y clara". En Tui permanecerá deica 
a sua morte, conservándose no ar
quivo catedralicio moita música li
túrxica do noso autor, pero non a 
sua obra de tecla da que só coñece
mos a edición de 1785 e as cópias -
autógrafas abulenses realizadas pa
ra a sua alumna. 

María Teresa Melchora de las Mer
cedes Verdugo de Arredondo (Tui 
1778-Avila 1836) profe5ou no 
mosteiro benedictino de Santa Ana 
de Avila en 1794, onde "sin tener 

más obligación que al canto, de
sempeñó la de organista y piano 
por más de treinta años", levo u 
consigo os tres volumes con músi
ca de Schmidt e outros autores di
versos e outros álbumes que conten 
obras de indiscutfbel interese como 
a Suite de danzas para tecla que 
comprende, xunto de outras pezas, 
duas rnuiñeiras (Sol Maior e La 
Maior) e unha alborada (La me
nor). Espero poder adicar no 1992 
o tempo suficiente para estudar e 
preparar a edición da música da 
colección desta mónega. 

Na Pascua de 
Resurrección 
de 1798 no 
Teatro da 
rúa da Franxa da 
Coruña traguían 
Il don Giovanni 
de Mozart. 

Don Giovanni na Coruña 

Na Pascua de Resurrección de 1798, 
como todos os anos, abriuse o Tea
tro da rúa da Franxa da Coruña para 
dar comenzo á tempada de ópera, 
bailado ·e comedias. O empresário 
Antonio Marchesi, contratou toda 
ou parte da compañia que na tempa
da anterior actuara no Teatro de San 

· Joao do Porto, entre as novidades 
operísticas traguían ll_don Giovanni 
de Mozart e nas de bailado Le de
serteur fran9ais de Dauverbal. 

Non puden fixar o elenco exacto, 
mais sí o cantante que fixo o papel 
de Don Ottavio: el primo mezzo-ca
rattere Pietro Ricci, que no mes de 
Xuño fará un recital coa orquesta do 
Teatro. Ricci pode ser fillo dun bai
larino do mesmo nome que actuara 
trinta anos antes no Teatro de Santa 
Cruz de Barcelona, pero non ternos 
dados del deica a presentación no 
Porto. Logo de duas exitosas tempa
das coruñesas tentou opositar a unha 
vacante de tenor na catedral de San
tiago, non logra aprobar ao non co
ñecer o canto polifónico e ser mal 
repentizador, pero sí ficar un ano a 
proba por proposta de Melchor Ló
pez, moi interesado nas virtudes do 

tenor como solista. Anos máis tarde 
canta no Teatro de Santa Cruz de 
Barcelona e no 1808 no Teatro ·dos 
Caños do Peral de Madrid. 

Cicais o Don Giovanni fose o pró
prio Antonio Marchesi, que era un 
excelente primo buffo, e por eso, 
cunha tesitura adecuada para opa
pel. Marchesi é habitual nos teatros 
peninsulares desde a sua estadia 
nos teatros dos Reales Sitios de 
Madrid entre 1768 e 1771, logo 
cantaría en Valencia, Teatro da rúa 
dos Condes de Lisboa, Barcelona, 
Salamanca, Valladolid, Bilbao, 
Porto, A Coruña, Ferrol e Santia
go. A sua familia de orixe boloñés, 
coñecida como Marchesini, tivo 
unha enorme importáncia na difu
sión da ópera bufa e o seu fillo 
Tommaso Marchesi (1773-1852) 
foi un importante compositor e ani
mador musical na cidade de Bolo
nia, No 1798 era xa un influinte ci
dadán coruñés e a sua filia casara 
con Juan Francisco Barrié. Os 
Marquesi, son aínda hoxe unha co
ñecida familia da cidade. 

De todos os xeitos, Antonio Mar
chesi era xa un home de idade na
que! ano e pode ser que o primeiro 
Don Giovanni da Coruña fose Lui
gi Pugnetti, o mesmo que cantara 
este papel en Porto o ano anterior e 
do que non teño documentación. 

No primeiro cuarto 
do s. XIX 

A carreira coruñesa de Mozart foi, 
posteriormente, a normal en cal
quer cidade portuaria peninsular. 
Na casa dos Adalid tocáronse antes 
de 1822 alomenos as seguintes 
obras non sempre de <loada identifi
cación para nos: Don Giovanni e 
Le nozze di Fígaro (reducción para 
cuarteto de cordas), Sextetos con 
piano op. '61 e 93, Sexteto concer
tante, 3 sinfonías. De calquer xeito, 
daquela Mozart xa era "antigo" o 
mesmo que Haydn ou Bocherini, 
tamén presentes naquela casa. A 
música do momento era Beetho
ven, Spohr, Rossini, Boildeau, etc. 
sedo a mais interpretada, incluindo 
na lista as sinfonias de Bethoven 
que segundo as histórias da música 
española non se estrearon na penín
sula deica a interpretación madrile
ña de 1866 (En Lisboa tócase a 5ª 
sinfonía de Beethoven no 1828). 

Xa rachei a miña promesa de non 
escreber de Mozart no segundo cen
tenário do seu pasamento. Sigo a 

_ dubidar que o compositor entendera 
algo se chega a coñecer a festa que 
ás suas costas se montou neste ano 
e que case lle gana nun inquérito de 
popularidade a un señor de Cuenca 
chamado Perales. Como di Elías: 
"Mozart non era un home ao que o 
precoñecemento do eco que as suas 
obras encontrarían nas xeracións 
futuras pudera consolar da ausén
cia do eco que pudo ter nos seus 
derradeiros anos en Viena, a sua 
pátria electiva. A glória póstuma 
importáballe relativamente pouco, 
mentres que a glória imediata era 
toda para el". • 

(1) PETER DAVIES: Mozart in person. His 
character ami healt. Westport, Greenwo
od Press, 1989. 
(2) NORBERT ELIAs: Mozart, Zur Soziolo
gie eines Genies. Kassel, Surhkamp Ver
lag, 1991. Mozart, Sociologie d'un gente. 
Paris, éditions du Seuil, 1991. 



22 ANOSA TERRA 
Nº 503-27 DE DECEMBRO DE 1991 

DIAS 

• Nomes en galega 
para políticos 
e galeguistas 

A Mesa pola Normalización 
Linngüística, ao tempo 
que anúncia o comezo da sua 
campaña tradicional dirixida 
ás rebaixas nos comércios, 
dirixiu cartas singulares a un fato 
de políticos_galegos e nomeadas 
figuras do galeguismo, "pedindo 
a galeguización dos nomes por pura 
coérencia pública. 
Ese troco suporia un xeíto 
simbólico de especial importáncia e 
serviría de exemplo 
e autentícidade para todos 
os cidadáns de Galiza" 

Nun comunicado feito·público, 
co gallo dos envíos, a MNL fai 
fincapé na coeréncia que deben 
seguir os académicos 
e os membros dun govemo "que 
deberian pasar polos xulgados 
porque desde o momento que se 
lanza unha campaña institucional 
coma a que nestes momentos 
teñen en marcha, chamando 
á galeguización dos nomes, 
hai que pensar que se fai 
porque os membros do executivo 
considérano lóxico e necesário. 
Resultaría de todo ponto incoerente 
que os seus conselleiros asumisen 
como suas as metas 
que ofertan como positivas 
para o resto dos cidadáns". 

A MNL enviou cartas a Agostiño 
Sixto Seco, Xoán Piñeiro Permui, 
Xoán Xosé Femández, 
Xosé Cuiña, Xosé António Orza, 
Xosé Manuel Romai, Domingos 
García Sabell, 
Xosé Filgueira Valverde, 
Mariño Dónega Rozas, Francisco 
Xavier Río Barxa, Miguel Anxo 
Arauxo Iglesias, 
André Torres Queiruga, 
Xulio Francisco Ogando, 
Xosé Trapero Pardo, Uxio Torre 
eXoánNaia. 

•O Losada 
Diéguez para 
F errin e X osé 

Ramón García 

O prémio instituido polos 
Concello de Boborás 
e O Carballiño e dirixido a 
galardonar obras 
publicadas durante o ano 
1991 , recaeu no escritor 
Méndez Ferrin 
e a sua obra Arraianos e o 
investigador Xosé Ramón 
García pola st.ia 
"Gui<fde prantas con frores 
de Galicia". 

Segundo informa Xosé 
Ramón Castro o médio 
millón para cada un dos 
autores foi dictaminado 
por un xurado composto 
por Oiga Domínguez 
en representación da Real 
Académia, Xosé Antón 
García Caridad polo 
Consello da Cultura, 
Ramón Lorenzo e Xosé 
Taboada do Museu do 
Pavo Galega. Como cargos 
políticos os alcaldes dos 
concellos convocantes, 
Cibrán Caamaño e Xosé 
Lois García, e Gustavo 
Alvar.ez pala Depuración. 

A entrega do prémio farase 
no pazo do escritor, 
en Moldes, o 13 de Xuño, 
cun acto literário que xa 
está acadando certa 
tradición, polo que se 
estima a posibilidade de 
trocar as bases, invariábeis 
desde a instauración hai 
agora sete anos. 

GuieirQ 
CULTURAL 

••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Morreu González 
López, cronista de 
Galicia 

Emilio González López foi un histo
riador exiliado, 1938-1991. Viviu en 
Nova Iorque desde o 38 e altemou a do
céncia do español coa investigación 
histórica e con unha curiosidade univer
sal. O día 20 falecia don Emílio Gon
zález López aos. 88 anos. O 30 de Ou
tubro fora designado "cronista de Galí
cia" pola Xunta, en rememoración dun 
cargo antecedente da Xunta do Reino 
na Idade Moderna. Morria na fidelida
de aos ideais da sua.xuventude eco co
razón na Galiza, onde queria repousar. 
Amado Rincón , presidente da Casa de 
Galicia na cidade dos rañaceos, é o en
cargado de que se cumpla o desexo de 
González López. A tal fin se prepara o 
traslado a Galiza dos seus restos nos 
prirneiros dias de 1992. 

E. G. López foi deputado da ORGA 
durante a 11ª República. Segundo as 
su as M emórias os principais promoto
res da Orga foron membros das Irman
dades da Pala de A Coruña. Era a Or- · 
ga unha organización para a defensa 
da autonomía de Galiza. Liderada por 
Santiago Casares Quiroga, acadou alta 
representación parlamentária en Ma
drid; mais logo integrouse na Esquerda 
Repúblicana de Azaña. Don Emilio 
mantivo a fidelidade au autonomismo 
e contribuiu á redacción do Estatuto do 
36. ·Era xa catedrático de Dereito, pero 
o exilio do 38 obrigouno a outra do
céncia en Nova lorque. 

Desde a década dos cincuenta iniciou a 
investigación sobre história de Galiza, 
moi especialmente, sobre a Idade Mo
derna, antes que a Universidade de 
Santiago promovese os · mesmos pro
xectos. Don Emilio publicou numersos 
volumes sobre os Áustrias, os Bor
bóns, a época napoleónica, Isabel IIª 
etc. Logo resumiu nun volume a His
toria de Galicia. 

A aportación histórica de Emilio G. Ló
pez ten seu interés: grande cantidade de 
dados, incursións en variados campos e 

valor narrativo. Non hai unha referéncia 
suficiente ás fontes, nen unha garantía 
textual nos documentos. Interpreta a 
Ga1iza como contribuidora da obra "co
lonizadora" de España. Segue a liña dos 
ilustrados e dos "azañistas" na crítica 
dos atrancos á modernización deste país 
e amosa un "galeguismo" reivindicativo 
con ocasión de acontecementos agresi
vos aos intereses galegos. 

Se a contribución histórica de E. Gon
zález López mostra o interese por Ga
liza, toda a sua vida foi unha demostra
ción de curiosidade universal, de senti
do da liberdade e de rechazo do com
poñendas co Franquismo. Era a repre
sentación ética de Galiza en Nova Ior
que, unha árbore de luz, unha testemu
ña das feridas ainda sangrantes do exi
lio galego do 36. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Na morte de 

]. Barandiarán, 
antropólogo 
base o 

o 21 de nadal, aos 101 anos. O P. 
Barandiarán era con Caro Baroja 
todo un referente científico e moral. 
Vidas paralelas, de mestre a 
discípulo. Talantes semellantes, 
Barandiarán contribuiu 
poderosamente a elaboración dos 
dados históricos mais lonxanos no 
tempo do Pais Vasco. Desde 1918, 
Barandiarán logra a elaboración 

dunha etnoloxia rigurosa 
e profisional, lonxe de todo 
folclori.smo. El soldou os tres eixos 
analíticos: étnia, língua e cultura. 
Os tres foron constados tanto na 
arqueoloxia como nas permanentes, 
principalemnte rurais, que el 
obervou con instrumental axeitado. 

pechado nen de aferrado 
a superioridade algunha. Era un 
"visor" dos pasado no presente, 
e do presente no pasado. Un home 
de tal sinxeleza que era imposfbel 
superar. O presente político na 
Euskalherria de tanta preocupación 
non ne quitaba o optimismo: abia 
esperar a superación polo ben de 

O crego vasco J.M. de Barandiarán 
era antropólogo, palentólogo e 
teorizante do euskaldun .. Faleceu 

/ 

Nada había en Baranctiarán de calquera mal. + 

Un novo volume da Historia de Galicia 

(Os Irmandiños 
de Anselmo López Carreira 

Esta obra oferece documentos e textos de leitura accesíbel para un público 
preocupado pala história de Galicia, a quen cómpre dotar dos médios para a interpretación 
axeitada do proceso histórico, que ten neste período unha inflexión fundamental. 

. A .VENDA. NA',PRtMEIRA.SEMANA DE XANÉIRO .. 
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AUDITORIO DE GALICIA· 
COMPRÁCENSE EN PRESENTAR A SEGUNDA .PARTE DO PROCRAMA DE 

ACTIVIDADES DO AUDITORIO DE GALICIA, CORRESPONDENTE Á TEMPORADA 
1991-1992 

·s·A N T 1 A G O DE e· O M PO S ·TELA 

e PROGRAMACIÓN 
ESTABLE 

•XANEIRO 

Día 5 21 :00 h. 
THE LONDON VIRTUOSI 
Director: JOHN'GEORGIADIS 
Bach: Concerto.\· de 
Brandemburgo l. 3, 5. 6, 4, 2 

Día 10 21 :00 h. 
BORIS BELKIN, violín 
FOLCO VICH~ piano 
Mozan: Sonata en Si be-¡nol 
maitir K 378 

_ Bra11"'ms: Sonata nº3 en Re menor 
Op. 108 
Franck: Sonata en w maior 
Ravel : Tz.isane 

Día 16 21 :00 h. 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
NACIONAL DE RUSIA 
IVO POGORELICH, piano 
Director: MIKHAIL PLETNEV 
Weber: Oberon (obertura) 
Chaikovsky: Concerto nº J, para 
piano e orquestra en Si bemol 
menorOp. 23 
Brahms: Sinfonía nº I en Do 
menor. Op. 68 

Día 24 21 :00 h. 
LONDON FESTIVAL 
ORCHESTRA 
Director: ROSS POPLE 
Solista: CARLES TREPAT, 
guitarra 
Ros!>i ni : Obertura de w Ga:::,a 
Ladra 
Rodrigo: Concerto de Aranjue-:. 
Elgar: Serenata para cordas 
Mo:wrt : Sinfonía 11º 40 en Sol 
menor 

Dia 28 .21 :00 h. 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
NA IONAL DE LITUANIA 
Director: JUOZAS 
DOMAR KA 
Weber: Oberon (obertura) 
Beethoven : Obertura de Eg·mont 
Sibelius : Concerto para vio/r,, e 
orquestru en Re menor Op. 47 
Chaikovs_ky: Sinfonía nº 5 en Mi 
menor, Op. 64 
Sho takovich: Sinfonía nº JO, 
Op. 93 
(Convenio CAIXA VIGO) 

•FEBREIRO 

Día 6 21 :00 h. 

VIRTUOSOS DE MOSCÚ 
Director: VLADIMIR 
SPIVAKOV 
Vivaldi: Concerto para dous 
oboes e orquesrra 
Concerto para violín, violonchelo 
e orquestra de cord_a 
Concerto en La moior 
Concerto para tres violíns e 
orquestra 
Concerto para dous violíns e 
orquestra 
Concerro para violín e orque.~tra 

Día 14 21 :00 h. 
MÚSICA ANTIQUA KÓLN 
(Colonia) 

1111TEMPORADA1Xanerro1Xuño119921 

Director: REINHARD 
GOEBEL 
Bach: Concerto de 
Brandemburw> nº /, BWV 1046 
Venturini: Concerto nº 8 e11 
Lamaior 
Campra: Suite As festas 
venecianas ( 1710) 
Conti: Don Chisciote (1719) 
Bach: Concerto de 
Brandemburgo nº 5 BWV 1050 
Bach: Sinfonía en Sol maior 

BWV 174 

Dia 18 21:00 h. 
ORQUESTRA 
FILHARMÓNICA DE 
KRACOVIA 
Director: ROLAND BADER 
Moniuszko: Obertura "Bajka" 
(Un conto de inverno) 
Paderewski: Piano concerto 
Mendelssohn: Si11fonía nº 4 
(italiana) 
Lutoslawski : Pequena Suite 
Rachmaninoff: Concerto nº para 
piano en Do menor 
(Convenio CAIXA VIGO) 

Día 25 21 :00 h. 
TRÍO DE MADRID 
Moodelssohn: Trío nº 2. Op. 66 
en Do menor 
Brahms; Trío 11° l. Op. 8 en 
Si maior 

Día 26 21 :00 h. 
ÓPERA "LES CONTES 
D'HOFFMANN" 
de Jacques Offenbach 
Ca-producción L.A .R.C. 
Ópera de Vichy. ADAM1 
Dirección: Claude SCHNITZLER 
ORQUESTRA 
FILHARMÓNICA 
RUBINSTEIN DE POLONIA 
CORO ÓPERA ÉCLA TÉ 

Día 28 21 :00 h. 
CUARTETO JANACEK DE 
CHECOSLOVAQUIA 
Mozart: Cuarteto en Re menor 
K 421 
Janacek: Cuarteto nº 1 
Smetana: Cuarteto nº 1 en Mi 
menor 
(Convenio CAIXA VIGO) 

•MARZO 

Día 2 21 :00 h. 

CONCERTO 

EXTRAORDINARIO DE 

ANTRO IDO 
NEW LONDON CONSORT 
Director: PHILIP PICKETT 
Cancións e danzas populares de 
Florencia e Nápoles 

Día 4 21 :00-h. 
LAURA QUINTILL..\N, violín 
Prokofiev: Sonata Op. 115 
para violín 

Día 6 21 :00 h. 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE BERLÍN 
Director: ALUN FRANCIS 

Wagner: Obertura de 
Tannhiiuser 
Lalo: Sinfonía española para 
violín e orquestra 
Rachmaniaoff: Sinfonía nº 1 
Día 13 21 :00 h. 
ALEXIS WEISSEMBERG, 
piano 
Shubert: Sonate-Fantaisie Op. 78· 
D. V. 894 en Sol maior · 
Brahms: Fantasien Op. 116 
Schubert: Sonata Op. Posthume 
en Do menor D. V. 958 
Brahms: 4 Klavierstuecke Op. 119 

Día 20 21 :00 h. 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DA RADIO DE VIENA 
Director: PINCHAS 
STEINBERG 
Falla: Suite nº 2 Jo Somóreiro de 
tres picos . 
Brahms: Concerto para piano 11º I 

· Dvorak: Sinfonía nº 9, do Novo 
Mundo 

Días 23, 24, 25, 26, 27 
21:00 h. 
SEMANA DE MÚSICA 
CONTEMPORANEA 
Programación especial da 
Universidade de Santiago · 

Día 30 21 :00 h. 
ANDREI GAVRILOV, piano 
Schubert: Catro lmpromprus. 
Op. 142 
Ravel: Gaspard de la Nuit 
Prokofiev: Sonata 11° 8. Op. 84 

•ABRIL 

MÚSICA DE SEMANA SANTA 
{11 CICLO) 

Día 7 21 :00 h. 
THE LONDON ORA TORY 
CHOIR 
Director: JOHN HOBAN 
T. L. de Victoria: Officium 
Hebdomadae Sanctae
Responsorios. Lamentacións. 
Motetes. 

Día 8 2 1 :00 h. 
CORO MADRIGAL DE 
BUCAREST 
Anónimo: Florilexio bizantino do 
ritual ortodoxo, para coro a cape/la 
Música Rumana: Anónimos S. XV 

Día9 21:00h. 
BEATUS ILLE ENSEMBLE 
Director: JOHANN 
SONNLEITNER 
Pérez- 1774: Officium 
Defunctorum para solistas e 
orquestra 
(dedicado ó Rei José I de 
Portugal) 

Día 10 21 :00 h. 
STOKKHOLM BAROQUE 
ENSEMBLE 
COROBACHDE 
ESTOCOLMO 
Director: ANDERS OHRW ALL 
Bach: Oratorio de Pascua e 
Motete, Xesús é o meu amigo 

J)ía 21 21 :00 h. 
MARTIN BERKOWITZ, piano 
Beethoven: Sonata en Mi maior, 
Op. 14 

Chopin: Sonata en Si menor. 
Op. 58 
Scryabin: Dous estudios · 
Medtner: Carro contos de fados 
Chaikovsky-Pabst: Paráfrase 
sobre Eugenio Oneguin 

Día 24 21 :00 h. 
ORQUESTRA DE CÁMARA 
DE ESTOCOLMO 
Director: ESA-PEKKA 
SALO NEN 
Stravinsky : Concerto en Re 
Haydn: Sinfonía, a confirmar 
Scho.nberg: Noite transfigurada 

Día 30 21 :00 h. 
MICHAELA MARTIN, piano 
Bri,thms: Sonata 
Franck: Sonara 
(Convenio CAIXA VIGO) 

•MAIO 

Día 8 21 :00 h. 
NEW YORK CHAMBER 
SYMPHONY ORQUESTRA 
Director: GERARD SCHWARZ 
Ravel: Ma mere L'Ove 
Barber: Concerto pa~a violín, 
Op. 14 
Webem: L.angsamer Satz. 
Beethoven: Sinfonía nº I (2,4 ou 8) 

Día 14 21 :00 h. 
ROYAL LIVERPOOL 
PHILHARMONIC 
ORCHESTRA AND CHOIR - · 
THE CHILDREN CHOIR OF 
LIVERPOOL CATHEDRAL 
Director: LIBOR PESEK 
Mahler: Sinfonía nº 8 

Díal9 21:00h. 
ÓPERA 

. "IL BARRIERE DI SIVIGLJA" 
de G. A. Rossi n! 
ÓPERA DE CÁMARA DE 
VARSOVIA 
Director: STEF AN 
SUTKOWSKI 

Día 20 21 :00 h. 
ÓPERA 
"DON GIOVANNJ" 
de w. A. Mozart 
ÓPERA DE CÁMARA DE 

·VARSOVIA 
Director: STEF AN 
SUTKOWSKI 

Día 22 .21 :00 h. 
BRIGITTE F ASSBENDER, 
soprano 
THOMAS MOSER, tenor 
CYPRIEN KA TS.4.RIS, piano 
Mahler: Canto á rúra 

Día 28 e 30 21 :00 h. 
ÓPERA 
"CARMEN" 
de Georges Bizet 
Producción do Teatro Arriaga de 
Bilbao 
Dirección Musical: Javier 
PÉREZ BATISTA 
Dirección escénica: Luis ITURRI 
ORQUESTRA CIUDAD DE 
CORDOBA 
CORO GRAN TEATRO DE 
CORDOBA 
Carmen: Alicia NAFÉ 
Don José: Luis LIMA 

ABONOS Á VENDA NAS TAQUILLAS DO AUDITORIO DENDE O DÍA 20 
de 12.00 a 14.00 h. e de 17.00 a 21 h. PRECIO DO ABONO 47.000 ptas. 

INFORMACIÓ N: Teléfono (981) 57 10 26 - 57 38 55 

•XUÑO 
Día 6 21 :00 h. 
CLAUSURA DÁ TEMPoRADA 
TERESA BERGANZA 
Homenaxe a Rossini 

eCONCERTOS 
ESPECIAIS PARA 

·XÓVENES 
(Entrada libre) 

•XANEIRO 

Día 23 1 1 :00 h. 
CUARTETO STRING 
PRAGUE 

mFEBREIRO 
Día 12 1 1 :00 h. QUINTETO 
DE VENTO DA RTV DE 
WUBWANA 
Día 25 11:00 h. 
TRÍO DE MADRID 

•MARZO 

Día 2 11:00 h. 
CONCERTO 
EXTRAORDINARIO DE 
ANTRO IDO 
NEW LONDON CONSORT 
Director: PHILIP PICKETT 

Día 11 1 1 :00 h. 
FUT-FRANTISEK UHLIR 
TEAM(Jazz ChecosJm.aquia) 
Día 18 11:00 h. 
DÚO DE VIOLÍN 
LAURA QUINTILLÁN 
MARINA QUINTILLÁN 

•ABRIL 

Día 22, 1 1 :00 h. 
CLUNIA JAZZ (Galicia) 

--·PROGRAMA DE 
EXPOSICIÓNS 

• Decembro-Febreiro 

GOY A: CAPRICHOS
DESASTRES
TAUROMAQUIA
l>ISPARATES 
Fondos da Fundación March 

• Febreiro-Abril 

ARTE DE V ANGUARDA 
RUSA 1935 
Producción: LOBANOVA 

• Abril-Maio 

ARTE GALEGA NA 
COLECCIÓN 
CAIXAVIGO 
Producción CAIXA VIGO 

• Xuño-Xullo 

SUITE VOLLARD DE 
PICASSO 
Fondos do Instituto de Crédito 
Oficial 

• 
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Trailer 

Francisco AlMso 

Trailer 
Xerais acapara este ano a edición dos 
prémios literários de máis tradición, e 
publica a novela coa que o xomalista 
Francisco Alonso se fixo este ano co 
Blanco Amor. A obra (vid. A Nosa 
Terra nQ 499) é un percorrido pola 
vida e o oficio dos camioneiros, na 
tradición do novo xomalismo que 
reivindica o autor. Está na colección 
de narrativa de Xerais pero tamén 
poderia inc¡uirse na de crónica. 

O MATIZ ESMERALDA 
DA SOMBRA 

@> . ~"' ED!U<'>S 00 CASTRO 1t V..t· 
Po<$í:i ~.Y· 

O matiz esmeralda 
da sombra 
Premiado no 1988 co Eusébio Lorenzo 
Baleirón que organiza o concello de 
Dodro, este poemário é unha nova 
incursión lírica de Xosé M. López 
Ardeiro, este negreirés que ten obtido 
diversos galardóns con obras 
anteriores suas, Na néboa dunha 
espranza (Cidade de Ourense-1981) e 
En be la sombra e amaranto (Celso 
Emilio Ferreiro-Vigo 1985). No 
prólogo Avelino Abuin de Tembra 
afirma "sen gozar da existéncia en 
demasía, este poeta semella un 
ermitaño dos siléncios, das sombras, 
das noites insondábeis en que o amor 
reina, púdico e recatado, entre as 
honestas sabas da armonia". 

Diario 
dun xove maniático 
Na colección Xabarin de X erais unha 
tradución deste libro de Aidan 
Macfarlane e Ann Macpherson, 
médicos da cómarca de Oxford 
especializados na literatura 
informativa para adolescentes. O 
resume do guión di "Pete Payne ten 
catorce anos. Un dia descobre que 
padece de hipocondria, que é un 
c,ompleto maniático da saúde. Durante 
todo un ano confiará ao seu diário os 
fascinantes ponnenores médicos que 
recolle en calquer fonte ao seu 
alcance. A sua amplísima 
investigación abarca aspectos tan 
diversos como o acné, o alcool, as 
drogas, o sexo, as dietas, os accidentes 
e toda clase de enfermidades. 

¡_ 

Soledad 
imposible 
Reedición do poemário de Arturo 
Cuadrado que vira a luz por primeira 
vez no 1952. Da man de Isaac Diaz 
Pardo, que escrebe a !apela en.ton de 
Jembranza e reivindicación, Soledad 
Imposible conserva todas as 
características da edición prima, con 
capa e ilustracións de Luis Seoane, e 
mesmo o carimbo da editorial Botella 
al mar unha das múltiplas experiéncias 
editoriais que Cuadrado, Seoane e 
Lorenzo Varela, capitanearon no exilio 
bonaerense. 

• 

, ... , 
Códice calixtino 
De Luz Pozo Garza é o libro que fai 
o vixesimosexto volume da Biblioteca 
das Letras Galegas de X erais A obra 
de Luz Pozo ven introducida por 
Carmen Blanco que oferece un estudo 
crítico e bio-bibliográfico da escritora 
ribadense. En Códice Ca/ixtino 
reúnense poemas escritos basicamente 
na década dos oitenta, estruturándose 
tres grandes bloques. "Unha poética de 
lusco-fusco na que se confonden a luz 
de León Felipe, a transparéncia . 
juanramoniana e as iluminacións de 
Rimbaud coas sombras de Victor Hugo 
e Rosalia de Castro.• 

G~~O 

Crónica 
dunha espera 

O deserto 
dos tártaros 
de Dino Buzzati 

"O día vinte e oito do xaneiro pa
sado, a marte chegou a Milán bus
cando a un que a agardaba desde 
sempre,. un tal Dino Buzzati, nado 
en Belluno, en 'terra ferma' da Se
renísima, o ano 1906, e que dende 
rapaz vivia na capital de Lombar
dia. Buzzati viviu entre duas obse
sións: a da marte, e a de non estar 
no que el entendia era o seu pasto 
cando ca marte chegase". Asi co
mezaba un belo artigo publicado 
no Faro de Vigo o 2 de Febreiro de 
1972. O autor (non podia ser ou
tro): Patricio Mor, Álvaro Cun
queiro sob unha das suas máscaras. 
O título: "A marte veu por Dino 
Buzzati.". Agora, case vinte anos 
despois, ve lume en galega a nove
la máis coñecida do escritor italia
no: O deserto dos tártaros, na co
lección "Grandes no naso tempo" 
de Edicións Xerais (Vigo, 1991. 
216 páx. 1225 ptas., e unha exce
lente versión de Xavier Rodríguez 
Baixeras). 

O. xoven tenete Giovanni Drogo é 
destinado á gomición da fortaleza 
Bastiani, un lugar que está na fron
teira, perante o deserto dos tárta
ros. Naquela fortaleza, os soldados 
viven á espera do grande aconteci
mento que cambiará as suas vidas. 
Cada un dos seus actos é a prepa
ración para un acontecimento que 
non chega. Así pasan anos sen que 
aconteza nada. Un dia eren ver 
chegar ao inimigo, pero só é unha 
operación de cadastro. Un xoven 
oficial marre, nunha acción inútil. 
O vacio continua. Drogo torna á 
vila, xa allea para el. Tenta, con to
do, abandonar a fortaleza Bastiani, 
pero non pode. Continua fronte á 
soidade do deserto, esperando o 
grande acontecimento, mais dese
ganado. A fortaleza vai vaciándo
se. Uns marren, outros peden des
tinos a lugares onde poidan acadar 
glória ou unha vida máis cómoda. 
Alguns xubílanse, o comandante 
Ortiz, que queimou a sua vida na 
fortaleza, esperando o grande mo
mento que non se produciu. Drogo 
xa é comandante e un dia cai en
fermo. No leito, sen poder case er
guerse, enteira do grande aconteci
mento: chegou o inimigo. El será 
evacuado do campo de batalla polo 
seu, xa, ex-compañeiro o tenente 
Coronel Simeoni, que lle rouba o 
momento de glória. Pero agora, ali 
onde está, lonxe da fortaleza vai 
afrontar outra batalla: "Oh, unha 
batalla moito máis dura ca aquela 
que esperara nun tempo. Ata vellos 
guerreiros prefería non experimen
tala" (páx. 209). E na serenidade 
voluntária da sua marte , o tenente 
Drogo acada o obxecto da sua es
pera, por vez primeira alcanza a 
sua plenitude. Raiolante, sen per
der a dignidade. 

O deserto dos tártaros, como se di
xo, é a obra máis coñecida de Buz
zati. Obra que mereceu unha adap
tación cinematográfica por parte 
de V. Zurlini e na que vimos a Jac
ques Perrin emprestando o seu ros
tro anenado ao tenente Drogo. Qui
zá non sexa a sua mellar obra, (os 
seus relatos poida que sexan supe
riores), pero, certamente, é a novela 

; 
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Dino Buzzati. 

do italiano onde están presentes to
das as suas preocupacións metafísi
cas: o home <liante do destino, en
cuberto por valores absolutos como 
a glória, a soidade e mais a marte. 
Mais, sobretodo, a novela é a cró
nica duns homes en espera dun feí
to que dé sentido ás suas vidas. Un 
sentido que só chegará coa marte, 
pero, como dicia P. Mor, para que 
ese sentido teña lugar, "há estar (o 
home) nun pasto dado cando a 
morte chegue, que do contrário a 
vi~a non teria sentido". Por iso 
Buzzati participa daquela declara
ción de André Bretón no final do 
primeiro párrafo do terceiro aparta
do do primeiro capítulo de O amor 
louco: "Gostaria que a miña vida 
non deixase atr~s de si outra causa 
que o simple marmúrio dunha can-

ción de vixia, un

É a novela 
onde están 

ha canción para 
enganar o tempo 
de espera. Inde
pen den temen te 

as suas pre- do que poida ou 
ocu pacións non chegar, é a 
metafísicas: espera que é 

magnífica". 
o home 
<liante 
do destino, 
a soidade e 
mais 
morte. 

A espera, unha 
espera fronte un
ha paisaxe que 
vai absorvendo 
pouco a pouco 
aos protagonistas 
até os anular. 
Unha paisaxe á 

que Buzzati lle dá un papel de 
protagonista, como facian os no
velistas góticos verbo dos caste
los. Unha paisaxe alusiva que, ao 
cabo, tepresenta a imensa soedade 
do home perante a marte. Por iso, 
o magnífico é a espera. Unha es
pera chea de misterio e lirismo; un 
misterio "algo que é e non é, sábe
se que está ali, e fai voltar a cabe
za porque queremos urna certidu
me e non hai nada palpable, i en
tón sabemos que o misterio xa esta 
dentro. Esto poucos o souperon di
cir coma Buzzati, com Kafka, co
mo Junger, com Julien Gracq, co
ma Franz Hellens". (Patricio Mor, 
artigo citado.) Hoxe, 20 despois 
de que a marte chegara a "Milán, 
que calaba sob a neve, en percura 
dun dos homes que máis caras, 

mil e unha, lle tiñan maxinado", 
(P. Mor outra vez), o leitor pode 
desfrutar dunha das máis impor
tantes novelas italianas cuxo autor 
é un deses escritores que nunca es
tán de moda pero que ··perteñece 
a9 grande batallón dos que fican" 
(Alvaro Cunqueiro). • 

OLume 
Branca 

X.G.G. 

de Xosé Maria 
Álvarez Cáccamo 

Despois da publicación de Metáfo
ra da metáfora da e critora e femi
nista M11 Xosé Queizán, que a xuizo 
da própria autora pretende de miti
ficar as metáforas do amor, ven de 
ver a luz na mesma colección o no
vo livro poético da autoría fun vi
gués - tamén- sobradamente re
coñecido polo seu aporte á lírica 
galega durante a década dos oitenta, 
época de fertilídade na nasa produ
ción poética pero que, para nós, foi 
desmedidamente nomeada como 
"nova idade de ouro" cando non hai 
perspeitiva temporal dabondo para 
fazer uso de tallante adxectivo. Es
tamos a falar do poemário intitula
do O Jume brancoO) asinado por 
Xosé Maria Álvarez Cáccamo. 

Sen ter nada a ver, ambos os dous 
livros teñen en comun unha lingua
xe trabexada por unha substanciosa 
densidade metafórica pero con ca
miños diverxentes en calquera ou
tro aspeito. Fronte á brevidade da 
Queizán ternos o verso ampuloso 
tocantes á retórica de Cáccamo, e as 
intencionalidades da mensaxe son 
tamén ben diferentes. 

Centrando-nos no livro de Pepe 
Cáccamo diremos de primeiras que 
a sua estruturación formal contradi 
á definición de poema ou ás regras 
do verso que moitas vezes se nos 



teñen sinalado. Poética en ·prosa, 
pro~a poética, ou como se lle queira 
chamar, pero decerto que nos textos 
(ou acaso devéramos dizer texto) 
rezuma a matéria lírica. Matéria 
que, ao noso entender, está centrada 
nomeadamente na significación do 
amor e o destino humano dende o 
intre de abrir os ollos á luz. 

O título do volume emparenta-se 
con Memorial de brancura(2) e son 
recorrentes alguns dos espácios po
etizados. O turne branco comeza 
no memorial dainfáncia, que é tem
po dunha incorruptibilidade e dun
ha pureza absolutas, que é tempo de 
brancura e virxinidade, de inocén
cia, é ·tempo no que se multiplican, 
unha despois de outra, todas as con
tradicións do próprio feito de exis
tir. Dende esta primixénia brancura, 
da inxenuidade chegamos ao sim
bolismo erótico do lume branco, da 
descoberta dos corpos. 

A adxecti vación derredor des te 
matiz cromático enche os trinta 
textos (ou acaso devéramos dizer o 
texto) de Álvarez Cáccamo. "Nace 
foi atinxir a transparéncia dos tem
plos no cimo dos montes de setem
bro", veJaqui .a primeira das bran
curas referidas, ou "Pero eu pensa
ba ( ... ) que entrar no corpo era mo
rrer e regresar en lume branco de
finitivamente" que simboliza per
feitamente o erotismo subEñado 
que ten continuidade no branco da 
pel, nos seus peitos brancas tocan
te ao corpo na alba tocantes aos 
fenómenos naturais, como a "lumi
nosa mutación natural" que se 
produce na primavera. 

Os versos de Cáccamo configuran, 
en paralelo o proceso de maturida
de do home acarón da natureza, 
dende o temor á descoberta do pró
prio corpo que acontece na nenez ... 

" ... eu matinaba na xeometria do 
meu corpo en construcción.( ... ) to
dos os acordos traicionan pero non 
existe outra matérica para a cons
trución do corpo." 

A codificación de seu ne te tempo 
de descobertas cria unha linguaxe e 
un significado que reflecte unha 
óptica ben diferente, que te temuña 
unha interpretación do feítos e da 
per oas influenciada polo candor, 
cualidade que principia no sobexo 
in tinto de protección "os meu 
pai souberon-me cubrir de beixo 

Xosé Maria Álvarez Cáccamo. 

e de melodias lenta~ como o su.ere 
ou, mais adiante, "envolto no algo
dón azul de inverno, escoitaba". 

Unha simples actitude diante da vi
da pode ser un argumento posível 

na caracteriza
. ción, é moito da 

Come za no nos a inf áncia 
soster nunha cua-

memorial 
da infáncia, 
que é 
tempo 
de 
incorrupti
bilidade, 
de 
brancura e 
virxindade, 
de 

lidad e todas as 
pautas, boas ou 
malas, de com
portamento da 
persoa enxuiza
da. A definición 
de pai que atopa
mos nun dos pri
meiros textos é, 
dunha vez depu
rados os adxecti
vos que lle enga
de o poeta, co
mun a moitos: 
"unha copa de li-

inocéncia. cor para vencer 
as agullas das 
amargas lem

branzas e crónicas" ou tamén , 
"constrúen os país certas lendas 
que logo non se saben manter en 
equiHbrio". 

Pola contra os nenos son "os sere
nos artífices da casa" e os conf e
sores inventan discursos contra 
dun e "levan ao culpábel até a 
porta do teatro". 

A transformación corporal desta 
idade, os saberes adquiridos de xei
to despacioso e progresivo que se 
traduce nunha descoberta do mundo 
através dun coñecemento que vai 
no espertar dos sentidos en "tempos 
en que eu me alimentaba con per
guntas", até chegar a unha conclu
sión inevitábel " ... comprendin para 
sempre que o meu corpo era eu." 

O cúmio dos achados está, as mais 
das vezes, no descubrimento do 
amor que conleva a meirande das 
metamorfoses, mudanza que suce
de en calquera idade pero que sen 
dúvida no primeiro amor é absolu
tamente estragadora da estabilida
de e da calma ... 

"Espido entrei nas augas dunha es
fera de amor nacida da noite mais 
delgada. E nunca puden regresar 
daquela locura' . 

A lexitimación do feíto amoroso 
fecha a prirneira parte de O lume 

Branco, a sua procura continuada 
centra o derradeiro dos textos que . 
comeza fermosamente "A todos 
perguntei polo nome dela, mas 
ninguén soubo dar-me razón", e 
que remata nun encontro insospei
tado " ... ali esta ela, lendo a miña 
vida nun livro mui pequen o." Des
te xeito remata o desasosego pro
vocado pola incerteza do amor, 
pero a viaxe que nos oferece Các
camo non se deten neste ponto, a 
seguir virá a intimación e a desme
dida comuñón dos corpos no rostro 
mais prazenteiro dese amor. 

"Un dia perguntei se estabas pre
parada para percorrer en siléncio 
as ruas por baixo dos arcos sen fa
larmos nada". 

As mudanzas na segunda parte 
non só veñeii dadas pola constata
ción da plena maturidade senón 
que se miran mesmo no uso da 
linguaxe, substitue-se o monólogo 
interior "Ela dictou as formas que 
principia no texto no que se inclú
en estes versos: 

"Ela dictou as formas da caricia so
bre os seus peitos brancas( ... ) E di
xo: 'Non teñas medo, amor". Os 
textos que seguen relatan a cerimó
nia amatória, de como a amada ofe
receu o seu corpo con doce parsi
mónia, dicindo mais unha vez: 
''Non teñas medo( ... ) Vou pedir que 
ti sexas a fonte", ou cando a muller 
ofereceu definitivamente o seu cor
po aquela noite e dixo ela: "Son eu, 
eu son a escollida para flor". 

Mais non hai perpetuidade no amor 
que axiña pode converter-se sim
plesmente en soño "que ti pronun
ciases o meu nome e pronunciando 
con oculta promesa ardesen os teus 
lábios" até chegar a ser namais que 
un recordo, dorido por vezes. "car
tas que foron esmorcendo en im
preciso detalle e desventura". 

Xurde de imprevisto a fabulación, 
o suxeito poético que "andaba pe
saroso, convicto de desgrácia" vive 
unha história de amor cunha muller 
que cantaba versos gregos e produ
ce-se un intercámbio gozoso ... 

"Ela garda o seu nome ( ... ) Eu, pa
ra sempre, a memória da tarde en 
que baixamos atravesando un bos
que no tranvía a procurar un libro 
de poemas de Slaveikov." 

Somentes sobrevive a procura do 
prazer, unha febra feble que ape
nas pode soster por mais tempo a 
relación de intirnidade amparada 
no desexo mútuo decero que o Eu 
se retrata nos efeitos producidos 
polo Ti. Ahonda con estes versos 
ilustrativos ... 

"Eu fixia de ti / e regresaba sempre 
con botellas, enigmas e palabras de 
lacre. Ti sa~!as o tempo / do final 
dese amor ... 

Nos derradeiros texto o Eu deman
da que se lle digan cousas "pero 
non me digas / nada / do arredor das 
feridas", para rematar nunha cha
mada á construción da vida, tal e 
como acontece na primavera. Deste 
xeito fecha-se en O fume branco 
non constitua un poermário axeita
do para agasallar a leitores/as que 
non teñan por costume ler livros de 
poesía pois atoparán, por vezes, un 
sobexo hermetismo, ainda que nós 
tentamos demostrar nesta recensión 
que hai unha interpretación lóxica e 
que, asemade, pode haber moitas 
outras distintas da nosa. + 

MIROVILLAR 
(1) Espiral Maior. Colección de Poesia, n2 2. 
Noia, novembro de 1991. 
(2) Prémio Esquio na sua cuarta edición, 
1985, da autoria de Miguel Anxo Feman
Vello. 

Jodie Fosier 

Un 
thriller 
de médio pelo 

Camíño 
de retorno 

Está claro que se alguén acude a 
ver un filme coma este é en gran
de parte por vir asinado na súa di
reción por Dennis Hopper, igual
mente protagonista desta (adianta
mos xa) movie road de medio pe
lo. Recoñezo non ter podido con
firmar o dado, pero arriscándome 
a ter sido vitima dun lapsus visual 
transitório, sen que a noturnidade 
da sala de proxecións sirva de ate
nuante nen agravante, non era o 

_ nome do autor de Easy Rider ou 
Out of the Blue o que figuraba 
nos títulos de crédito da fita, ainda 
que si na publicidade externa do 
filme. Manobra chalanesca da dis
tribuidora ou non, e autorias apar
te, este Camino de retorno resulta 
en todo caso un refrito de várias 
fórmulas coñecidas, que devén 
roáis intragábel segundo vai avan
tando a história, para resultar fran
camente intolerábel, nun curioso 
"in descendo" dramático, para re
matar nun abrupto remate bochor
nosamente telefílmico. 

A história escomeza case coma un 
remedo de Testemuña úneca, o vi
goroso thriller de Peter Weir; aquí 
a protagonista Jodie Foster, teste
muña accidental dun· crime mafio
so, descobre tamén rápidamente a 
implicación policial na maraña dos 
capos e os asasiños a soldo. Dis
creta pero aceitábelme11te prante
xada a cousa, a moza terá que es
capar sen encomendarse máis que 
á sua própria ciéncia e axuda. É 
daquela que aparece o seu antago
nista e futuro compañeiro, un asa
siño a soldo a quen J enis Hopper 
presta o seu físico, que aínda que 
pequeno sempre enche ben a pan
talla, e a sua faciana sulcada por 
infinidade de interesantes enrugas 
e algunha que outra cicatriz, que 
sempre dan credibilidade a un asa
siño que ademais, viste ainda co
ma os gardalombos de Capone. 
Repito Hopper tamén (e como su
cede con toda a fita, con non moi
ta convición e bastante desgaña), e 
só parcialmente, o seu papel de 
depravadiño, ainda que non tanto 
coma en Blue Belvet. Ainda que fi-
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nalmente tomarase surprendente
mente terno. O de que toque osa
xo ademáis de manexar o ordena
dor (os tempos mudan tamén para 
os matachins a soldo), non o eré 
nen el, e non enriquece para nada 
ao personaxe. 

Até que perseguida e perseguidor 
confluen, a trama discorre discreta
mente entretida, por carreiros cer
tarnente arados pero pasábeis, á es
pera dun desenlace máis suculento. 

Mais daquela escomeza a historia 
do rapto da moza polo "killer" re
convertido primeiro en violador co 

Filme só 
recomendá
bel para 
mitómanos 
do Hopper 
ou 
feministas 
masocas. 

que logo habe
mos de nos iden
tificar. E non é 
por ir agora de 
feminista, pero 
resulta difícil
mente tragábel a 
proposta, sobre 
todo polo pouco 
traballada no 
guión, que esixi
ria unha comple
xidade de mati-
ces na relación 
da parella ( outra 

espécie de mal remake de O cole
cionista "Wyleriano"), que o res
ponsábel da fita, quen quera que 
sexa, está moi lonxe de querer pa
sar o traballo de levar a termo. 

Prosegue a história coa persecu
ción agora xa abertamente telefíl
mica de parella prófuga de case to
dos. Un par de numeriños de ac
ción resoltos de calquer maneira, 
cando un se dispón a un "finale 
presto con tutti" que dician os Lut
hiers, cun remate mínimamente 
tráxico que esixe calquer tola 
aventura coa esta que nos plante
xaron, ainda que fose de inaceitá
bel verosimilitude, resulta que nos 
enchufan un incríbel "arranxo fi
nal" que case dá risa. 

Se algunha vez ten vostede un pro
blema coa máfia de aqui ou de alá, 
métaos a todos nunha central ·térmi
ca, refinería ou similar (incluido o 
venerábel Vincent Price, que presta 
a sua vella faciana a un par de mi
nutos do filme), e fágaa estoupar 
con todos dentro. Solución "ram
besca" adoitada con todo o "fuciño" 
que un guionista lle poda botar a 
unha fita que levou a bandazos e 
non soubo nen sequer rematar cun 
mínimo de dignidade. Filme só re
comendábel para mitómanos do 
Hopper, ( ou da Foster, coma aquel 
que non se dou cargado a Reagan), 
ou feministas masoquistas. + 

G.VILAS 
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A D A B E T E 

' 

pero. está be~ informado 
e f a1 unha VI da normal. 

A diabete é unha efermidade que se caracteriza pola elevada presencia de 

azucre no sangue e máis nos omiños, alteración que pode pasar inadvertida 

durante un certo tempo ata a aparción de síntomas ou complicacións que 

pe1mitan identifica-la enfermidade. 

A realización de análises moi sinxelas pennite detecta-lo trastorno nas súas 

fases máis iniciais. de xeito que se pode tratar adecuadamente e mesmo 

permitirlle. ó diabético unha vida prácticamente normal. Solicítelle ó seu 

médico información sobre estas probas. 

Se vostede é diabético ou diabética. a participación en asociacións de enfer

mos cos mesmos problemas pódelle ser de gran utilidade para profundizar no 

coñecemento da enfemidade e das normas para o seu coidado. 

!J!:iT~ 
O · 

CONSELLERIA DE SANIDAD E 
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Os gravados de Gaya e a sua relación con Castelaó 
Mostra do pintor aragonés no Auditório de Galicia até o 9 de Febreiro 

• VÍTOR MÍGUEZ 

A través da prolongada 
colaboración que 
o Auditório de Galicia 
e maila fundación Juan 
March veñen mantendo 
apreséntasenos 
a exposición que baixo 
o título "Goya: Caprichos, 
Desastres, Tauromaquia, 
Disparates" permanecerá 
en Compostela até 
o próximo 9 de Febreiro. 
Un Goya que emparenta, 
en parte desta obra, 
cos debuxos de guerra 
de Castelao. 

A relevancia da exposición amós
trase evidente; dentro da inxente 
producción de mestre de Fuendeto
do s (Zaragoza), Os 222 gravados 
que se apresentan supoñen unha 
ruptura indudável co pasado. De 
entre eles, os Caprichos son a série 
máis lograda; . compostos mediada 
a década do 1790, foron definidos 
na sua época como "Colección de 
estampas de asuntos caprichosos 
inventados e gravados ao augaforte 
coa intención de que a censura dos 
errores e vício humano (ainda 
que pareza peculiar da elocuéncia 
e a poe ia) pode tamén er obxecto 
da pintura". Nele Goya manife ta 
a intención pedagóxica e o com
promi o histórico que lle estimula 
á hora de facer o eu gravados, 
amostrando un profundo coñeci
mento dos vícios e defectos do po
vo español e da sociedade en máis 
ampla medida. É oeste espírito crí
tico onde se inseren referéncias á 
gula, á luxúria, á ociosidade ou á 
vaidade, sen esquecer as suas pun
zantes incursións no mundo infan
til ou feminino, que xunto ás fre
cuentes referéncias ao papel da In
quisición contemporánea confiren 
á obra de Francisco de Goya un 
senso crítico e renovador que o en
tronca coas figuras da ilustración, 
especialmente con Gaspar Melchor 
de Jovellanos. 

O artista español era consciente da 
crítica feroz que entrañava a sua 

ESTE NADAL 

Todos han calr, augatlnta tirada dos Caprichos, publicados no 1939. Embaixo un dos debuxos de guerra de Castelao 

érie (froito para moito autores do 
estado de ánimo provocado pola 
ua progresiva xordeira); el mesmo 

manifestara que ' como boa parte 
dos obxectos que se representan 
son ideais, non será difícil que os 
seus defeutos achen desculpa entre 
os intelixentes'. Pero o certo é que 
a obra vendeu tan só 27 exempla
res, ainda que no tempo record de 
dous días, sendo retirada a poste
riori polo espírito autocrítico de 
Goya -segundo uns especialistas
ou pola proibición inquisitorial se
gundo outros. Non se sabe ben o 
motivo, pero o que asemella evi
dente é que os textos e imaxes nal
guns dos casos representan unha 
crítica feroz a estamentos tan ríxi
dos, como o clero ou a nobreza, 
nunha época ainda imobilista co
rno a da fin do Antigo Réxime. 

A mostra completa-se coa série da 
Tauromáquia, na que anota con 
nervosa e vibrante vivacidade as 
sortes do touréio, e cos Provérbios 
ou Disparates, elaborada nos anos 
finais da sua vida e na que nun am
biente próximo ás Pinturas Negras 
(1819-23) apresenta numerosas si
tuacións ligadas co absurdo e máis 
o irracional. 

Goya e Castelao 

Na actualidade Galiza conta cun 
exemplar dos Caprichos gardado 
no Museu de Pontevedra, o cal po
sue o meirande repertório biblio
gráfico que sobre Goya hai na pe
nínsula; este exemplar foi incorpo
rado no 1964 formando parte da 
colección de gravados, láminas, 
debuxos e livros de Alfonso Rodrí-

guez Castelao. A obra de Goya foi 
admirada por Castelao desde a sua 
época estudiantil, despertando-lle 
interese a sua faceta caricaturísti
ca. O proprio Castelao no seu Diá
rio 1921 fala con desenvoltura do 
mestre maño, considerando-o co
mo o iniciador da pintura española 
e como un primitivo da arte nova 
ou moderna. Neste senso, compre 
salientar que non foi Castelao o 
primeiro en falar do vanguardismo 
de Francisco de Goya como pre
impresionista, pre-surrealista e de
mais. Algo <liso pode haber, pero 
por riba de todo, Goya situa-se 
desde unha perspectiva at({mporal, 
a sua arte desborda marcos estilís
ticos e cronolóxicos, achando-se 
vixente hoxendia e contemplando 
un sen fin de influéncias das que 
forman parte os debuxos de guerra 
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Gaya situa-se 
desde unha 
perspectiva 
atemporal, 
contemplando 
un senfín de 
influéncias 
da-s que forman 
parte os 
debuxos de 
guerra de 
Castelao. 

do próprio pintor rianxeiro. 

Tanto en Milicianos, Galicia Már
tir e demais obras, Castelao adopta 
parte da estrutura compositiva e do 
contraste branco-negro que carac
teriza a série dos Desastres da 
Guerra, colección intensa e dramá
tica que reflexa através da Guerra 
da Independéncia a sua filosofía da 
condición humana, prescindindo 
dunha posición patrioteira contra 
dos franceses pero representando 
sen tabues todo o sangue e a crude
za da confrontación. 

Desgraciadamente, o Auditório de 
Galicia non tivo a que seria feliz 
idea de expor paralelamente alguns 
debuxos de Castelao, e mesmo es
q ueceu de utilizar o galego na 
mostra, pois se ben o mundo pictó
rico de ámbas as duas figuras non 
é equiparável, no concreto caso 
dos álbumes de guerra, o profundo 
dramatismo de Castelao logra-se 
sen recorrir ao cru anecdotário go
yesco. • 

ÜONZALEZ RODRIGUEZ, PEDRO JAVIER: 

"E1 ejemplar de los Caprichos de Goya 
con comentarios manuscritos del Mu
seo de Pontevedra", Museo de Ponte
vedra; Separata; 1986. 

HELMAN, EDITH: "Trasmundo de Go
ya'', Alianza Forma; Madrid; 1983. 

e L.P. 
Raparigos 

Tempero Entre Amigos 
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Vilancico 
tnindoniense de 1 794 

O vilancico que a seguir pubiico 
-ainda inédito, que eu saiba- é 
um dos mais antigos dos cantados 
na nossa língua na catedral de 
Mondonhedo. E tem especial inte
resse porque, para além da sua an
tig.üidade, mostra-nos como foi 
que o idioma do país se introduziu 
num género literário-musicaL que 
nascera em castelhano. 

Em resumo, a história foi esta. 

PRIMEIRA ETAPA: OS 
"VILANCICOS DE GALEGOS" 

Os vilancicos litúrgicos nascenim 
em castelhano no início da Idade 
Moderna como perdura9ao -mui
to simplificada e esquemática
doa teatro medieval, representado 
nos templos. Para dar maior gra9a 
ao texto, faziam-se intervir nos vi-

JosÉ MARTINHo-MoNTERo SANTAIHA 

lancicos personagens de diversos 
países com as suas respectivas fa
las: basco, catalao, frances, italia
no, portugues ... Entre essas perso
nagens logo apareceu a do galego. 

Como sucede em similares jogos 
humorísticos do nosso tempo, a 
língua que se punha em boca de 
tais figuras pretendía parecerse a 
real, mas sem que deixasse de re
sultar inteligível para os especta
dores, que eram de fala castelhana. 
Quer dizer que a lfugua era artifi
ciosa e de fundo castelhanizante, 
do mesmo modo que o humorista 
que boje num programa da nossa 
televisao imita, ponho por caso, o 
presidente do Estados Unidos fala 
um ingles que nao é tal mas urna 
língua deforme, que resulte com
preensível para os espectadores 
mas que possua ao mesmo tempo 

suficientes marcas lingüísticas que 
lhes soem a ing}es. 

A etapa pertencem os "vilancicos 
de galegos": textos feitos fora da 
Galiza, nos quais aparece alguma 
personagem ·de galego, quase sem
pre caracterizado negativamente 
(pobre, avaro, sujo ... ) e falando um 
absurdo e irreal castrapo. 

SEGUNDA ETAPA: 
OS "VILANCICOS GALEGOS" 

Quando a moda dos "vilancicos de 
galegos" chegou também a Galiza, 
a personagem do galego foi corri
gida, como era natural tanto no as
pecto social Gá nao era um indiví
duo avaro ou sujo mas um paisano 
normal) como no lingüístico (a lín
gua que usava era o portugués re
almente empregado na fala comum 

da Galiza, sem outros castelhanis
mos que os de facto usuais). 

A esta etapa pertencem os "vilan
cicos (autenticamente) galegos"; 
nom devem confundir-se com os 
"vilancicos. de galegos" que vía
mos na etapa primeira, os quais 
nao pertencem propriamente a Li
teratura Galega. Nestoutro caso, 
pelo contrário, trata-se de textos 
galegos auténticos, de alto valor 
linguístico (e até literário, em vista 
da penúria de obras literárias gale
gas nessa época). 

O TEXTO DE 1894 

O presente vilancico mindoniense 
de 1794 mostra como se realizou 
na Galiza a transi9ao da primeira 
a segunda etapa: as personagens 
ainda sao várias, mas a do galego 
assume já claramente o papel 
principal; e, ainda que o vilancico 
se apresenta em castelhano, ao 

· fim todos acabam cantando em 
diálogo com o galego na língua 
do país. 

O passo seguinte será eliminar as 
personagens alheias, constituindo
se o galego em protagonista único 
do vilancico. Também despare
cerao as interven9oes em castelha
no (por parte do coro, fun9ao des
tinada ao cabido e ao público as
sistente), ficando assim urna com
posi9ao monolíngue. 

[lntrodu~o] 

[Solista] 
Un murciano, un milanés 
vienen ver a Dios nacido, 
y un fidalgo portugués, 
de un galleguito seguido. 
Cada cual intenta fino 
hacer al Niño cortejo, 
canta su amor divino 
con "Gloria in excelsis 
Deo". 

[Coro:] 
Pues vayan acordes, 
alegres cantando 
al feliz remedio 
del género humano, 
que la Virgen pura 
hoy nos ha mostradq. 

Murciano: ¡Oh Señor! 
Milanés: O mio Dio! 
Portugues: ó menino 
Galego: Pequeninho! 
Milanes: Fatemi la grazia 
bacciarti il piede. 
Galego: Já que nao podo o 
pé, beijarei a palha. 
Murciano: Dejad 
dormir al niño, 
mecedle con maña. 
Milanes: Che volete, 
mio Signore? 
Murciano: Digan sus habilidades. 
Portugues: Enversareis os amores. 
Galego: Com ferrenhas e canares. 

[Coplas] 

Murciano: 
Por vida mía, Señor, 
que todos se regocijan 
esta noche, y con razón 
pues nace en ella la vida. 

Italiano: 
É finita la tristeza 
al nascer il Redentore 
O Dio, ti ringraziamo, 
per tutti i vostri favori. 

Portugues: 
Meu minino do cora9ao, 
pe~o-vos muito obrigado, 
que tomeis o meu amor, 
ao vosso amante cuidado. 
Já vejo 
que quem vos procura, amante, 
nunca fez do mundo apre90. 

Galego: 
Pequeninho, ainda que nasces 
tao probrinho num portal, 

bem sabemos que tu és dono 
das riquezas todas que hai. 

[Resposta do coro:] 
Ai ai ai, ai ai ai ai, 
ai ai ai, mais ai ai ai, 
ai ai ai dos que se esquecem 
que aco o nosso amor te trai. 

Galego: 
Meu neninho, se reparo 
nos milagres que aqui hai, 
vejo a teu pai pasmadinho 
e assombrada a tua mai. 
[Resposta do coro] 

Tamém vejo urna mulinha 
e um boi de instinto tal 
que sequer urna palinha 
nao se atrevem a apanhar. 
[Resposta do coro] 

Com isto, meus senhorinhos, 
a festa vai-se a acabar; 
procurem, por Deus lhes pido, 
sempre a El servir e amar. 
[Resposta do coro] • 

Quando a 
moda dos 
"vilancicos de 
galegas" chegou 
também á 
Galiza, a 
personagem do 
galega foi 

· corrigida, .como 
era natural: 
tanto no aspecto 
social como no 
lingüístico 



Libros da memoria. 
Porque queremos saber de nós. 

Libros que s~poñen 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 mes tres 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 transformacións 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 Galicia épica e lexendaria dos galeóns de Rande ... 
Destacan so"bre 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 emigr~ión: "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 

Porque 
• somos a memoria. 

Para saber de nós 9 
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Anúncios de balde 

O Colectivo de Educación Medio
ambiental CEM está a organizar un 
Obradoiro de Xoguetes con mate
riais de reciclaxe para nenas e ne
nas de 7 a 12 anos. Será nas vaca
cións de N adal. Todos os di as de 
16,30 a 18,30, até o 4 de Xaneiro. 
O lugar é a rúa Laracha, 1 O (Bairro 
das Conchiñas, Praza do Comér
cio ). Para máis información cha- · 
mar ao t1f (981) 26 56 40. 

A convenir: troco mel caseiro por 
pitos poñedores que anden saltos. 
Tamén vendo o mel a 1.000 pts 
Kg. Chamar ao tlf (986) 45 27 02. 
Preguntar por Cilio. 

Renova-;ao Numero 3, revista cul
tural e informativa da Associa~ao 
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 vosa 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 
infonnación 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 em gale
go. Se desejar ta] revista pe~a-a ao 
seu distribuidor, o Grupo Meen
dinho, ao apartado de correios 678 
de Ourense (32080). Envios por 
Vale Postal ou Reembolso. Pre~o: 
250 ptas. 

Para a formación do grupo de 
Rock Duro, precisamos urxente-

mente: bateria e vocalista con 
idade comprendida entre os 15 e os 
16 anos. Razón nos teléfonos de 
Vigo: 23 15 70 e 20 13 51. 

Grupo de teatro precisa actores e 
actrices para_ obra en preparación. 
Chamade ao (986) 23 17 81 de 14 
a 15h, e de 21h en <liante. 

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

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

O Centro Xove de 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 
canta con máis seccións 

sustentadas na 
partici poción dos leitores 

GRATIS 
A Pisos para compartir, 

avisos, alugueres, 
cámbios, compras, 
vendas, contactos, 

segunda man ... 
de publicaéión gratuita 

na sección 
Anúncios de balde 

Tfno. (986) 43 38 86 

-

Subscricións e colaboracións: 
<D (981) 58 81 01 T Apdo. 1.058 Santiago 

Exposicións 

Nen os 

Exposición fotográfi
ca organizada e coor
denada polo Centro 
de Estudos Fotográfi
cos de Vigo. Presenta 
traballos de Amanda 
Harman, Jorge Lens, 
Sue Packer, Jorge 
Rueda, Luis Rueda e 
Nick Waplington. Es
tá na Casa das Artes 
e da História até o 13 
de Xaneiro. 

Gaya 

No Auditório de Ga
licia, en Compostela, 
mostra dos Capri
chos, Desastres, 
Tauromáquia e Dis
parates de Goya. 

Libertad Boo 

Oleos na Sala de Ex
posicións do Círculo 
Mercantil de Vigo, 
até o 30 de Decembro 
de 19 a 21h. 

Antonio 
Palacios 

Mostra sobre o arqui
tecto na Deputación 
Privincial de Lugo. 

Piruca Ruano 

Mostra de óleos na 
Sala de Caixa Ponte
vedra. 

Tarxetas 
de Nadal 

No Museo Municipal 
de Ourense exposi
ción de tarxetas de 
N adal firmadas por ar
tistas plásticos gale
gos. 

Foto grafías 
de prensa 

Mostra na Casa da 
Xuventude de Vila
nova de Arousa. 

Ars 91 

Arte galega de hoxe 
nos locais da Funda
ción Araguaney de 
Compostela. 

Colectiva 

Na Galeria Obelisco 
de A Coruña pintores 
e escultores contem
poráneos galegos. 

Pequen o 
formato 

Na Galeria Saira de 
Vigo colectiva de 
pintura e esculltura 
en pequeno formato. 

O Cerebro 
Na Casa da Cultura 
de A Estrada mostra 
científico-divl(lgatuva 
"As portas do noso 
cerebro". 

Certame 
de Pintura 

Na Biblioteca Pública 
de Cambre obras se
leccionadas no "VIII 
Certame de Pintura 
Concello de Cambre". 

Escultura 
e fotografía 

Nas Casas da Compa
ñia de Monforte de 
Lemos esculturas e 
maquetas de Carlos 
PaJmón e mostra fo
to gráfica "Monforte 
en imaxes". 

Victoriano 
Garcia Martí 

Mostra biográfica e 
bibliográfica sobre 
este escritor na Casa 
da Cultura da Po bra 
do Caramiñal. 

Emma 
de Salgueiro 

Exposición antolóxi
ca na Galeria Villa
mor de Lugo. 

R. Corredoira 

Oleos e acuarelas na 
Sala de Arte do BBV, 
en Vigo. 

Luis Borrajo 

Esculturas en Sarga
delos de Ourense. 

Lodeiro 

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

Xoguetes 

No Pazo Municipal de A 
Coruña exposición de 
xoguetes antigos. 

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. 
XVIII. 

C.G.A.I. 

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

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, artigas 
e fotografías sobre a vi
da de Hildegart na Gale
ría Sargadelos de Ferrol. 

Gravuras 
do S. XVIII 

Na Sala de Exposicións 
de Centro Cultural Cai
xavigo a mostra "Mes
tres da gravura do sécu
lo XVID". Vigo. + 

Publicacióils 

A rota 
dos baleeiros 

Hai uns dias foi presentada nos 
locais da Asociacion Cultural de 
Vigo o Cartafol de poesía A rota 
dos baleeiros de Edicións do 
Dragón. O cartafol contén 
poemas de Miro Villar, 
Francisco Alonso e Francisco 
Souto. O dibuxante Tokio é o 
autor da portada e mesmo do 
prólogo. Os poemas aparecen 
sobre papel azul e alternan con 
fotografias do Casón encallado 
nas rochas. Edicións do Dragón 
pretende ser unba publicación 
alternativa, artesanal, 
imaxinativa, que saque adiante 
textos inédito ou pouco 
coñecidos. Dentro dos seus plans 
está tamén a potenciación de 
textos teatrais. 

O Emigrante 
Gal ego 

Está na rúa o número 1 desta 
revista editada pola Asociación 
polos dereitos do emigrante 
galego, que ten en Vigo un centro 
de información e conta con s6cios 
espalJados por toda Galiza. Este 
primeiro número contén unba 
entrevista con Lois Pérez Leira, 
presidente da Asociación; un artigo 
sobre o reclamo das pensións por 
parte dos ex-combatentes da guerra 
civil na emigración. Tamén contén 
un artigo de M. Porcadela(único en 
galega de toda a revista) sobre os 
anos de emigrante de Blanco 
Amor, e un importante dossier 
titulado "Guia práctica para o 
retorno'', con infonnación 
ponnenorizada sobre a 
documentación e os trámites 
necesários para legalizar a volta da 
emigración, así como a xestion de 
axudas, cartas de desemprego e 
integración laboral. Unha lista de 
direcci6ns de consellerias e 
oficinas laborais, embaixadas e 
consulados de diversos paises 
completan a infonnación que se 
verá ampliada en sucesivos 
números da revista. t 

~ Q Emigrante
1 
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Música 

Madrigais 

No Clube Artístico de Ribadavia o 
día 29 concerto da Capela Madri-
galista de Ourense. 

Maria 
dos Anxos Rios 

Concerto de piano o dia 29 na Ca
sa da Cultura de Ribadeo 

Festival benéfico 

Os dias 27 e 28 no Centro Cultural 
Caixavigo Festival Musical a bene
ficio da Cruz Bermella. + 

Teatro 

Títeres en Compostela 

Os días 28 e 30 Festival de Títeres 
no Teatro Principal. Os dias 27 e 28 
no Pavillón de Santa Isabel activida
des de expresión dramática para ne-
nos, obradoiros de plástica e xogos. 

A Coruña 

Até o 30 o C. D. G. representará 
"O incerto Señor Don Hamlet, 
príncipe de Dinamarca" de Cun
queiro, no Teatro Rosalia Castro. 

Allariz 

Até o día 6 de Xaneiro funcionará 
na vila unha ludoteca, con activi
dades para os nenos. O dia 27 ac
tuará o grupo de guiñol Trécola. 

Xinzo de Lirnia 

O dia 27 representación do grupo 
de teatro infantil Vira a Volta. + 

Televisión 

Bon Nadal, 
Mr. La wrence 

O sábado 28 ás 12 da noite o es-
p áci o Butaca Especial emite en 
v.o. subtitulada este filme dirixido 
en 1983 por Nagisha Oshima, e in
terpretado por David Bowie, Ryui
chi Sakamoto, Jack Thompson, Ta
keshi, etc. O polémico director xa
ponés fixo nesta ocasión o eu fil
me máis occidental, unha produ
ción mixta entre Inglaterra, Xapón 
e Nova Zelanda. Non 6 amo a a 
crueldade e en razón da Guerra, 
senón que fixo un retrato crítico do 
papel dos seus paisanos durante a 
mesma. De boa factura técnica, 
non renúncia ao característico tem
po narrativo oriental, carente da 
contaminación provocada pola lin
guaxe televisiva. 

Os sons da N atureza 

Volta á TVG o documental "Su
persentidos", que o 30 ás 15,45h 
oferece un espácio sobre o son na 
natureza. Os animais teñen capaci
dades moi diferentes ás nasas. Al
guns poden escoitar sons nun re
xisto moito roáis baixo. As baleas 
utilizan sonidos de baixa frecuén
cia, os paxaros detectan os cám
bios no tempo, etc. + 

Cine 

País de país, país de fillos. 

CGAI 

Dentro do Ciclo "Nova xeración de 
cineastas alemanes" os dias 2 e 3 
de Xaneiro proxectara-se o filme 
Pais da pais, pais de fillos, dirixi
do por Nico Hofmann. Un xoma
lista comenza a indagar no pasado 
do seu pai, maila vontade xeral de 
esquencelo. O pesadelo nazi, e o 
aproveitamento dos seus froitos 
son o terreo da investigación do 
protagonista. Sala de proxeccións 
do Centro Galego das Artes da 
Imaxe, rúa Durán Loriga 10, baixo. 
A Coruña. As 20,15 h. 

Produción galega 
audiovisual no 91 

Esta-se a celebrar no Teatro Princi
pal de Compostela unha mostra do 
máis representativo da nosa recen
te producción de cine e vídeo, or
ganizada polo Departamento de 
Educación do Concello de Santia
go, e coa colaboura do CGAI, da 
Escola de hnaxe e Son, e da Aso
ciación de Productores de Cine e 

Actos 

Contrarretranca 

A revista mensual estradense orga
niza o vindeiro dia 28 de Decembro 
ás 20,30 h nos locais da Asociación 
Cultural "A Estrada" unba cbarla
colóquio con. motivo da presenta
ción do seu número 10, adicado á 
emigración das xentes dese Conce
llo a América. Intervirán o Dr. Xe
sús Barros, Presidente da Federa
ción de Sociedades Españolas en 
Cuba e o Profesor Francisco Carba
llo, Historiador e membro do Con
sello de Administración de ANT. 

Campaña de apoio a 
Radio Diriangén 

O COSAL de Lugo fai un chama
mento a apoiar ao desenvolvimen
to do povo nica, e roáis concreta
mente a "Radio Diriangén". Inde
pendente e cunha cobertura rexio
nal (Departamentos de Masaya, 
Carazo Rivas e Granada), na zona 
suroeste de Nicaragua. De 700.000 
habitantes, maioritariamente cam
pesiños. Emite desde 1989 diaria
riamen te de 8 da mañá a 12 da 
noite. Intenta solventar as dificul
dades de comunicación existente 
pala deficiente situación do trans
porte colectivo e as comunicacións 
telefónicas. Os seus obxectivos 
son: contribuir na educación social 

Vídeo. O dia 28 deste 
mes ás 12h exibiran
se os programas pilo
to de TV Memórias 
dun prado de Antó
nio F.Simón e Aldán 
e Elba (Vida de fa
mília) de Carlos Pi
ñeiro. As 20b Proxec
tara~se a longametra
xe documental O 
tempo de Neville de 
Pedro Carvajal e Xa
v ier Castro. As 
22,30h presentara-se 
Unha viaxe por Ga-
licia produción de 
1929 restaurada polo 

CGAI e. a Filmoteca Española. O 
dia 3 de Xaneiro ás 18b poderemos 
vet o vídeo-documental As Portas 
do Camiño de José Gómez Aller, 
e ás 20h Ringo-Rango de A.Reixa, 
Gris púrpura de Xosé Abad Vi
dal, Estela do rio (Muller atrapa
da) de Paco Galán, e Bardo de 
Manuel Abad. Do día 26 de De
cembro ao 4 de Xaneiro o espácio 
"Vídeo á Carta" no Pazo de Ben
daña ofrecerá diferentes progra
mas, documentais, películas e 
clips, como Brasil, Cunqueiro, 
Galicia inédita, A arte barroca 
en Galicia, etc. 

Semana de Cine Infantil 

Do 26 ao 29 na Casa da Cultura de 
Ribadeo. 

Cine para~ nenas 

Os días 26, 28 e 30 na Casa do 
Concello de Xinzo de Limia. + 

. Páxrnas coorde.nad.as por . 
. MARGA R. HOLGUIN 

•. ~ . -

da povoación; manter o carácter 
autónomo e independente como 
médio de comunicacion crítico de
mocrático e pluralista; fomentar a 
organización da comunidade; pór a 
emisora á disponibilidade da po-
voación. As axudas dirixilas á Li
breta da Caixagalicia, Nº 
3000043988 of. 164, Urb. 8, de 
Tte. Coronel Teijeiro, 2. Lugo. 

Galinfáncia 

Até o dia 5 de Xaneiro terá lugar 
en Vilagarcia de Arousa a Feira In
fantil e Xuvenil "Galinfáncia". 

Medicamentos 
para Cuba 

A Asociación de Amistade Gale
go--Cubana e a Organización non 
guvemamental SODEPAZ están a 
levar a cabo un Proxecto de Coo
peración con Cuba consistente na 
recollida e posterior envio de me
dicamentos á nación irmá. Con es
te proxecto. pretendese paliar en 
parte a situación pola que atravesa 
na actualidade. Os interesados po
den-se dirixir aos locais da Asocia
. ción de Amistade Galego--Cubana: 
Policarpo Sanz, 22, 2, of. 1 O. Tlf 
43 28 92 en Vigo e Rúa do Villar, 
29,1 - porta 3. Santiago de Com
postela. + 

O trinque 

Libros 
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Conexión gallega. Del tabaco a la cocaína, de Perfecto Conde e 
La cloaca vasca. De las razones de Estado a los sumideros de Eus
kadi, de Pepe Rei, son duas obras de amena lectura, na liña do 
inspector Carvalho, criado por Vázquez Montalban, co ingredente 
de que os dous xornalistas galegos non descreben máis que suce
sos reais, con persoas e territórios coñecidos. Editadas, para es
tas vacacións, por Ediciones Be Txalaparta, respectivamente. 

P ublicacións 
Lou Reed poñerá á venda un novo album o 14 de Xaneiro, 
titulado Magic and loss. Pero antes, e para os que se lles pasou 
por alto, hai que lembrar o seu anterior disco: New York, unha das 
mellores composicións <leste poeta urbano, coa angúria e o 
desencanto próprio dos tempos. + 

A crítica 

Nena ou nena, 
éche o tnesmo 

XURXO ESTÉVEZ 

Xa no número 500 de ANT ameazaba eu con vender o televisor. 
Mágoa pois conseguira pasar por "Non ten rias , que é pior", atura
ra a Milikito Aragón e rebolei co Cacao Maravillao mais xa os mil 
anúncios diários de xoguetes infantís <leste mes estoupáronme de
finitivamente a budística flema. 

Üllo, non dixen "uns mil", dixen "mil", cifra oficial facilitada po
los meios especializados. 

Grandes observadores, os infantes remedan e recrian o que cap
tan no entorno, como ben sabedes. Daquela, a capacidade de in-
ducciónn sobre a cativeria convérteos nunha masa vulnerábel á 
manipulación e ao dirixismo. Lembrades dun neno galego que al
morzara unha rata nun mimético xesto dos lagartos de "V"? E 
aqueloutro novaiorquino que probou sorte desde un quinceavo 
andar, emulando a Superman? · 

Un xoguete é unha cousa moi séria. Madurece, axuda a resolver 
problemas e a relacionarse colectivamente, mais tamén pode segre
gar os nenos das nenas: tartarugas ninja e balóns--pédicos para os 
uns, barbies e cocciñas máxicas para as outras. Un revólver, un tan
que de guerra, rematará suxamente o traballo limpo que os filmes 
bélicos e violentos plasman nas fantasias infantís, o que é tanto co
mo dicer, nas futuras ideias dos maiores. Poderlas durmir tranquilo 
se descobrises que no cuarto do lado descansa Mazinger--Z en mi
niatura entre delirios de disparos? Non coidas ridículo que esa nena 
de cinco anos que quixeras chegara a licenciarse enxeñeira se divir-
ta agora limpando uns cús de plástico que ti lle mercaches? 

Enoxa constatar que algo tan evidente dista ainda anos luz do 
pensamento médio do mundo adulto. Xeración tras xeración, tei-
man en reproducir os roles sexistas, asumindo tal crime como al
go "normal", pois tamén de pequechos mamaron, como mama
mos todos, metralla ou marquiñas, asegun nos vestisen --ali mes
mo, no berce- de rosa ou azul, por aquilo dos xenitais para den
tro ou para fóra. 

Movimentos sociais diversos adoitan sair á rua nestas datas aler
tando de quen non é tan inocente a man de Papá Noel cando en
tra no saco e escolle xoguete. Estas campañas só merecen aplau
so, apoio ou subvención, poño por caso, mais infelizmente ainda 
traballan contra corrente. Non importa, o tempo daralles a raz9n. 

O que non se me escapa, leitor ou leitora, é que ti non precisas 
nengun asesor, pois terás xa, supoño, as tuas própria ideas. Por se 
acaso direiche que, logo de pensalo mellor, decidirune a non vender 
o hipnótico electrodoméstico: non seria xusto meterlle tal mónstruo 
a un amigo na casa. Leveino a unha leira e racheino dun golpe. 

Se hei de ser sincero, aconsélloche que non chegues tan lonxe 
pois é perigoso e pouco ecolóxico pois estoupa e verte líquidos 
velenosos. Abonda ·con que o conectes moi pouco, que fales da 
vida coa raparigada e que xoguen como lles pete unha vez infor
mados de que hai moitos critérios, non son só os da pantalla.+ 
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Roma fuma a paipa da paz cos bárbaros do .Norte 

Os CEEltas, 
• • un invento veneciano 

• G. LUCA DE TENA 

O enfrentamento entre 
romanos e bárbaros 
do Norte non rematou no 

século IV senón na exposición que 
sobre os celtas_ ( I Celt1) ven de 
orgaizar a Fíat no Palazzo Grassi 
veneciano co sub-título de A 
Prima Europa. Na véspera da 
Acta Unica, os romanos explican 
ao mundo que os bárbaros da 
futura CEE eran de feito artistas 
excelentes. 

Once meses durou o acontecemento. Os 
doce mil metros cadrados do pazo neoclá
sico da Fíat rente o Gran Canal acubilla
ban en salóns e pátios unha versión do 
mundo celta baseada sobre todo en ob
xectos e especializada na Europa central. 
O deseño da mostra estaba artellado so
bre doce aspectos do povo céltico que 
nalgun caso podia coincidir cun tempo 
histórico. Por exemplo, a pegada dos cel
tas na Italia, capítulo ao que se reserva
ban várias estáncias para expoñer 358 
obxectos ·do máis variado teor: desde fre
os de cabalas a restos de espadas e cas
cos. Un esforzo considerábel de 
clasificación e presentación, sobre 
cuidados alzadeiros de metacrila
to, para acercar á vista do · espec
tador pezas de valor menos que 
relativo. En número de obxectos 
S€3guian os apartados dos celtas 
do -Rihn e os das illas. 

Alfaias, megalitos e castros son os tres elementos 
que deixan no seu rastro os povos celtas. Pero 
segundo a calificación de I Ce/ti, isto vale para 
Irlanda e Soria, para Galiza, non. 

asunto tratado. Os expositores resolvé
ronse sobre cilindros de ferro galvanizado. 
A literatura estaba concebida cun critério 
plenamente subsidiário dos obxectos e o 
resultado é unha exposición-relicário con 
nengunha aportación de calidade á com
prensión da história dos celtas. 

A visión de conxunto aparece plenamente 
deformada polos prexuícios. Os celtas 
non deixaron previsto que alguén poderia 
velos algun dia á luz dos intereses hexe-

mónicos dentro do Tratado de Roma. Se
gundo Feliciano Benvenuti, presidente 
xunto á filia de Agnelli da Fundación do 
Palazzo Grassi "poida que moitos distinti
vos do celtismo resultasen xa asimilados, 
pero todos podemos recoñecernos nesta 
naí comun que foron os bárbaros". 

A xenerosa oferta para aconchegar Euro
pa toda baixo un paraugas comun precisa 
que non son tanto os obxectos como cer
tos hábitos que deixaron a sua pegada en 
todos os povos. Pero o senso de adula
ción é especialmente pendido cara a saga 
do celtismo británico, o francés e dos po
vos da Mar do Norde. "Non hai -explican 
os paneis da exposición- evidéncia cientí
fica que permita identificar as influéncias 
do mundo céltico na Irlanda, pero o certo 
é que Irlanda ficou para sempre coma o 
paradigma do celtismo". Os megalitos 
(sobre todo as pedras fitas), a ourivesaria 
(sobre todo os torques) e os castros fica
ron na illa dos santos e das putas (Boll) 
para que Eirin tose céltica. 

Galiza ten todos eses elementos e algun 
máis, pero non merece o calificativo de cél
tica, como ben se encarga de explicarnos o 
autor do panel Os Celtas na lbéria Martín 

· Almagro Garbea, nun artigo que cadra co
mo de encarga no interese político da expo
sición veneciana. Martín Almagro ven expli- · 

· car que celtas celtas os de Soria (el 
mesmo é soriano) ainda que o tem
po canalla borrou a memória deles 
sobre as terras cárdenas que car)ta
ra Machado. De par desta explica
ción científica, os visitantes de I Ce/ti 
poden admirar o torques de Burela 
con indicación de orixe Spaín. 

No inventário dos antergos imaxi
nários, tan ben estudado por Xosé 
Carlos Bermejo, haberia que incluir 
este primeiro intento internacional 
.de arrimar os verdes castros aos 
intereses estratéx~cos do poder 
dentro da CEE. Poñamos lago CE
E/tas e non celtas. • 

TRES EN RAIA 

Ponto 
final 
• XOSÉ A. GACIÑO 

U nha bandeira roxa, coa sua 
touce e o seu martelo, é arria

da con morbosa lentitude da cúpula do 
Kremlin, para non volver a izala nunca 
máis. É, sen dúbida, a imaxe de fin de 
ano, como a da caída do muro de Ber
lín hai dous anos. Non sei a cántas pa
labras poderá equivaler esa imaxe. 
Tampouco podo adiviñar cantos arre
pios provocou a sua contemplación 
aos vellos loitadores comunistas , fosen 
ou non prosoviéticos . Difundida por to
das as cadeas de televisión occidental . 
-queda alguén que non sexa occiden
tal, no sentido ideolóxico da pala
bra?-, parece como o punto final de 
toda unha etapa histórica á que se 
quer enterrar a toda presa. 

Patético punto final , entre o feroz des
précio dos que aproveitan a ocasión 
para descalificar globalmente calquera 
postura de esquerda e as reaccións 
absurdamente defensivas dos que se 
resisten a admitir a realidade e preten
den facer ver que case non pasou na
da e que, en todo caso, non ten por 
que afectarlle. Entre a caza do comu
nista, practicada desde critérios que 
noutro tempo non fixeron ascos ao to
talitarismo fascista, e a resposta nu
mantina dos que ainda non compren
deron até qué ponto todos fumos de
fraudados. 

O único que me divirte de todo este 
proceso vertixinoxo é que aos centra
listas non lles tranquiliza nada o resul 
tado final. • 

VOLVER AO REGO 

e ando estabamos tan felices es
te Nadal chegounos o anúncio 

de Regale Bonos /CD. Un novo agasa
llo presentado con cálidas imaxes. Pe
ro o Instituto de Crédito Oficial sur
préndenos ao final coa frase: regale 
valores seguros, para os tempos que 
se avecíñan. Que é iso? Unha mensa
xe en clave de Solchaga? Un vaticínio 
pesimista? Un mal agoiro? O Estado 
que aproveita a sua crise para vender
nos motos (perdón, bonos)? Atreve
ranse, despois disto, a desexarnos un 
próspero 1992? • 




