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Conselleiro e Ministro
mentiron
sobre o baremo lácteo

O actual Conselleiro de Agricultura
Tomás Pérez Vida!.

Onde vai Romai e a sua promesa feita en Lalin diante das
cooperativas de que non ian
ser aplicadas as cuotas? O
mesmo dia que a COAG convocaba manifestacións en todo
o Estado, e na Galiza as CCLL
convocaban asembleas informativas sobre o tema das cuotas do leite, o Consello de Ministros aprobaba a primeira arde que desenvolveo o decreto
de Reordenación do sector leiteiro. Paralelamente TVG , TVE
de G. e outros meios informativos amasaban a conquista de
Pérez Vidal en Madrid ao
"arrincarlle ao Ministério o recoñecimento da produción da
Galiza ". Na Guerra do leite
acaba de dar comezo a última
e decisiva batalla: as cuotas. +
(Páxina 1O)
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O Estado trata a corrupción como unha querida inconfesábel,
r.

mentres asiste aos actos sociais coa Lei do ganchete

O Estado ten unha
querida

Desaparecerán os Governos
Militares de Lugo e Ourense
Os Governos militares de Lugo e Ourense desaparecerán
este ano , xunto cos de Zamora e Paléncia na Rexión Noroeste , ao quedar sen guarnicións militar estas provincias,
segundo un estudo que está a
elaborar o Ministério de Defensa. No seu canto criaranse
unhas De/r g,iciór de Defensa a cargo das cales podia

estar un civil, ainda que tamén un militar. Desde os ambientes progresistas pédese
que os Governos militares desaparezan de todas as provin cias por responder a outras
épocas históricas "cando exist ia a autonom ia militar ou o
poder civil estaba tutelado polo militar".
•
(Páxina 5)

Sindicatos, empresas
e concellos preparan

a Marcha a Madrid
O Plan de Acontecementos
longamente anunciados para
o ano que acaba de entrar pode verse interrumpido por unha xeira de movilizacións sindicais no Norte-noroeste do
Estado , precisamente á área
abandonada polos festexos .

O próximo 7 de Febreiro vários milleiros de traballadores
galegas manifestaranse en
Madrid . UGT, CIG e CCOO
solicitan aos concellos que
dispoñan autobuses para esa
d~a .
•
(Páxina 7)
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O Estado leva unha dobre vida. Mentres tala de rearme
moral, institucións públicas
emprenden negócios ilegais,
membros significados das forzas de seguridade participan
no narco-tráfico e cartas do
comércio de drogas finanzan

actividades para-policiais. Os
xornalistas galegos Pepe Rei
e Perfecto Conde abordan en
senllos libros que veñen de
aparecer, o estado xeral da
corrupción, con implicacións
de alcance para estamentos
e persoalidades galegas. •

A corrupción deixa de ser u-nha anedota para converterse
en asunto central do debate politico

As chamadas ao rearme moral non
se traducen en medidas efectivas
contra a corrupc1on

.

~

• G. LUCA DE TENA - M. VEIGA

Xa non se pode ·falar máis de casos aillados de corrupción, senon do establecemento de relacións adulteradas dentro
das institucións. Recentes denúncias -como as que contén o libro Conexión Gallega, del tabaco a la cocaína de Perfecto Conde, ou La Cloaca Vasca, de las razones de Estado a los sumideros de Euskadi, de Pepe Rei- sitúan a o centro das ilegalidades
no corazón da máquina estatal. Non se
comprende a parálise
da Fiscalia. O Sindicato Unificado da
Garda Civil anúncia a
presentación dunha
denúncia contra o Tri.:.
bunal Superior de Galicia por inoperáncia.
Membros das forzas de seguridade que levan vidas de Rei Midas, atletas do máximo benefício no mínimo tempo e sen mirar
procedementos glorificados polo
poder, delincuéntes de preséncia
inexcusábel nas pasarelas de
mod<;t, cargos públicos que defend en a nacionalización de
plusvalías, alcaldes que chocan
a sua copa de champán con empresários de coñecidas lavandeirias de cartos, directores da Policía que poñen sobre aviso a traficantes , membros da xudicatura
que concentran o seu traballo
contra os que denúncian . Velos
xuntos extraña cada vez menos.
Os seus nemes aparecen na
crónica da corrupción coa mesma normalidade que hai 50 anos
se publicaban relatórios do mundo elegánte.

'Non é que haxa
relación entre as
·Forzas de
Seguridade do
Estado e o narcotrafico é que hai
fu ncionários que
están metidos até
o fundo'.

"O teniente coronel da Garda Civil Enrique Rodríguez Galindo relata o xornalista ourensán Pepe
Rei no seu libro que ven de publicar a editorial Txalaparta-, foi obxecto de investigacións por parte
_,, da fiscalía de Donostia como un
dos principais responsábeis da
trama do narco-tráfico, na que
están involucrados outros membros das forzas de seguridade do
Estado. Entre 1987 e 1988 consolidou un património familiar superior aos cen millóns de pese-

/

De esquerda á direita, Manuel Celestino Fernández Espina, Xosé Antonio Fernández Rodríguez, o alcalde da Coruña Francisco Vázquez e o empresário Corzo Dieguez. Os
dous primeiros son sócios e valedores de José Nelson Matta Ballesteros, irmán dundos primeiros traficantes de cocaína do mundo.

tas , a meio da compra (case que
sempre á nome da sua muller) de
inmóveis, valores de bolsa e seguros de prima única".
Rei aporta dados que comprometen a protagonistas principais

Matta Ballesteros paseando pola Coruña

da loita contra a droga. "Non é
que haxa relación entre as Forzas de Seguridade do Estado e o
narco-tráfico- precisa- é que hai
funcionários que están metidos
até o fondo . A raiz do informe
que presentara Joseba Azkárrag a na Comisión
de 1nterior do
Congreso, o fiscal
do Estado, Leopoldo
Torres ,
anunciou
con
gran rotundidade
que procedería
con elementos
das FSE de fara
de Euskadi para
faceren unha investigación do
que ali estaba a
pasar. De feito
mandoulle vinte
gardas civis, pero
o que aconteceu
foi que esta xente
tivo que abandonar o seu traballo.
Por que? Por
exemplo, chegaban a un sítio con
autorización xudicial para intervir o
teléfono dun narco-traficante que
era confidente do
Teniente Coronel

Rodríguez Galindo. Facian o traballo pero pala noite chegaban
os homes de Galindo e desconectaban os teléfonos que interviran eles poi a mañá".
Convivimos con delitos que non
chaman a atención do ministério
Fiscal, como lembra Xosé Piñeiro, membro do Sindicato Unificado da Garda Civil (SUGC) apartado do servizo. "Para que tivesemos unha xustiza independente e forte compriria a separación
de poderes , que hoxe non existe . Irnos presentar unha denúncia contra o Tribunal Superior de

'1 mos presentar
unha denúncia
contra o Tribunal
Superior de
Xustiza de Galiza
pol_
a sua
inoperáncia'.
Sindicato Unificado
da Garda Civil

Xustiza de Galiza pola sua inoperáncia. Precisamos unha policia xudicial independente e a reforma do ministério fical. Non pode ser que non se proceda contra delitos flagrantes durante
anos e que o fiscal presente en
tres dias unha denúncia contra
Pastor Alonso por ter el , á sua
vez , denunciado a corrupción".

Sen coartada
Pero a realidade é que onde non
existe a cortada da violéncia de
ETA, as forzas de seguridade tamén están implicadas. Tal foi o
caso da comisaria de Vigo, que
tiña unha parte da sua nómina
afiliada á casa de citas Telmo 's,
lugar coñecido nas redes de distribución . Cando chegou unha
brigada especial do Ministério do
Interior, os funcionários implicados promoveron a publicación
dunha protesta na prensa local
na que suxerian unha conspiración permanente dos traficantes.
No · remate, reclamaban siléncio
para poder traballar con eficiéncia contra o contubérnio das máfias da droga. Un rastro pode seguir o Estado para tirar do fio da
delincuéncia. Pero non o toca.
"Cómpre entrar nos bancos e nas
contas correntes -di Rei-. Neutros
paises da CEE hai meios para in-
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PEPE CARREIRO

vestigar o enriquecemento ilícito.
Por que non hai aqui nada diso?
Quen explica as fortunas de miles de millóns de pesetas feitas á
volta de poucos anos?"
Perfecto Conde, que ven de publicar en Ediciones B o seu traballo Conexión Gallega, no que
xunta o investigado sobre o
mundo do contrabando e as

suas redes na sociedade durante
máis dunha década , considera
que o número de funcionários
corrompidos tende a medrar.
"Claro que hai funcionários e políticos corruptos. E haberá cada
vez mais. Os cartos son moitos e
a capacidade de corrupción é
enorme. Sobre as implicacións
de aparatos do Estado non se

'Supoño que aquí
non ha pasar
nunca o que
sucede hoxe en
Colómbia, ond~ o
poder do Estado
subordínase ao
das máfias, pero
ace rearase' .

(Pasa á páxina seguinte)

Os réditos da malicia
O presidente da Xunta acaba de facer un
chamamento ao rearme moral. En apenas unha
semana un parlamentário europeo, Fernando
Morán, un alcalde, González Principe, e o
delegado do Governo Central, Domingos GarciaSabell , reclamaron tamén a reconstitución das
bases éticas do quefacer político. Lembremos
que a divisa ética foi precisamente o argumento
do cámbio propugnado o ano 1982 polo PSOE.
No discurso de Nadal o Rei criticou a corrupción ,
por segunda vez no ano que acabou.
Non é de extranar que se disparen as alarmas
dos políticos cando na sociedade comenza a
sobrancear a filosofia de que o que non rouba
non pode ou é parvo. O enchufismo, termo
acuñado durante o anterior réxime, cobra agora
pulos inauditos e o extraper/o, gaña en rebiretes
tráxicos ao ser sustituido polo narcotráfico.
Serian de gabar, xa que lago, eses
chamamentos ao rearme moral , se á par non
observáramos que fican lamentabelmente niso:
en chamamentos. Onde están as leis, as
investigacións, as actuacións fiscais que poñan
corpo ao enunciado ético?
Conformámonos con que un político corrupto e
lúcido, Xosé Luis Barreiro, sexa o único en
pagar? Acaso non é a característica de lúcido (e
inconveniente) a que o diferéncia dos demais
políticos do bi-partido e non a de corrupto?
Abondaria con seguir as notícias sobre Pastor
Alonso para comprobar con grande surpresa que
fiscais e meios de comunicación operan contra o
denunciante, .pero non investigan aos
denunciados. Que paradoxas son estas? Que
democrácia? Que intereses nos rodean?
O acontecer diário abráianos sen cesar. Por
exemplo, cando o Governador Civil da Coruña,
Ramón Berra, saira en defensa de Matta
Ballesteros, como cidadán libre de toda
sospeita, cando estaba reclamado pola policia

de vários paises.
Estamos ante un espellismo eleitoral , ante a
xustificación urxente dun sistema que mostra as
suas lacras e non ante un rearme moral.
Na rua escóitase o tia-vivo da impoténcia: O
mundo é asi, ainda non o sabedes ?. Velaí a
ideoloxia da direita escura, convocando a malícia,
a vella picaresca, a hipocresia e a insolidaridade.
Os sistemas mentireiros inventan a corrupción
para governar sobre ela. Inventan o mal e logo o
remédio: leis policiais. Dividen e anestésian á
oposición sen partes de guerra, nen xenerais. A
corrupción é ambivalente: enriquéceos e sérvelles
de coartada contra os outros, porque converten
ás vítimas en culpábeis.
"Para a Facenda, di Francisco Umbral, para a
Telefónica, para o CESIO, para Corcuera, para o
ministro de Cultura, os cidadáns xa somos por
completo transparentes. Vennos todas as mañáns
en radiografia. Até poderian diagnosticamos unha
bronquite, se a tivésemos. Con leis ou sen leis, os
peatonais non escapamos ao control absoluto do
Governo (tendéncia de todos os Governos
tecnolóxicos) . Só os do diñeiro negro, os narcos
importantes, e algunhas putas de luxe escapan a
esta radiografia contínua que o Poder nos está
facendo".

É Gregório Morán o que nos recorda, noutra obra
tamén recente, que todo quedou atado e ben
atado un 23 de Febreiro, fin da Transición, solpor
da democrácia. Non se oferecera no seu momento
como xustificación dos pactos constitucionais
acadar un ponto final ao 36 e o Franquismo? Para
o que serven agora aqueles acordes é para
silenciar as responsabilidades dos que corrompen,
cuxos nomes coinciden cos da maioria de
delincuentes da Dictadura. Que outra cousa era o
que pedia Fraga ao ameazar coa ruptura do pacto
constitucional se proseguia a investigación sobre o
seu amigo vilalbes e compañeiro de partido
A NOSA TERF..A
Rosendo Naseiro? •

O policia, Gómez Reino,
a camareira de Lugo
e unha fábula sobre a lei
O mesmo dia, 24 de Decembro , a prensa galega incluía
duas notícias relacionadas co
tráfico de drogas pero ben distintas entre si. A primeira delas
sinalaba a detención do Inspector Xefe de Policia, Xosé
Mária Gómez Reino Lecoq , de
47 anos, e da sua compañeira,
Maria Encarnación Martínez
Pérez, de 25 .

mal a difusión dun comunicado
do Governo Civil sobre a detención, por considerar que
puido ter impedido unha operación de maior alcance.

Ao policia, membro dunha coñecida família coruñesa , foille
incautado un quilogramo de cocaina, que vendida no mercado
e segundo o seu grado de adulteración pode supoñer uns ingresos de entre 5 a i O millóns
de pesetas. O inspector dirixia a
Unidade Provincial de Protección Civil , pero estivera adscrito
á comisária de Ribeira para loi tar precisamente contra a droga . Veciños desta vila
denunciaran nunha manifestación , celebrada dias antes desta
detención, as vinculacións dalguns policías co tráfico .

Paralelamente, ese mesmo dia,
publicábase nos xmnais a notícia sobre a senténcia da Au diéncia Provincial de Lugo que
condeaba a Antónia Vargas Jimenez, de 29 anos, camareira
dunha barra americana desta
cidade , a catro anos anos e
dous meses de prisión e a unha
multa de 50 millóns, ao considerar probado que a rapaza intentara venderlle a un xoven mil
pesetas de haschis.

En médios xudiciais sentou

Gómez Reino estivera xa apartado do servício, durante a sua
estáncia profisional en Vigo,
por unha delito cunha menor
de idade.

Só falta agardar para ver cal é
a pena que cae sobre Gómez
Reino , pero pódese supoñer
que non gardará relación coa
da camareira.
+

O conto do lobo, o cerviño e o leon
Gaetano Badalamenti, mafioso
ítalo-americano, foi xulgado en
Outubro de 1986, no palácio de
xustiza do distrito sul de Nova
lorque, en Manhattan, segundo
narra Perfecto Conde, na sua
recente obra sobre o narcotráfico. Durante as xornadas que
duraron as sesións apenas respostou palabra ás perguntas do
fiscal. lnquerido polo seu tamo' so avogado, Michael Kennedy,
contestou cunha fábula:
"Hai moitos séculas, dixo Gaetano, os animais elexiron ao lobo
como rei da selva, durante un
inverno longo e trio no que se
decataron de que axiña se ian
esgotar os alimentos. Os animais vian coma moitos deles
morrian aos poucos de fame e
tomaron a decisión de xuntar o
que servira para se alimentar co
gallo de racionar a comida. Desde ese intre, todos se ian reunir
cada dia nun lugar para tomar a
mesma ración. A misión do lobo
era encargarse de que as causas funcionasen 8ebidamente.

Un dia, un cerviño esfamiado,
que andaba só polo monte, viu
unha folla no curuto dunha arbre
e comeuna, pero outros animais
vírono e, capturándoo, levárono
diante do lobo para que administrara xustiza. Ten piedade,
señor lobo, eu non quería burlar
as vasas leis pero tiña tanta tame que non puiden resistir, dixo
a xeito de desculpa o cerviño. O
lobo sen compasión , replicou:
Desobedeceches a lei e debes
pagar coa vida. Asi foi, o cerviño
foi executado e o seu carpo troceado e repartido entre os demais animais, por arde do lobo,
para que servira de alimento.
Pouco despois, surxiu outro problema. Un leon famento que vagabundeaba pala selva comeu
un año que encontrou perdido e
o asunto foi tamén levado á preséncia do lobo, que escoitou as
mesmas desculpas. O lobo,
desta volta, abrandouse e acabou abdicando dos princípios.
Despois de todo hai que comer,
dixo para se xustificar".
+
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De fontes ben informadas
En Xaneiro de 1988, a Máfia
colombiana da droga publicaba
un comunicado destinado a
modificar a opinión pública sobre a sua pretendida existéncia. A maior esixéncia dunha
Máfia, alí onde poida estar
constituida é, naturalmente ,
establecer que non existe ou
que foi vítima de calúmnias
pouco científicas; ese é o seu
primeiro parecido co capitalismo, sinala Guy Debord.

Pero, neste caso, esa Máfia alporizada por ser a única á que
se poñia en evidéncia chegou a
mencionar aos outros grupos
que querian facerse esquecer
tomándoa abusivamente como
chivo expiatório. No mencionado
comunicado declaraba: "Nós
non pertencemos á máfia burocrática, nen á dos millonários,
nen á máfia dos grandes contratos fraudulentos, os monopólios
ou o petróleo, nen a dos gran-

des médios de comunicación".
Sen dúbida, afirma Debord, que
recolle estas palabras nun libro
recentemente publicado, titulado
Comentários sobre a sociedade
do espectáculo, que os autores
desta declaración teñen interés
en verter as suas próprias práticas no río revolto, pero tamén hai
que aceitar que se trata de persa- ' 1
as que, por profisión, saben me- :
llor que outras do que talan.
• :
1
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sabe o que hai ainda e desde logo vai medrar. Hai tal cantidade
de diñeiro fácil
incontrolado
que pode alcanzar a todo. Supoño que aqui non ha pasar nunca
o que sucede hoxe en Colómbia,
onde o poder do Estado subordínase ao das máfias, pero acercarase".

e

Bipartidismo, tamén aqui
"Blazquez, Feo, Escuredo, Palomino , todos eles da Corte dos
milagres de Felipe, son as xentes que, á sombra inqueda de
Sarasola, fixeron os maiores negócios personais e políticos para
lle dar ao PSOE un poder económico, que non outra é a clave do
seu poder social e eleitoral", afirma o xornalista, Francisco Umbral , na sua recente obra El socialfelipismo. Un estribo no que
trata de empolingarse Aznar, ainda que os Palop, Sanchis, xunto
co vilalbes Naseiro, impídenlle
ao seu partido a presunción de
equilíbrio ético.
Como en todo negócio, ten un

'Ao dia seguinte
de tomar o Poder,
os lozanos
andaluces -sinala
Umbral referíndose
aos socialistasteñen que entrar
no tráfico de
armas, que
herdaron de suárez
como Suárez de
Franco'.

peso a tradición . "Ao dia seguinte de tomar o Poder, os lozanos
andaluces -sinala Umbral, referíndose aos socialistas - teñen
que entrar no tráfico de armas ,

que herdaron de Suárez, como
Suárez de Franco".
Pepe Rei coincide con Perfecto
Conde en que para investigar a
corrupción un xornalista ten agora ben menos atrancos ca nos
tempos da Dictadura. Pero a
opacidade é grande. "Non é que
sexa como antes -sinala o xornalista lugués-. Pero eu non diria
que hai máis transparéncia. Hai
menos. Antes xogábaste o tipo
pero lograbas por veces destapar algunha ola podrida. Agora é
todo máis confuso , os mecanismos de poder son moito máis sutis e están relacionados case
sempre. Nunca tanto como agora mesmo vale repetir aquilo de
deféndeme dun amigo que dun
inimigo xa me defenderei eu. No
franquismo a información chegaba por unha ventaniña oficial ; pero agora dase por relación de capital das proprias empresas periodísticas . Claro que o que non
se pode é concluir que contra
Franco viviamos mellar".
"A miña opinión é clara : só con

O xuiz Baltasar Garzón.

mo. O feito de que non pidan isto
os sectores liberais, senon catro
intelectuais , indica até donde pode chegar a corrupción".

meios repres ivos non se acaba
co narco-tráfico -resume Perfecto
Conde-. A única maneira de acabar con esta fonte de violéncia e
corrupción é bloquear esa máquina de facer diñeiro en cantidades
incontroladas. Cando se tala de
legalización din as mesmas parvadas que sacaban na Lei Seca
nos Estados Unidos e escandalízanse con iso de que vai aumentar espectacularmente o consu -

"Os grandes intereses da droga,
os grandes intereses empresariais e os grandes intereses en
xeral , presionan sobre este Governo, conclue Umbral, que é unha democrácia vixiada e un socialismo secuestrado".
•
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REFORMA MILITAR

No seu lugar criaranse Delegacións de Defensa

Desaparecerán os Governos militares
de Lugo e Ourense
·
•A.EIRÉ

Os Governos militares
de Lugo e Ourense
desaparecerán este
ano, xunto cos de
Zamora e Paléncia na
Rexión Noroeste, ao
quedar sen guarnicións
militar estas províncias,
segundo un estudo que
está a elaborar o
Ministério de Defensa.
No seu canto criaranse
unhas Delegacións de
Defensa a cargo das
cales podia estar un
civil, ainda que tamén
un militar. Desde os
ambientes progresistas
pédese que os
Governos militares
desaparezan de todas
as províncias por
responder a outras
épocas históricas
"cando existia a
autonomía militar ou o
poder civil estaba
tutelado polo militar".
A reestruturación que se está a
levar a cabo nas Forzas Armadas do Estado español contempla a desaparición dos Governos
militares naquelas províncias
que se queden sen guarnición
militar. Así , na actual Rexión Noroeste, suprimiríanse os Governos militares de Lugo , Ourense,
Zamora e Paléncia. O Tenante
Coronel Navas, responsábel da
Oficina de Relacións Exteriores
da Capitania Xeneral da Coruña
declaroulle a A NOSA TERRA
que "estas son as notícias que
ternos , pero a instrución ao efeito ainda non a recebemos''.
Segundo o Tenente Coronel Navas, nestas províncias permanecerían as chamadas Caixas de
Recrutas encarregadas do recrutam ento dos mozos , e na vez
dos Governos militares criaríase
unha Delegación de Defensa que
teria todas as competéncias sobre este tema na sua demarcación. O portavoz da capitanía coruñesa afirmou que esta reestruturación aféctalle a moito persoal ,
non só aos xefes e oficiais destinados nos respectivos Governos
militares, senón tamén ao persoal civil que traballa neles, polo
que a notícia da sua desapari ción criou un certo nervosismo.
Un portavoz do Ministério de Defensa confirmoulle a A NOSA
TERRA que efectivamente a reestruturación do Exército está a
ser estudada pola "equipa do
Secretário de Estado, pero os
cámbios son ainda matéria reservada, polo que non podemos
adiantar nada neste sentido".
Un parlamentário socialista da
Comisión de Defensa confirmounos tamén que, efectivamente, o

de Izquierda Unida Antonio Romero, apresentou unha Proposición non de Leí no Congreso pala que se insta ao Executivo a
que suprima a figura de Governador militar e, no seu lugar, estabeleza delegacións territoriais
do departamento de Defensa
que desenvolvan tarefas administrativas.

Anacrónico
e anticonstitucional
Antonio Romero afirma que ·os
Governos militares "corresponden a outras épocas históricas ,
cando o poder era exercido polos militares ou tutelado por astes mediante competéncias exclusivas ou compartidas co poder civil ".
O ex Capitán Fortes Bouzán
coincide co Portavoz de Defensa
de IU e afirma que o "Exército
non ten que governar, o que debe existir é un Estado Maior .das
unidades , polo que debían de
desaparecer non só os Governos militares senón tamén as
Capitanías Xene-rais ". Fortes
considera tamén que é un. anacronismo a existéncia de "territórios militares ", coincidindo con
Romero en que "o governar militarmente as províncias como
unidades territoriais corresponde
a situacións pre-constitucionais".
Desde ambentes progresistas pédese a desaparición dos governos miitares por absoletos.

tema foi estudado no partido ,
"pero ainda non se chegou a un
acordo en torno ás reformas ,
existindo diferéncias entre os

que pretenden substituir todos
os Governos militares e os que ,
desde o Ministério, tentan que,
de momento , só desaparezan

X. MARRAIARQUIVO

aqueles que quedan sen destacamentos militares".
Pola sua banda, o parlamentário

r----------------------------------------------------------------------------,
•
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Da reforma de Azaña
á reforma de Felipe
1

Manue l Azaña realizou o
único intento sério de racionalizar a función militar, coa
famosa leí que leva o seu
nome, que o golpe militar do
36 tronchou , como xa se
opuxeran as xuntas militares aos intentos de reforma
propiciados na segunda década do mil novecentos .
Agora semella que o PSOE
ten medo a afrontar unha
reforma a fondo que os
mesmos militares reclaman
para poder ter un exército
moderno. A discusión sobre
os cámbios xa hai moito
tempo que está nos debates
das Salas de Bandeiras.

1

A Leí de Xurisdición franquista dalle aos Capitáns
Xenerais a instáncia xudicial
última no seu território, confirmando ou revocando as
penas non só en delitos de
terrorismo, senón tamén nos
de prensa e imprenta e mesmo nos de liberdade de exprexión. Por exemplo, unha
blasfémia considerábase
atentatória contra a dignidade militar e xulgado o encausado por este procedimento.

0 actual organigrama militar
é, basicamente, o instaurado ao remate de Guerra
carlista por Casasola, sendo
pouco a pouco retocado ,
até que o golpe fascista de Manuel Azaña entrevistado en Bu.enes Aires
1936 vol ve u recobrar as Eduardo Blanco-Amor
trabes mestras da organización
un ás de Mondoñedo e Lugo,
isabelina. Pero a sua base reun a de Tui e un á de Ourense.
móntase a Ordenanza do 31 de
Era a primeira vez que a distriXaneiro de 1734 cando se forbución tiña como base á províncía, ainda que, na práctica, coman na Galiza 6 reximentos estábeis de milícias distribuidos
mo afirma Barreiro Fernández,
do seguinte xeito: un ás provín"o que se tivese en canta fose a
cias de A Coruña e Betanzos,
povoación".

1
1

por

Segundo este oficial , hoxe no
Exército estanse a producir diversas protestas contra estes intentos de cámbio "aproveitando
as prazas que é necesário
amortizar, ainda que no fondo o
que late é un talante antidemocrático daqueles que se negan a
que o Exército estexa supeditado ao Poder Civil , o único poder
legal".

Tanto o Capitán Xeneral como o Governador militar tiñan o seu território de mando, estando até o fin dos
anos 50 supeditado o Go~nador civil ao Governaaor
militar. Hoxe ainda lle
1
( quedan ao ,Go~ernador mi~itar competencias que sena
léxico que fosen asumidas
polo máximo responsábel da
Administración na província.

Ademais , é necesário que se
contemplen figuras antes inexistentes como a Prestación Civil Substitutória , agora legal mente reguladas e que a actual
administración militar non pode
contemplar axeitadamente. +

Romero recalca que "na Constitución de 1978 estabelécese que
o poder emana da soberanía popular e se expresa através do
Parlamento e do Governo . Actualmente non existe autonomía
militar", que seria a situación na
que se asentaron tanto os Governos militares como as Capitanias
Xerais . "Governar é ter poder e o
exército hoxe non é un poder
constitucional, así que os Governos militares, sexan provinciais
ou rexionais non teñen outra xustificación que a conservación de
prerrogativas (m oitas delas inconstitucionais) e unha estrutura
caduca pero que os Governos teñen medo a mudar", segundo declaracións dun militar.

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

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

Nesta campaña, segundo o noso
informante, están a ser moi activas diversas asociacións de militares xa retirados, sobresaindo
nalgunhas províncias a dos Alféreces Provisórios, unha das máis
ultradireitistas. Moitas destas
asociacións seguen a editar custosas revistas e boletins, sen
que se coñeza nen se investigue
a sua finaciac ión , pois non cobran as subscricións,e tratan de
defender os priviléxios dos militares, sobretodo daqueles que
xa non están en activo, opoñéndose a calquer reforma que llos
poda facer perigar.
+

-

DIAS
•A árbore de
Nadal de Xinzo

XOSÉ LOIS

No pasado Nadal a pol émica
máis importante en Xinzo de
Límia, ainda por riba da
problemática sanitária que
mobilizaba a unbon número
de viciños, foi a referida ao
tamaño da árbore de nadal
instalada na Praza Maior
desta vila. Nesta ocasión , o
concello , por motivos
ecolóxicos e segu indo unha
proposta do representante
municipal do BNG, optou por
colocar un cedro con raíces ,
para posteriormente
transplantalo a calquer parte
da vila. Pero a citada árbore
pareceulle pequena a moitos
conviciños limiaos, que
protestaron pola escasa
altura da mesma, calificándoa
de "ridiculez" para un concello
de categoria vilega.
Finalmente, o alcalde decidiu
substituir a árbore primitiva
polo piñeiro tradicional , de
maior altura e porte,
tronchado, como non , nun
dos montes próximos a
Xinzo. Ecoloxia e bon gosto:
duas·asignaturas necesárias
nas escolas galegas.

·• Galiza superou
catro décimas
o IPC español
O último recento da subida do
IPC, dado a coñecer polo
Instituto Galego de Estatística,
sinala que este índice subiu , no
período comprendido entre
Novembro de 1990 e Novembro
de 1991 , 5,7 pontos na média
estatal e 6, 1 na Galiza.
Estes dados serán tomados
como referéncia para a subida
salarial en diversos sectores,
entre eles a función pública.

• Branqueo
dun billón de
pesetas
A regularización fiscal posta en
marcha polo governo central no
segu ndo semestre de 1991
permitiu que aflorasen 1,05
billóns de pesetas , dos que
880.000 millóns correspondian
ao canxe de pagarés
por débeda especial do Estado,
e 170.000 millóns a bases
imponíbeis do IRPF e Imposto·
de Sociedades.
A mesma Facenda afirma que o
60 por cento do total
de pagarés do Tesouro en mans
do público foron utilizados para
branquear o diñeiro negro que
ocultaban, afirmando que
"se confirma que é idóneo o
procedimento
de regulación fiscal ".

•O leite de Feiraco,
compra mestra

•Os cartas
da banca
Rodríguez Casal
Rodríguez Casal , director da
oficina número un do Banco
Pastor en Compostela, que
desaparecera hai un mes,
deixando unha carta na que se
acusaba de desfalcar diñeiro aos
clientes, entregouse no xulgado
compostelán , sendo decretada a
sua prisión polo xuíz.
Rodríguez Casal declarou que el
non se quedou con nengun
diñeiro dos perto de oitenta
clientes que lle confiaron os seus
aforras recebendo intereses
superiores aos do mercado.
Falta agora por esclarecer aonde
foron parar eses cartos. Quen foi
o beneficiário deste diñeiro se
non é, como xura, Rodríguez
Casal? Que operacións se
financiaron con el?

Semella que o crack da Banca
Rodríguez Casal se debeu ao
alude de retiradas de diñeiro por
parte dos depositários
(diñeiro negro na sua maioria)
que se querian pór a ben
co fisco antes de rematar o
prazo en Decembro.
O fondo de Casal non poderia
responder ás demandas
dos clientes.

A revista Compra Maestra,
da Organización de
Consumidores e Usuários
(OCU) , cataloga ao leite de
Feiraco, como "compra
mestra", outorgándolle a
máxima pontuación na
relación calidade/prezo
despois de terlle feíto unhas
análises a un total de 34
marcas de leite de venda en
todo o estado.

Agora o banco, pola sua banda,
que afirma que na sua
contabilidade non hai nengun
descuberto e que os recibos
dados por Casal son falsos ,
afirma que pagará cando o
decida o xuíz. A maioria dos
perxudicados asócianse para
reclamar que pague o Banco
Pastor, pero tentan ao mesmo
tempo que se lles preserve o
segredo bancário, pois poderian
incorrer en delito fiscal.
Hainos que mesmo queren
pactar con Facenda unha
prórroga para porse ao día.

O informe destaca o contido
de proteínas (o máis alto dos
producidos no Estado) e a
conservación e hixiene do
leite desta cooperativa
galega. Tamén destaca o
informe o adecuado
tratamento térmico e
industrial e con boas
calificacións na degustación,
resaltando que é tan bon ou
mellor que outras como
Pascual ou Puleva, que
costan duas veces máis .
Ráchase as i máis unha vez o
sambenito de que o próblema
do leite galego é o da sua
falta de calidade .

• Contradicións
de George Bush
O presidente norte-americano realizou
estes días unha xira por vários países
do Pacífico, desta volta con obxectivosmáis económicos que políticos.

Bush dirixe ultimamente todos os seus
esforzos á mellara da economia , deixando nun plano secundário a política
internacional, toda vez que 1992 é un
ano eleitoral nos Estados Unidos.
O mandatário anunciou med idas proteccionistas que limiten as comprasde
azúcar e carne procedente de Austrália
e outros países europeus , para intentar
beneficiar deste modo aos apurados
campesiños estadounidenses. A medida foi mal vista en Canberra, dadQ que
Austrália sofre un importante déficit comercial con Washington.
A visita ao Xapón deu a oportunidade
a Bush para defender a tese contrária .
En Tóquio abogou pala abertura do
mercado nipón aos produtos norteamericanos , mediante acordes que
alívien a recesión económica , especialmente na rama do automóbil, no
seu país.
Perguntado, durante a viaxe, pola
contradición na sua política aduaneira,
George Bush respostou que "endexamais dixemos que fósemos totalmente
puros".
•

• Traballo non autoriza a regulación
de Exminesa
A Delegación de Traballo de Lugo non autorizou o expediente de regulación de emprego de Exminesa que afectaria a 311 traballad ores,
ao estimar que non está acreditado que o mineral está esgotado do
centro de Rubiáns, en Pedrafita, como alegaba a empresa.
Exminesa pretendía pechar a factoría coincidindo coa entrada do ano
novo. A esta medida opóñense os traballadores que redactaron un
extenso informe no que se documenta a existéncia de mineral.
O fallo da Delegación de Traballo considera que "existe mineral explotábel ", recollendo que a Delegación de lndústria e Comércio, nun
informe do 31 de Decembro do pasado ano , certifica a existéncia de
192.768 toneladas que poden considerarse explotábeis".
•

•A auga xa chega ao primeiro piso en Lindoso

ANXO IGLESIAS

O Mércores 8 de Xaneiro de 1992, pasará á História da Galiza. Ese dia Electricidade de Portugal pechaba
as comportas da presa de Lindoso . O val comezaba a anegarse, as fortes choivas propiciaban a suba das
augas. Uns cincuenta viciños resistían no templo de Aceredo. A empresa portuguesa imcumpriu o compromiso de pago por adiantado, até a oposición dos viciños a que transladasen o templo mentres non se
lles pagase. A falta de diñeiro impediulles a estes axenciarse un lugar a onde transladar os enseres:
uchas , salgadeiros, bocois, cubas, rimas de leña, gado ... Mentres os viciños se laian de que "non irnos ir
para debaixo dunha ponte", o Governador afirma que fará cumprir a orde de desaloxo, para o que despra•
zou ao val á Garda Civil de Valladolid, a mesma que desaloxou aos viciños de Riaño.

X. MARRA

ALIZA E M NO
RESPOSTAS ÁCRISE

As mobilizacións sindicais poden ser o acontecemento imprevisto do 92

Peden aos concellos que dispoñan
autobuses para a marcha a Madrid
• MANUEL VEIGA

O Plan de
Acontecementos
· longamente
anunciados para o ano
que acaba de entrar
pode verse
interrumpido por unha
xeira de movilizacións
sindicais no Nortenoroeste do Estado,
precisamente á área
abandonada polos
festexos. O próximo 7
de Febreiro vários
milleiros de
trabailadores galegos
manifestaranse en
Madrid. UGT, CIG e
CCOO solicitan aos
concellos que
dispoñan autobuses
para esa data.
Nen os analistas con maior tendéncia á hipnose tranquilizadora
ocultan a sua preocupación polas
cifras deficitárias que apontan
gran parte dos sectores económicos para este ano. O caso de
Galiza e de algunhas outras áreas peninsulares pode dar lugar a
situacións imprevisíbeis. Aí está
o impacto das cotas lácteas, que
os labregos non acaban de crer
(ver páxina 1O) e a enxurrada de
peches industriais , nas que ten

Se en Astúrias é a ·
mineiria, en Galiza
son todos os
sectores
produtivos os
cercenados

médios de comunicación) corren
o perigo de sentir, coma na Franza relatada por Marx no 18 Brumário, que xa non se corresponden coa base social que teoricamente representan.

A. HERNANDEZJAROUIVO

Concentración masiva celebrada en Compostela o 2 do mes pasado.

unha alta responsabilidade a empresa pública (Bazan, Santa Bárbara, Barreras ... ). Nen os máis
pesimistas agoreiros do nacionalismo supoñian hai unha década
que o impacto da CE ia ter tal
.gravidade e que , alén máis , a
própria Comunidade Europea ia
atravesar unha fase de inestabilidade como a que se comentaba
nos corredores de Mastrich, froito
en gran medida dos cámbios na
outra metade de Europa.

Os sindicatos de acordo
Galiza: solución á crise industrial, agrária e pesqueira é o lema que, en plural ramo reivindi cativo, utilizarán CCOO, CIG e
UGT para conducir a Madrid, na
primeira quincena do próximo
mes, aos traballadores de empresas en crise e delegados sindicais de toda Galiza. Se en Astúrias é a mineiria e na cornisa
en xeral o leite, en Galiza son to-

dos os sectores produtivos os
cercenados polo folla das multinacionais que apuran a saida
dos seus stocks no centro e deixan ao raso á periféria.
O cadro só parece ser contemplado na sua magnitude polos
sindicatos, unidos como nunca
nas suas demandas , e polos
partidos nacionalistas , namentras o organigrama oficial (políticos , tederacións empresariais ,

As centrais sindicais operantes
en Galiza solicitaron tamén o
apoio dos concellos para que poñan médios de transporte a disposición dos interesados en acudir a Marcha a Madrid. A movilización na capital do Estado rematará por frente do Ministério
de lndústria e Facenda, tal como
os líderes dos traballadores
anunciaron o pasado mércores
en roda de prensa.
Cando ainda está sen confirmar
a participación das organizacións
agrárias na concentración, os dirixentes dos sindicatos ind ustriais anunciaron xa que en Madrid demandarán unha atitude
positiva do sector público cara
Galiza, toda vez que son moitas
as empresas públicas involucradas no desmantelamento.
•

A REDUCIÓN DAS RETENCIÓNS, UNHA ILUSIÓN FISCAL
M.V.

As medidas económicas anunciadas polo
governo central co comezo do ano non
son máis que o necesário desafogo, despois de que no último trimestre do ano anterior se estiveran a conter as subidas para evitar un desbordamento das previsións inflacionárias de 1991.
A recesión pesa na economia española
desde o segundo semestre de 1990 e
asoma o bico a cada con máis forza. O
governo central non mira outra solución
que a de excitar o consumo, como estímulo económico. Nesta perspectiva exEmpresa Xornallstica Editora: Promocións Culturais Galegas S.A.
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plícase a atenuación das tributacións sobre os bens de luxo (baixa o précio dos
automóveis) e a redución das retencións
contemplada no novo Imposto sobre a
Renda.

Este axuste facilitará tamén os trámites
fiscais, pois estaban a ser demasiados os
cidadáns con dereito a devolución , coa
conseguinte moléstia burocrática para o
Estado.

Máis que unha mellara económica para
os cidadáns , estas medidas significan
un adiantamento de cartas por parte do
Estado, dirixido á mencionada promoción do consumo , posta que a redución
das retencións tamén provocará unha
redución das devolucións por parte de
Facenda.

A redución anunciada de impostas sobre
as rendas personais e a subida de un
ponto no IVA significa que a ventaxa inicial pérdese ao encontrar os cidadáns os
produtos máis caros. Os impostas indirectos, como os que van incluidos no consumo, supoñen tamén unha moléstia menor
para o contribuinte , en comparación co

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

pago do IRPF. Beneficio psicolóxico que
non oculta a realidade de que o Estado,
con estas medidas, apóntase a unha política fiscal máis regresiva, ao primar os impostas indirectos (IVA, tabaco ... ) e reducir
os directos ou proporcionais á renda de
cada quen.
A ledícia pode ser, xa que lago, momentánea, co risco que conleva de poñer en perigo a contención · da inflación para 1992.
O perigo é máis forte en Galiza, onde o
ano pasado a inflación superou en catro
décimas a média española.
•
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CONFLITOS NOS CONCELLOS

X. MARRA I VOZ NOTÍCIAS

Unha copla anónima, titulada "Que pasa coa Fonsagrada " foi o éxito do Nadal na vila. Na outra foto os viciños seguen as noticias.

No concello da Fonsagrada
o Nadal branco ao que
estabamos acostumados
trocouse este ano nun Nadal

reivindicativo e de protesta,
prolongación do peche que
veñen mantendo os viciños
desde o dia 28 de

Novembro, para conquerir a
cabeceira de área do
Servizo de Extensión
Agrária e do Servizo de

Extinción de lncéndios,
na actualidade ambos os
dous en Becerreá, concello
tamén da montaña luguesa.

A Conselleria da Presidéncia chamou a cada un dos viciños,
através dun varrido telefónico, cominándoos a abandoar o encerro

Aninovo reivindicativo na Fonsagrada
•X.GABRIEL PACÍN/A FONSAGRADA

Nunha estrofa dunha poesia anónima titulada: "Que pasa coa Fonsagrada?", que preside estes dias
o salón de sesións, sinálase o obxectivo principal do peche: "Cabeceira de comarca I é o que desexamos ser I pois non queremos
deixar I o noso pobo morrer''. O
enxeño popular agudizado para
esta ocasión fixo que o Nada! fose unha copla permanente referida ao alcalde e os membros da
equipa de governo, e como para
monstra basta un botón, quizá sexa preciso dar a coñecer a todos
os galegos algunha: "O Alcalde
da Fonsagrada I é un grandísimo
cretino / vendeunos a Fonsagrada / e enchéunola de pinos", "O
Alcalde da Fonsagrada / é un
grandísimo manguelo / como non
habia de selo I tando axudado por
Lelo /", así que, como pode observarse, a necesidade exprimiu
o cerebro para percorrer as ruas
da \tila durante odia de Noiteboa,
que nesta ocasión foi compartida
por unha gran família: a dos viciños deste povo.
O día 28 de Decembro celebrábase unha festa-asemblea na
que participaron os viciños da vila e parróquias na que interviron
os representantes das tres Asociación s promotoras do peche :
"A Cambela", "Comerciantes e
lndustriais" e de viciños "Campo
da Feira", Xosé Manuel Saavedra, avogado e axente de seguros, convertido nun auténtico líder viciñal, dirixíase aos asistentes da seguinte forma: "Síntome
emocionado de vervos a todos
xuntos", e engadia: "Este município, que é o segundo ou o terceiro de España en extensión e pola sua marxinación é o primeiro
de Galiza desde hai anos polas
autoridades do governo central e
hoxe polas autonómicas", tamén
se referiu á humillación que supoñen para todo un povo estas

actuacións: "Cando se quer humillar a un povo, traballador e
honrado, valente e bravo como
estas montañas que nos rodean
o resultado é a unión de todos
pra loitar contra aqueles que
queren repartilo coma se fose
unha finca privada da Deputación Provincial", opina que "Hai
que demostrarlles que non nos
engañarán máis coa estrada ,
nen co matadeiro, nen co depósito de auga" desmentiu que o
tema de extensión agrária estivese solucionado xa que: "O Servizo de Extensión Agrária non
existe desde o 31 de Maio no
que se publica a relación de postes de traballo da Consellaria de
Agricultura ao criarse a cabeceira de área en Becerreá e isto
significa ter que ir a Becerreá, ali
están os que mandan e aqui os
mandados , nas condicións actuais non aceitamos a Axéncia
de Extensión Agrária xa que na
actual idade non existe e os funcionários dependen de Becerreá"
referiuse tamén ao engano: "Hai
alguns que seguen a mandar unha carta, sen dar a cara, a escondidas de agachados, eu pergunto. A quen queren enganar?"
O caciquismo tamén foi outro
dos pontos do seu discurso: "Aos
que se senten escravizados por
un camión de grava, un arame
de espiño ou un mísero xornal
dos pinos malpago e sen seguridade social pídolles que rompan
a corda e sexan libres, deste xeito sentiranse satisfeitos". As esixéncias concretas foron outras
das claves do seu discurso: "Esiximos o cumprimento da Lei da
Montaña, un Plan Especial para
a nosa comarca, comarca que
acabamos de conquerir co noso
peche, e solucións industriais"
para rematar dixo: "Tentan enganarnos, coido que tentan enganar a Fraga lribarne; non estou
seguro de que coñeza a misa a

médias , os seus lacaios dinlle
que somos dous ou tres bloqueiros ou catre 'cantamañas"'.

Un fonsagradino
dixo "transmítalle
ao Sr. Conselleiro
que na
Fonsagrada, por
ser terra de
montaña, ternos a
cabeza
despexada"

O dia de ano vello repartíronse
uns almanaques coas efíxies do
alcalde e da primeira tenente de
alcalde; debaixo de ambas as
duas, duas inscricións. Na do alcalde: "Homes sen palabra", na
da deputada provincial "Mulleres
sen vergoña " e para rematalo :

"Feliz 92 con cabeceira de área".
Todos comeron as uvas na porta
do concello , debaixo do relóxio .
Das xuntanzas chama a atención que se fixeron a toque das
campás da lgrexa co permiso do
cura-párroco , Ramón Martínez.
A Consellaria da Presidéncia, nos
primeiros días de 1992, através
dun varrido telefónico chamou a
todos os viciños aos seus enderezas particulares, transmitíndolles
a postura da Xunta de Galiza e
conminándoos a abandoar o encerro e as medidas de presión o
que fixo que se fosen reunindo un
a un ás portas do concello e comentando as suas respostas. Un
ocorrente fonsagradino fixo a seguinte "Transmítalle ao Sr. Conselleiro que na Fonsagrada, por
ser terra de montaña, ternos a cabeza despexada".

Manifestación
en Santiago
O Alcalde através dun requerimento dirixido aos membros da
coordenadora, deixado na casa

X. MARRA I VOZ NOTI CIAS

O dia 1O, á .saida deste xornal, manifestábanse en Santiago os viciños da Fonsagrada.

particular de Xosé Manuel Saavedra, esíxelles que abandonen
o concello xa que "están causando graves perxuízos ao concello
en xeral". Os membros da coordenadora respostaron que "O Alcalde non ten autoridade nengunha, xa que se puxo contra o
povo ". Nunhas declaracións a
unha emisora de rádio afirmaba
que: "Non estou disposto a dimitir, e estouno pasando moi mal
persoalmente". Por outra banda
Isabel Cedrón, 1ª Tenente de Alcalde e Deputada Provincial declaraba a esta mesma emisora:
"Non vexo motivos para a miña
dimisión , xa que foi o povo quen
nos elixiu", e engadia: "O ano
Novo entra con moi mal pé no
concello da Fonsagrada". pias
máis tarde a quen isto suscribe
dicíalle o correxidor: "As manifestacións son próprias de todo
sistema democrático, sempre hai
xente que non está de acordo
coa actuación do grupo de governo polo que teñen direito a
manifestarse en Santiago ou onde queiran". Sobre o atraso económico e social afirmaba "l sto é
a nível mundial xa que en todos
os sitios existen unhas zonas
máis atrasadas que outras".
A coordenadora conta levar dous
mil fonsagradinos a Santiago o
dia 1O, en trinta e cinco autocares que serán sufragados polos
próprios manifestantes a razón
de mil pesetas cada un. Quedará
ademais un retén no peche e todo o povo estará en Folga Xeral,
repetindo a do dia 11 de Decembro. A manifestación estará presidida por unha pancarta: "A Fonsagrada contra a gran cacicada.
Irnos viver do mar". Para un dos
voceiros da coordenadora "con
mil persoas xa é para nosoutros
todo un éxito, debido sobretodo
ás cifras do censo que non se corresponde coa realidade".
•
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püLÍTICA INSTITUCIONAL
Fraga lribarne pretende
reformar a lei eleitoral,
aumentando a
porcentaxe para poder
aceder a un escano, e
o Regulamento do
Parlamento, recortando
o poder de iniciativa
das minorías.
O Presidente do
Parlamento, Vitorino
Núñez, vai aproveitar
este mes de Xaneiro,
no que non hai
actividad e
parlamentária, para
estabelecer contactos
cos distintos grupos
que ainda non
formularon as suas
alternativas de reforma.
Ceferino Díaz,
coordenador
parlamentário do
PSOE, afirmou que
o que pretende Fraga
é "que sexamos poucos
e que, ademais,
estexamos calados".

X. MARRNVOZ NOTICIAS

Coa reforma da lei eleitoral e do regulamento parlamentário

A oposición acusa a Fraga
de restrinxir a participación democrática
•A.EIRÉ

A idea que ten Fraga lribarne do
parlamentarismo, desde que comezase a sua transición democrática en Londres, é a do bipartidismo, o máis perfeito posíbel.
Esta idea tentouna implantar no
Estado español pero o panorama
político e, sobre todo, o tan cacarexado Pacto Constitucional tixo
que as suas teses fracasasen .
Todos os seus esforzos foron lago encamiñados a simplificar ese
mapa político, coincidindo na sua
estratéxia co PSOE e cos desexos dos poderes fácticos triunfantes no golpe do 23-F. PP e PSOE
desprazándose cara un centro situado cada vez máis á direita
fracasaron no intento sobretodo
ante a realidade nacionalista de
Catalunya e Euskadi.
Esta teima poi ítica de Fraga
coincide agora cos seus particulares intereses: a simplificación
do mapa eleitoral galega significaria potenciar as posibilidades
de facerse máis facilmente coa
maioria absoluta, algo que cada
vez ve máis difícil.
Asi, o elemento principal da reforma iria no senso de aumentar
o listón do 3 ao 5 por cento para
poder ter representación parlamentária. Poñendo esta barreira,
segundo as contas que debulla o
PP. e tendo como referéncia as
pasadas eleicións , desaparecerian do parlamento PSG-EG e
CG , facéndose o PP con tres deputados e o PSOE co restante,
dos catro que quedarian para os
restos.
Esta reforma foi unha das primeiras que quixo pór en marcha
á sua chegada a Raxoi, pero daquela atopouse cun obstáculo:

significaba condenar a Vitorino
Núñez á marxinalidade . Obviamente os centristas non se monst raro n dispostos a apoiar tal
cámbio, asi que Fraga tivo que
pospor a reforma ante a ameaza
de quedarse en minoria.
Agora, fichado Vitorino Núñez ,
xa non hai obstáculo para que se
reforme a Lei 8/1985. Pero non é
só o aumento da porcentaxe os
cámbios que urxen desde alguns
sectores do PP na Galiza. Ao comezar esta lexislatura xa se falou das "presións de certos baróns populares para que os cargos de alcalde e parlamentário
autonómico non fosen incompatíbeis". Fraga monstrouse receptivo a esta demanda das suas bases municipais, ainda que despois afirmou que seria má a acumulación de postes. Agora os al-

caldes volveron presionar para
desfacer a incompatibilidade. Un
destes alcaldes comentábanos
que "sendo como somos nós os
acarrexadores de votos , despois
non pintamos nada en Santiago
que é onde se está a cocer todo.
Todo o máis oferécenche un pesto no Consello de Administración
da RTVG, ben remunerado, pero
sen peso político".
Pero iso non é todo, os xuristas
do PP que están a estudar a re forma da lei eleitoral galega re cebaron tamén o encargo de di taminar a existéncia de incompatibilidades para que o Presidente
da Xunta se poda apresentar a
parlamentário estatal, quer dicer,
Presidente do Governo central.
Segundo o seu ditame non hai
incompatibilidade nengunha, debendo optar, de sair eleito parlam entári o, polo escano
no parlamento galego ou
no parlamento estatal.
Este informe foi solicitado, pois en certos círcu los da direita preténdese
que sexa Fraga lribarne
quen compita con Felipe
González pola presidéncia estatal, sobretodo se,
como parece, se adian tan as eleicións a fins
deste ano de 1992.

Oposición
das demais forzas

X. MARRANOZ NOTICIAS

Nen que dicer ten que as
forzas minoritárias se
opoñen á pretendida reforma de lei eleitoral , sabedoras de que, ainda
que o PP non teña formulado expresamente o
seu signo, vai ser para
perxudicalas.

O PSG-EG foi o primeiro partido
en criticar este intento de "perxudicar ao nacionalismo", en palabras de Camilo Nogueira. Tamén
CG se pronunciou en contra, asi
como o BNG que, por boca de X.
M. Beiras afirmou que o problema non era de que quedasen tora do parlamento tal ou cal forza
política , senón de "deixar fóra
aos cidadáns que os votaron ".
Para o BNG seria unha cuestión
de talante democrático.
Tamén Esquerda Unida criticou
os intentos de Fraga de simplificar o panorama político contra
as minorias, afirmando que significaria na prática a "ruptura do
Pacto Constitucional no que nós
tanto cedemos para logralo", segundo declarou Anxo Guerreiro.
O PSOE, ainda que se monstra
nun principio crítico coas pretensións de Fraga, no fondo non ve
con maos ellos unha reforma da
lei eleitoral pois non só seria un
dos partidos beneficiários eleitoralmente senón que simplificaria
un posíbel pacto para un Governo de Progreso de non acadar a
maioria absoluta Fraga.

A reforma do regulamento
parlamentário
O coordenador parlamentário do
PSOE, Ceferino Díaz , afirmou
que "Fraga non só quer que sexamos poucos , senón que estexamos calados ". Criticaba asi a
pretensión que ten tamén o PP
de modificar o regulamento parlamentário.
O presidente do parlamento, o líder da direita ourensá, Vitorino
Núñez, afirmou a pasada semana que, durante o mes de Xaneiro , no que non hai actividade

parlamentária, realizará unha
ronda de contactos co PP, BNG
e CG , para tratar de que en Febreiro comece a negociación dun
novo regulamento en vista das
propostas de cada grupo.
O PSOE saiu ao paso das pretensións de Fraga afirmando que
"non é de recibo que o regulamento sexa totalmente reformábel, porque é similar ao das demais cámaras do território español e non podemos pretender inventar un", en palabras de Ceferino Díaz. O Coordenador parlamentário do PSOE afirmou tamén
que o seu partido non pactaria a
reforma co PP, avogando por un
consenso entre todas as forzas
políticas para a modificación.
Tamén criticou o PSOE que o
PP ainda non fixese pública a
sua proposta de reforma. Reforma que, polo expresado por Fraga lribarne, iria no senso de sacarlle protagonismo ás minorias
(algun voceiro oficioso do PP
chegouno a calificar de ditadura
das minorias), sobretodo ao grupo mixto e darlle máis prerrogativas ao Governo, que teria sempre a faculdade de pechar o turno de intervención en calquer
debate.
Segundo a oposición, que se
pretenda reformar un regulamento que durante dez anos
non deu nengun problema, só
obedece ao talante antidemocrático de Fraga lribarne , que non
só está condenando ao Lexislativo ao ostracismo, senón que
pretende recortarlle a capacidade de control que exerce sobre o
Executivo. Será que Fraga pretende volver ao parlamentarismo
+
orgánico?
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LIQUIDACIÓN AGRÁRIA

As cuotas a aplicar serán as de 1985

Conselleiro e ministro
minten sobre o baremo lácteo
• XOAN C. GARRIDO COUCEIRO

Onde vai Romai e a sua
promesa feita en Lalí n
diante das cooperativas de
que non ian ser aplicadas
as cuotas? O mesmo dia
que a COAG convocaba
manifestacións en todo
o Estado, e na Galiza as
CCLL convocaban
asembleas informativas
sobre o tema das cuotas do
leite, o Consello de
Ministros aprobaba a
primeira orde que
desenvolve o decreto de
reordenación do sector
leiteiro. Paralelamente TVG,
TVE de G. e outros meios
informativos amasaban a
conquista de Pérez Vidal en
Madrid ao "arrincarlle ao
Ministério o recoñecimento
da produción da Galiza".
Na guerra do leite acaba de
dar comezo a última e
decisiva batalla: as cuotas.
Na letra pequena, o texto do decreto contradi totalmente os intelixentes titulares con que algunha prensa apresentou a entrevista do Conselleiro co Ministro de
Agricultura como conquista para
o país, e contribuiron a acenturar
a confusión sobre un tema que
todos os labregos se resisten a
crer: xa se puxo en marcha a
aplicación das cuotas.
Non é certo que se recoñeza a
produción da Galiza, senón tan
só as declaracións de produción
que no seu momento (1987) se
fixeron á Xunta de Galiza e non
ao SEMPA referidas sempre á
produción do ano 1985. Algo que
non foi unha conquista da Con-

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

! E lago de
! que 1mos
! viver?
1

•

1

: O problema para o Ministério
: de Agricultura é Galiza, e unha vez neutralizada a agro-indústria, a Xunta e as Cooperativas, o seu inimigo é o
SLG. Canta como aliados coas Unións Agrárias , que lanzaron unha campaña en defensa dun peso máis no prezo
que van pagar por abandonos , e Xóvenes Agricultores,
que está sometido á Consellaria: Galiza produce o 30%
do total do Estado, na Galiza
1 a aplicación das cuotas do leil te pode ser unha catástrofe
1 que ainda moitos labregos se
l negan a crer: "é imposíbel
: que nos fagan iso, e logo de
1 que irnos viver?"
•
1

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

Entrevista en Madrid entre o Ministro Pedro Solbes e o Consellelro de Agricultura Pérez Vidal. As declaracións non leñen nada
que ver co texto do decreto.

sellaria, senón que tora un acorde ao que se chegara xa hai
tempo co ministério e que se ratificou nunha xunta coas organizacións agrárias o dia 17 de Decembro de 1991 , recolléndoo na
acta da reunión nos seguintes
términos : "No caso da Galiza,
ainda que os seus impresos de
declaración non se entregaron
ao SEMPA senón á Xunta, consideránse válidos á hora de servir
de referéncia para o abandono".
Quer dicer, durante as mobilizacións do 87 nas que o sector se
negou a facer a declaración
diante do SEMPA, e se fixeron
diante da Xunta -daquela posi cionada contra as cuotas- ao

remate das mobilizacións como
consecuéncia de conseguir que
o governo renunciase a aplicar
as cuotas, chegouse ao acordo
-agora confirmado- de que o
que non tivese feíto a declaración ao Ministério de Agricultura,
Pesca e Alimentación se lle recoñeceria a feita á Xunta. En todo
caso , e por agora, só se lle recoñecerá para "servir de referéncia
para o abandono", ainda que se
agarda que se aceite para servir
de referéncia tamén para a produción , se ben xa se recebaron
denegacións de solicitudes de
ampliación por non ter cuota do
SEMPA durante a saída do decreto eleitoral do ano 91 polo cal
se lle dicia aos labregos que po-

dian solicitar de 60.000 a
100.000 Kg . que ao acabar as
eleicións quedaron en nada.

Na procura de consenso
O impopular desta medida abriga ao Ministérío a buscar por todos os meios ameazas e coacción incluída, un consenso dos
representantes do sector para
que colaborasen na aplicación
das cuotas . A postura do SLG e
a conqu ista para as suas teses
da COAG a nivel estatal fixo inviábel a conciliación cos sindicatos . lsto unido ao rexeitamento
da pouca agro-indústria que non
está en mans francesas , levou
ao Ministério a convocar aos

Conselleiros de Agricultura das
Comunidades Autónomas outorgándolles o papel de interlocutores dos produtores e substituíndoos polos sindicatos. En palabras do próprio Ministério "representantes dos labregos". Nunha
primeira reunión xa conseguiran
a aceitación xeralizada di:; todos
ainda que o galega expuxo as
suas reservas , pois argüiu que
ainda non tiña os dados relativos
á produción e as repercusións
que terian as cuotas na Galiza.
De aí que o Ministro, Pedro Solbes, preparase a difusión da notícia o dia 26 de Decembro mediante unha entrevista a seas co
Conselleiro galega apresentando
ante os meios de comunicación
un "trato especial para a Galiza"
e un "recoñecimento da sua produción", as famosas 1.850 mil toneladas.
•
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O Governo pretende que a caida de précios,
garanta o abandono da produción

: O proxecto de aplicación de
cuotas está xa na sua primeira
: fase, o Plan de Abandonos, nel
: estabelécese:
: _:_Podarán abandonar os que
: teñan cuota de referéncia (ou
: sexa que os que non fixeron a
1 declaración quedan fóra).
1
: -Teñen que estar producindo
1 desde Xaneiro de 1986 de xeito
: ininterrompido. Aqueles que dei: xaron de producir ainda que teñ an impresos de declaración
(CL 1) non receberán axuda, dándose a circunstáncia de que as
cantidades de referéncia destes ·
produtores, dalgunha maneira,
desaparecen, xa que non se pote 7 anos (quer dicer, un labrego
den comprar perdendo a posibilibon que teña unha cuota de
dade de que estes direitos a pro30 .000 quilos cobraria unhas
ducir pasen á Reserva Estatal.
280.000 pesetas).
-Pagarase anualmente no últi-Por último, toda a cuota que
mo trimestre ainda que teñen
que deixar de producir desde
quede liberada polo plano de
agora (mentres veranse abrigaabandonos pasará á Reserva
dosª viver créditos) .
Estatal para redistribuir entre os
-A indenización será de 6 Ecus
que queden.
(o Ecu está a 155,786 pesetas)
ao ano por cada 100 Kg. duranNo último dos pontos o próprio
1

Ministério recoñece que "non se
pode calcu.lar cal será a repercusión da arde, sobre os prezos,
ainda que se considera negativa
a situación actual de prezos razoabelmente altos. Quer dicer,
que non se espera unha avalancha de solicitudes". Nesta declaración queda clara a filosofia do
Ministério en relación á caída en
picado dos prezos durante os últimos anos, ao laiarse de que

ainda non caisen o suficiente para que abanoasen masivamente
. a produción por "pobres de sole. nidade". O certo é que se a cuota
é de 4.460.000 toneladas (coas
pertinentes reducións) e a produción é de perto de 7.000.000 de
toneladas, calquera pode decatarse de que non vai haber nada
que redistribuir. Evidentemente
non van abandoar con estas condicións dous millóns de toneladas de leite. Este recurso propagandístico da posíbel ampliación
da cuota, e mesmo de redistribu ción da reserva estatal é outra
tomadura de pelo, segundo alguns dos interesados, pois "non
.; hai máis cuota que a que fixa o
Tratado de Adesión , e mentres
non se modifique o tratado non
hai nada que redistribuir, ao contrário, terase que conxelar case
un cuarto da produción".

Unha supertaxa
para a segunda fase
Na segunda fase da aplicación
das cuotas o Ministério de Agri-

cultura aplicará unha "supertaxa" dun 115% do prezo de intervención do leite a aqueles que
superen a produción asignada,
que é, como se dixo , a do ano
1985. Esta entrará en vigor o 1
de Abril do ano 1993. Ademais
proponse un mercado de compra-venda de cuotas polo cal o
que teña máis cartas poderá
producir máis. Por tanto serian
as grandes indústrias produtoras as que comprarían as cuotas, levando a produción a onde
quixesen, o que implicaria un
desprazamento da área vocacional por exceléncia que é a
Cornixa Cantábrica cara outras
áreas onde a existéncia de subprodutos baratos facilite as explotacións industriais sen base
á terra.
A aplicación das cuotas na Galiza vai coutar a aquelas explotacións profisionalizadas, máis
competitivas e viábeis, deixando
só a posibilidade do auto-consumo e a volta do pensionista coa
vaca pola corda.
•
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En España marren anualmente 239 persoas por cada millón de habitantes en
acciden.tes de circulación.
O 3% das persoas feridas nas estradas galegas sofren, tres meses despois do accidente, invalideces en distinto grao.
O 10% das estancias hospitalarias en Galicia son consecuencia de accidentes en
vehículos de motor.

Per? estes accidentes pódense evitar con só segui-las seguintes recomendacións:
- Respete os límites de velocidade e a sinalización en xeral.
- Revise adecuadamente o estado do seu vehículo antes de emprender unha viaxe.
- Non conduza baixo os efectos do alcohol.
- Evite conducir fatigado. Ante calquera signo de cansanzo, pare e descanse.
- Utilice o cinto de seguridade.
- Se conduce unha moto ou un ciclomotor recorde a abriga de poñe-lo casco.

CONSELLERIA DE SANIDADE
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Xeralízase
a okupación
de casas
na Galiza

1

Os mozos ocupantes xa comezaron a arranxar o piso, fiestras e fachada do edifício.

A vivenda okupada en Compostela estaba en ruínas

Uns novos viciños en Santa Clara
• XAIME CASAS

O 30 de Novembro a asemblea
de okupas de Compostela entraba na casa da Rua Santa Clara
n2 1 desta cidade. A casa ten
planta baixa e un andar, cunha
horta xeitosa na parte traseira.
Desde hai 1O anos os seus "prop ri etári os " non manifestaban
nengun interese pola casa, téndoa sen porta de entrada e nun
estado ruinoso.
Neste período de tempo a casa
convertérase en fogar das ratas
e público chutadeiro! Polo seu
estado constituia un perigo
constante para o bairro; este foi
un dos motivos para que os viciñ os apoiasen a iniciativa da
asemblea de okupas. Desde esta parte a idea de reabilitar a casa, convertela nun centro social

para o bairro e todas as persoas
interesadas.
Hoxendia estes propósitos comezan a cumprirse, arranxando o piso, o teito, as portas ... botan a andar vários talleres e un Ateneu ...

locais a xente que precisa deles.
Os okupas de Compostela atrinchéiranse en Santa Ciara nº 1,

ainda que tamén teñen moi claro
que se non é esta casa haberá
que ir por outra ... "por un espazo
onde viver, estar, reunirnos... •

O ano que rematou significou
para o movimento squatter ou
de okupación de casas na
Galiza unha xeralización da
que agora comezan a verse
os feitos. Un par de intentos
falidos na Coruña, un en Ourense no mes de Maio , que
acabaou con desaloxo no primeiro dia e duas experiéncias
positivas en Vigo e Compostela conforman o balance do 91.
A okupa do ex cuartel de Barrei ro , permanece , con tres
meses xa no lombo. En Compostela levan un mes en Sta.
Clara n2 1; apostando por unha cultura própria, criativa e
tolerante , e contra a política
oficial que cada vez fai máis
difícil que os xóvenes , os parados ou os pobres podan
chegar a unha vivenda digna,
sen empufarse toda a vida.
Aparte parece que nen "Coli seums ", nen auditórios da
Galiza, nen a "movida nocturna" que tanto promocionan
alguns Concellos enchan as
necesidades dos okupantes
de casas .
En liñas xerais a filosofía das
asembleas de okupas galegas é tomar pola man aquilo
que dende os organismos oficiais se lles nega : vivencia,
locais , e equipamentos. Pasan de partidos políticos e
sindicatos , constituíndose
nun movimento autónomo ,
asembleário e popular. As
asembleas son tamén focos
proselitistas , pois case máis
importante que a própria okupación é seguir okupando outras casas , libertando espazos ... Pois como algun okupa
dicia, isto non é nen un meio
nen un fin senón un novo xeito de vida!!!
+

Desde os meios de comunicación locais fa ise un tratamento
"correcto" da notícia, resaltando
máis os modos e modas dos
okupantes que o carácter popular e reivindicativo que eles defenden .
Polo momento nen Concello, nen
Xunta , nen os serv idores de
Deus na terra, abriron a boca .. .
Estan máis preocupados por faceren polígonos-ratoeiras como
Fontiñas e preparar o cortello e o
pesebre aos pelengrins do Xacobeo 93 que por dárenlle casa e

CRÓNICA DE OURENSE

Veiga Pombo e Príncipe peden investimentos no Eixo Atlántico

Os concelleiros do PP ourensán
percorreron várias asociacións de viciños con agasallos
• M.V. LóPEZ/OURENSE

Nas últimas semanas de 1991 o
Concello ourensán iniciaba xestións encamiñadas á inclusión
desta cidade no "Eixo Atlántico",
que tiveron a sua primeira fase
nunha entrevista do alcalde e diversos concellais cos seus homólogos do grupo de governo da cidade viguesa . Veiga Pombo e
Príncipe solicitan que tanto a
Xunta como o governo central invistan no eixo formado por estas
.duas cidades, dentro dunha estratéxia que continua na comunicación co Norte de Portugal. Os
responsábeis de ambos concellos
asinaron vários convénios de colaboración e elaboraron unha declaración política en pro do reequilíbrio territorial entre as zonas
costeiras e interurbanas do país e

en defensa de posicións comuns
no que repetía ao problema das
comunicacións coa meseta.
Na vida interna da Casa Consistorial , o apoio do grupo municipal
do CDS permitiu a aprobación
das ordenanazas reguladoras do
Imposto de Bens lmóbeis e Actividades Económicas, asi como o
índice fiscal das ruas da cidade,
coa opsoición do grupo do Partido Popular e dos dous concellais
nacionalistas do BNG. O portavoz "popular" calificou como hipócrita a posición do governo socialista e a sua pretendía vontade de consenso, anunciando unha oposición moito "máis dura" a
partir do mes de Xaneiro. Até
agora o governo socialista de
Veiga Pombo veu governando co
apoio pontual do Bloque, en di-

versos aspectos, ou do CDS ,
nesta ocasión, pois só asi pode
contar cos catorce votos necesários para a aprobación das suas
propostas. O socialista Cid SaSabucedo calificou a subida do
IAE , que contou coa oposición
da Cámara de Comércio, como
moderada e xustificou tal medida
como necesária para "acadar un
Concello investidor e dinamizador da economía da cidade".
Por outra parte, nun xesto populista moi característico de Miguel
Anxo Pérez, cabeza de lista "popular" nas pasadas eleicións, un
grupo de concellais da oposición
desafiaron o trio glacial deste Decembro e percorreron várias asociacións de viciños da cidade das
Burgas repartindo regalos para os
nenas e xóvenes, pagados cos

seus soldos de concellais , e
acompañados dun paxe real. A
iniciativa foi replicada polo governo muni9ipal que , por boca de
Balbino Alvarez, concellal de cultura, manifestou que os espontáneos Reis Magos "non teñen a
conciéncia tranquila, só queren
sair na foto, saben que non están
traballando e que non se merecen
os seus honorários municipais".

Negociación
na Sanidade
Finalmente, polo que respeita á
sanidade, o 8 de Xaneiro iniciáronse as negociacións previstas ·
entre a Xunta e a Deputación para o translado do Hospital Provincial á rede do Servizo Galego
de Saúde, negociacións nas que

pretendía estar presente a Plataforma en Defensa da Sanidade
Pública que mobilizou na cidade
unhas cinco mil persoas o pasado 20 de Oecembro. Todos os
partidos e forzas sociais, agás o
PP, apoiaron esta campaña e o
próprio presidente da Oeputación, o "popular" Xosé Luís Saltar, calificou como "terceiromundista" o estado da sanidade ouren sá, ainda que avogou por
concederlle unha marxe de confianza ás institucións para rese>lver esta situación. Unha semana
despois, era a "Plataforma proabertura do centro de saúde" de
Xinzo de Límia a que concentraba nas ruas a un milleiro e médio
de manifestantes, co apoio da
maioria dos alcaldes da comarca, incluído o da sua capitalida+
de, Isaac Vila (do PP).

Unha guerra demasiado cara para os Estados Unidos

A FMLN participará
nas eleicións de 1994
• FERNANDO CARBALLA

Aos postres, na
cámara
de comércio
americana
de El Salvador,
o coro'nel ergueuse
e lanzouse a un
discurso sobre
o diálogo entre o
governo e a guerrilla.
Perante un selecto
auditório, René Emílio
Ponce, xefe do
Estado maior até
meados de 1990 e
ministro de defensa
do governo Cristiani
falou pouco
de política e moito
de ... direitos do home .

MIGUEL REYES

Guerrilleiras da FMLN, contentas pala paz. Alguns sectores da prensa salvadorena
ainda seguen a denominalos terroristas.

Os acordos abrigan a reducir o exército á metade.

MIGUEL REYES

A atitude do militar salvadoriano estaba perfeitamente
xustificada, poisque daquela
unha comisión especial da
Cámara de representantes
norte-americana , presidida
polo demócrata Joe Moakley,
estaba a estudar a redución
nun 50% da axuda militar a El
Salvador. Os 500 millóns de
dólares anuais representaban
unha carga apreciável para
unha economía en crise como a estadounidense. Na sua
versión provisória, o informe
Moakley tiraba unha primeira
conclusión : o asasinato dos
xesuítas da prestixiosa Universidade centro -americana
de El Salvador reflexaba "problemas no seo das forzas armadas de E'I Salvador, pro blemas que van alén das accións dunha unidade particular nunha noite particular".
Como se sabe, o comandante da Escala militar, coronel
Guillermo Benavides , e ou tros oito militares , foron
condenados polo asasinato
de Ignacio Ellacuria e outras
sete persoas. O discurso ofi-

cial en El Salvador -como nos
demais países de América Latina-, se ben recoñecia que os
excesos militares ficaban impunes , afirmaba asemade que
igual pasaba cos actos cometidos polos insurxentes refuxiados
na clandestinidade.
Esta simetria entre o Estado terrorista e a guerrilla foi argumentada na Arxentina tras a ditadura, no que se deu en chamar a
"doutrina dos demos". E foi xustamente por tentar escreber a
história doutra maneira que co mo o enfrentamento entre dous
demos, que a FMLN actuou perante a execución sumária, polo
seus próprios soldados de dous
militares norte-americanos apreixados nun helicóptero derribado
en zona de combate, o 2 de Xaneiro de 1991 . Os dous guerrilleiros considerados responsábeis do fusilamento foron arrestados polos seus próprios compañeiros e procesados por crimes de guerra segundo os termos da Convención de Xenevra.

A impoténcia das armas
O 31 de Decembro de 1991 , na
ONU , en Nova York , a guerrilla
da FMLN e o governo de Alfredo
Cristiani asinaron un acordo polo
que se estabelece un cese das
hostilidades a partir do 1 de Febreiro. Ponse fin desta maneira a
doce anos de guerra aberta que
causou cerca de 80.000 martas
e 200.000 millóns de pesetas de
danos á infraestrutura do país.
Un resumo oficial do pacto, coñecido como Acta de Nova York,
informa sobre a conclusión de
acordos sobre os aspectos técnico-militares , que prevén a disolución da estrutura armada da
FMLN e a reintegración dos seus
membros , nun marco de legalidade , á vidp. civil , política e institucional de El Salvador.
O proceso de reconversión da
guerrilla xógase en tres frentes :
a tenza das terras nas zonas
que controla, a participación do
que han ser os seus ex combatentes na nova Policia Nacional

Civil e actividade política.
A respeito do primeiro ponto,
pactouse o princípio xeral de respeitar o estado actual de tenza
de terras e compraranse os títu1os aos antigos proprietários,
probablemente con fondos internacionais.
Para a constitución da Policia
a.cordouse unha fórmula que ,
sen mencionar números, asegure que a maioria dos novas policias "non teñan tido participación
directa no conflicto armado".
España será un dos Estados mediadores do acordo entre os ainda denominados terroristas por
alguns meios de prensa de San
Salvador e o Governo.

A clave,
a participación política
Un dos acordos foi legalizar a
FMLN como partido político mediante un decreto lexislativo. Segundo declaracións de Francisco
Jovel, membro da Comandáncia
Xeneral da Frente, "esperamos
que non existan obstáculos para
que a FMLN participe como partido político co seu nome, siglas
e bandeira, o cal consideramos
un paso positivo para pór en
marcha o proceso democrático".
Jovel tamén salientou que "estamos perante un amplo consenso
nacional que abre novas posibilidades para as eleicións de 1994
e nós mantemos a nosa disposición para xogarmos ese papel
eleitora a partir da concreción do
alto ao fogo".
A partir deste momento, queda á
responsabilidade das partes chegar ao fin do prazo, un fermoso
tempo de nove meses deica o 31
de Outubro, sen reabrir as feridas
para librar aos cinco millóns de
salvadorianos, cansos de anos de
atrocidades e masivamente favorábel a unha solución de compromiso, non violenta, da guerra. O
gran desafio, apesar da edificación de reximes constitucionais,
de Estados de direito, republicanos e democráticos, é: como
construilos sen xustiza social? + .

A democrácia que non chegou a Kuwait, a permanéncia no poder do denostado Hussein e o golpe en Haiti

As tres vergonzas de 1991
1

• F.C.

Tres partes inacabadas , tres
conflitos sen resolver, tres países que remataron 1991 sen coñecer a solución dos seus graves problemas.
Dous foron protagonistas da
guerra do Golfo Pérsico, os actores dunha amarga vitória, o vencedor e o vencido , Kuwait e
Iraq. Despois dalgunhas semanas de intensa actividade, o público, crendo rematado o espectáculo , comezou a pensar nas
vacacións de verán . Pero ér-

gueuse o telón outra vez , anúnciase un novo acto: o vilán da
farsa segue no seu poste, continua no poder. Entretanto, os espectadores botan unha ollada
nova sobre a cena. Si, Kuwait é
libre, como debia selo , e sen embargo os kuwaitis non son libres.
Aos que criticaban o réxime feudal do emirato, Bush respondía:
"non é unha cuestión de democrácia, senón de lexitimidade".
Pero o tempo pasa e a contradición faise insoportábel.
Eis as precisas manifestacións
da hipocresia: vitória amarga pe-

ro vitória ao fin sobre o "novo Hitler". É que alguén se pode imaxinar a Adolf Hitler reinando despois de 1945 sobre as ruinas do
seu 111 Reich?

xulgados colaboracionistas ca invasor? Na revista de viaxes Geo
do pasado Novembro pódese ler
unha bonita reportaxe sobre este
tema, fotografias arrepiantes.

Apagado o incéndio do derradeiro pozo de petróleo de Kuwait, al guén esixiu a legalización dos
partidos políticos ou o restabele cemento do parlamento, ou eleicións libres no emirato? Alguén,
alguén de peso, claro, algo como o governo dos Estados Unidos ou o de Felipe González, esixiu que cese a persecución arbitrária ou a tortura de palestinos

O terceiro atribulado, o que non
pudo deixar lixeiro como unha
pluma a Pérez de Cuéllar (isto
declarou tras o acordo sobre El
Salvador na ONU, ainda que non
menoscaba en nada a histórica
data para Centro-américa) , foi o
Haiti. Cun presidente eleito por
esmagadora maioria -máis dos
dous tércios dos votantes-, o
seu governo e o seu parlamento

foron varridos por un selvaxe
golpe de Estado en Setembro
pasado.
Os militares foron presionados, o
réxime pasto en cuarentena,
Aristide recebido por Felipe González e Mitterrand con honores
de xefe do Estado, pero a intervención internacional non foi tan
claramente enérxica para permitir ao presidente hatiano a voltét
ao seu posta. Alguén recordará
nalgun momento que a democrácia foi conculcada violentamente
no Caribe? Ou esquecerase como de Allende?
•

Q HUMOR EAS LIBERDADES

Pepe Carreiro
'Non teño medo a debuxar a un tia como un pallasa se o é'
• MANUEL VEIGA

Empezou na Voz do Povo,
publicación do PCG nos
primeiros 70, cunha tira que
levaba o título de O fil/o de
Breogan. Lago pasou os seus
dibuxos polo Pueblo Gallego,

a

Folla do Luns de Vigo,
na etapa en que a dirixiu
Gustavo Luca de Tena,
foi editorialista gráfico do
Diário de Gaffcia, colabora en
A Nosa Terra e aQima

con entusiasmo a única
publicación de humor que
existe no naso pais: Can sen
dono. Hoxe continua na
prensa diária através de
La Voz de Galicia.

Pepe Carreíro declara
non gostar do chiste polo
chiste". "O humor debe ser
crítico", afirma. O seu trazo
fino e un zorregazo
na cáluga do poder
11

I _ ./

Vostede, como

o Xosé Lois, e

alguns outros, come.zou en publicaci óns políticas. Marcárono

de algun modo ,c omo dibuxante?
A min non me influiron en absolu10, senón ao revés , fun a elas porque tiña uinha predisposición persoal. Se non ias cos amigos, coa
xente coa que tiñas algo en comun, onde te ias meter? Eu militaba no PGG e na Voz do Povo fixen
os primeiros t~abaUos. Daque1la estaba tamén na redacción o que lego foi Conselleiro de Economia,
Fernando Salgado.

/lo de Breogan e o Galo Camilo.
Na Folla do Juns facia unha viñeta
única, que me comezou a prestar
moito máis. Vas evolucionando case por necesidade de expresión,
chega un momento que cansas de
faoer o mesmo. No Diario de Galicia empecei a usar unha liña moi
fina. Intentaba que fose un berro
que chegase ben e que facilitase
un maior contraste. Cun trazo groso ao mellor quedaba todo moi
misturado. Evolucionei cara os
campos abertos, non moi definidos, case metaffsicos, e con textos moi curtos. Síntome cómodo
asi, ainda que ás veces fago ou-

tras causas . En Can sen dono tamén traballo con p,incel, con moita
máis mancha.
Os seus debuxos en La Voz de
Galicia, son case unha editorial?
Sempre entendin o humor como un
maneira de facer crítica. Nunca me
in1eresou facer un chiste. Se teño
un espácio como o da Voz, ou número grande de leitores, hai que
aproveUallo, sobre todo cando pode
ser unha mensaxe alternativa á oficial do periódico. lso paréceme seductor. Cunha viñeta non se pode
cambiar o mundo, pero si dícer al-

Tamén Xesús Campos, outro de-

gunhas cousas que haí que dicer.

gun dibuxo, afortunadamente.

A falta de consonáncía co médio
non pode traguer problemas?

Cal é a reación do público? Cria
enemistades?

Publicar nun médio conservador
ten a sua parte negativa, porque
contribues a xustif1ícalo , pero por
outra banda dache a posibilidade
de cheg,ar a un gran público .
Creo que hai que mollarse, non
podes quedar nunha tor re de
marrn. O que si tes qu,e esíxir,
desde o primeiro momento, é unha liberdade total. Non podes ser
un debuxante ao dictado. Até
agoira non me censuraro11 nen-

Non, ao contrárío, é ben recebido.
Hai quen di que non entende os
debuxos , porque pansa que o humor é un chiste para rir. Pero cantídade de xente móstrame que es tá de acordo.

buxante e humorista, estaba no

PC daquela.
Si el faoia 1LJ1nha oousa mD'i boa en
Lugo que era O cara/lo 29. Non o
coñecia persoalmente, ainda que
me talaban moito del. Naquela
época tampouco se podia facer
nada crí~ioo que non tora na clandestinídade.

Nengun caricaturizado se enfadou?
Non , único alguén da lgrn.xa de
Santiago, por sacar o copón e un
puro e poñer: Galíza, copa e puro.
Foi a única vez que tiven constáncia directa. Na Voz téñenme dJto
que chegaban cartas , pero que
non mas pasaban para non ferírme he, he!
Hai persoas máis fácels e máis
dHíceis de, renex.a1r?
Si, hai :xente moi fácil de caricaturi~
zar. Pero tam pouco se trata de
conseguir un parecido físico, s,enó111 de sacar a ,a.Jlma para tora. Todo o mundo é susceptíbel de ser
reflexado, mesmo unha persoa tan
asép '.ca oomo Maria Xesús Saínz,
Custoume moito facer a caricatura
dela pero ao fí111al sa1i u. Despo1is
haí casos fáoeis como o de Fraga,
que sae como cun tampón .

O seu estilo actual é moi definido. Cal foi a sua evoluciónr?
Eu empecei coa tira, que son tres
ou catro viñetas e serve para contar unha hístó11ia en pouco espácia, meintries que a banda desernada é moi extensa. As miñas primeiras persoaxes fixas foron o Fi-
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Sempre entendin
o humor como
unha maneira de
facer crítica

As Caixas de aforro, dos Montes de Piedade á co1rqpeténcla coa Banca. Debuxo inédito de Pepe ca~reiro.
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Un novo volume da Historia de Galicia

Os Irmandiños
de

Anselmo López Carreira

obra i0fereoe cllocumeutos e textos de leoora aoaesfuel para 111n púlJ1ico preocupado
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ANXO IGLESIAS

'O humor hoxe debe ser
directo'
Na Galiza existe unha boa tradición no humor.
Si, Castelao ou Maside son exemplos básicos, pero non só para os
galegas, senón para os de tora se
os coñeceran. Maside é bestial
cando dibuxa aquelas causas da
República, incluso ás veces é
máis duro que Castelao, mesmo
graficamente. Tamén os madrileños ou os cataláns teñen a Bagaría que é formidabel.

A retranca é unha arma de sociedades acomplexadas?
Si. Sempre· falei destes tópicos.
Estamos nunha sociedade distinta.
En Sacia, cando empezamos co
proxecto de Can sen dono, xa dixemos que habia que deixarse de

lamentos e pasar á acción , facer
un humor crítico e demoledor. Deixar os dobles sentidos e non ter
medo a dibuxar a un tia como un

paiaso se é un paiaso.

O momento é interesantísimo .

Como ve o mundo, neste momento, un humorista?

Penso que disto ten que sair algo .
A xente non é tan parva e sabes
que hai movimentos en rapaces

r--------------------------------------------------------------------------------,
1

Moitos humoristas fíxéronse aduladores'

Que nivel observa nos debuxantes galegos, en relación coa
prensa de tora?
Sempre dixen que aqui habia hu' maristas de nivel internacional.
: Pero ás veces tamén dúbido e
l non sei se tirarei moito para casa.
' Entre os que están publicando,
l aparte do Chichi (Xesus Campos)
l ao que só lle publicaremos en
l Can sen dono a título póstumo ,
1 destaco ao Xosé Lois , que manl ten sempre o espíritu crítico e moi
1

fresco e a poucos máis, porque
parece ser que a xente se vai
amoldando e o que quere é cum plir cunha publicación, gañar uns
cartiños ao mes e acabaron. Asi o
humor perde todo o seu sentido.
Case é mellar non cobrar nada e
que o que se publica esteña vivo.
Na prensa española manten o tipo
Chumi Chumez , mália os anos
que leva publicando, e sempre é
crítico . Góstame Máximo, ainda
que ás veces é condescendente e
está un chisco metido no sistema,

1

como lle pasa a Peridis. Hai humaristas que son totalmente adu!adores e na Galiza tamén se dan.

Ainda asi, parece que os humoristas son unha illa crítica na
prensa?

E que opina dos fanzines e das
publicacións xuvenis tipo

Si, porque a prensa diária ou institucional é un desastre. Algunha
está vendida do princípio ao final.
En xeral non di nada, máis que :
algun columnista recalcitrante ou 1
refritos de axéncia.
+ l
1
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Jose Luis Nuñez Iglesias

de 18 anos que eran impensábeis
hai pouco, como ocurre na
Universidade de Vigo que tan
cousas moi pequen?s pero que
teñen o seu interés. E un síntoma
de que non é tan certo iso de que
a xente pasa de todo e só quere
tomar cuba-libres. Ninguén pode
esquecer o comunismo, por moita
propaganda que haxa en contra.
Mesmo pode ser un revulsivo para moitos que estaban anquilosados no diván e que agora poden
sentir gañas de sacarlle o pó a algun libro.

comic?

Vexo moi ben e sobre todo en Ourense onde hai un movimento moi
grande. Alí· hai xente moi boa, son
demoledores na crítica, moi aber•
tos, libertários.

• Const.-uímo-la sua casa
• Reformámo-la sua vivenda

Construccións e reformas
• Construimos as instalacións
da sua empresa

Extremadura, 37-B
36206 VIGO

Telf: 25 30 89

• Reformamos
as instalacións
da sua empresa
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Un fato de mulleres e homes, galegas da emigración, xuntáronse en
Bós Aires o último 27 de Decembro
chamados pola Fundación Manuel
Puente, co propósito de intentar revitalizar sentimentos nacionalistas galegas e preparar actividades culturais, políticas e sociais que incorporen a aquelas persoas que queiran
sumarse a esta reivindicación dagaleguidade.

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Se 500 galegas
· morreron
nas estradas en 1991 e
ninguén por iso deixará
de andar en coche,
porque o SIDA nos vai
facer menos
promíscuos?
Máxime cando un
condón protexe moito
máis que un cinto de
seguridade.

Pensamos acadar a adesión dos
galegos do alén-mar, seus tillos e
netos para defender sen ambigüidade a nosa cultura galega, o apoio
á autodeterminación e clarexar definitivamente o rol que ten a emigración neste senso.

GOLPE DE EFEITO
CIÁUDIO LóPEZ GARRJDO

O 23 de Decembro
foi un dia histórico para o
concello de Castroverde,
pois, segundo recolle o
xornal El Progreso, o seu
alcalde contestou en
cinco minutos ás 13 ..
perguntas presentadas
pola oposición tres
meses antes. Vexan
algunhas das respostas,
breves, por suposto: Si.
Non. Xa están
contestadas. Non
procede. Vostede ere?
País eu non. Pergúntelle
ao técnico. Non
comparto iso. Non estou
de acordo. Pergúntelle
ao contratista. Os
concellais delegados non
leñen abriga de daren
nengunha explicación. É
o resultado de dividir
289.900 entre 62, etc.
Velaí teñen en David
González Garcia, o
alcalde, unha persoa con
máis imaxinación e
fantasia que Alejo
Carpentier. Que
Freixanes lle encargue
algo!

Até as revistas
de moda
nos vampirizan. Galiza
Moda, publicación
ideada por Luis Carballo
nos anos da postmovida, pode ser
sustituida no mercado
por un suplemento do
Noroeste que inclue
Vague, edición española,
e que coordina Marga
Ledo. A este paso farán

mira das nosas aspiracións participativas.

Manifesto
dos galegas
en Bos Aires

·· obre las do y media de la 111adr11f.!,ada e·c11cbé 1111a e.\jJ/o ·ió11 ....f11i c1
la pue11a, cuando so11ó lllltl ·egwula explosió11. 11/e enco11tré con 1111
arma en la boca. P~wé que eran 111ws 11/tras porque no se ident[/lcaron ni me ense17.aron orden de registro. Habían p11ei;to 'X/)losims en la
puerta_v lle11ado todo de melrc1lla basta el.fr(P,or[Ji'co ... flabía11 eJ1caFionado a mi hijo de c11atro cz17.os y a Sil madre. f.11ego nos cocbearon. Les
dije que mi bija era muy peq11eFio y que 170 qu ría c¡11e uierct c1rmc1"i pero rne con testaron que los 11i1io · estaban hartos ele uer estas cusas <1J1
7Y Me rompieron la guitarra y de trozaroll la a a poco a jJoco ... Un
vecino preguntó que pm·aha, le tiraron al ·11e/o J ~ ,di ' YO// con lc1 escalera en /et cara ... Trataro11 de manipular mi dec/aracióll delante ele mi
abogado al que ólo l'i doce horas el ;¡mes de ser detellido . ..
Podia ter pas ado no alvador, uat mala, ao Paulo ou oweto;
ma · acomeceu em evi lla . 1o m se cram dum erro policial, Sl'.nom
dum golpe de efeito para tranquilizar a opiniom pCibli ·a. Estas práticas orn habituais ("los ni17os están hartos de uer sta· cosas e11
TV') e a Lei Corcuera pretend legaliza-las.
Contodo os presuntos membr s d comando Jegal d ETA ti rom sorte. Um agente inexperto pudo ter disparado. Daquela , possivelmente teria apa rec ido um ars nal d a rmas ou um ali jo el droga e umha espesa név a de manipulac;ons inf rmativas imp cliriarn
o escJarecimento dos factos. Tiverom so rte. "El Nani " nom foi tam
afo rtunado. Desfixerom-lhe a asa, rna. ningu ' 111 limp u o hot das
propinas do saxofonisra orno aconte eu no bar das Co rtes o 23-F.
Tiverom sorte. De ere m galegas, Carl s Luís, Leó ncio , avaza o u
algum réptil pagado com fundos e reservados teriam-lhes des elaclo
um sinistro e ocu lto passado a consabida "INTG connection '' . A
"brigadilla" políti o-sindical teria-os ex pulsado. Con he e riam o vazio que arrodeia aos afectados pola lepra difamatória. Tiverom sort
de nom serem galegos.
Churchill dizia que a dif renc;;:a entre ditaclura e democrácia radica
em que na segunda, se chamam a porta ele madrugada , pod s te r a
confianc;;:a ele que se trata do 1 iteiro e nom da p li ia. Aqui nem sequer petan a porta , voam-na. Entre as fontes de financia c;;: om do
PSOE <leve h ave r umha fábrica de portas.
+
Nota.- No anigo anteri or, "Yotam-lhc polo bcm que se expli ca" aparece erradamente "la política es sofisrtcada" cm vez de "la polílica es sofistica''. A difcren1:;:a é substanci¡¡l. Além da ignoráncia, o que caracteriza csscncialmcntc a F.G.M., natu ral de Sevill a, de 49 anos, é o cinismo.
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Nesta xuntanza falouse do respeito
polas diferentes ideoloxias nacionalistas galegas presentes, propoñéndose pontos de acercamento ao colectivo emigrante da beira do Prata
através de diferentes actividades,
fundamentalmente no senso prático
de mobilizar un activismo galeguista
nos homes definidos nesta ideoloxia
e nos xóvenes, verdadeiro ponto de

Nogueira minte
Despois de leer o libro de conversas sobre Camilo Nogueira, quer
dicer, contra a UPG, se os militantes dese partido, que foi o meu,
están calados, eu non vou facelo.
Quera dicer, en primeiro lugar
que Camilo Nogueira minte con
alevosia , con esa imaxe que
quer dar de modernizador do nacionalismo. Minte como xa mentía daquelas cando tentaba montar o POG e afirmaba , polo me- O teu
nos asi o dixo en
fracaso
duas reunións ás
débese
aque
que fun convocado, que para el o errache nas
primeiro era a
AN-PG , e xa tiña análises
decidido mar charse . Minte
cando di que
sempre foi socialista pois no
POG declarábase comunista e,
na sua idea de gañar a xentes
da UPG coma min, afirmaba que
o seu era o verdadeiro comunismo . Poderia seguir apontando
mentiras, cámbios, erros mesmo
con palabras textuais, dias e horas, pero penso que non paga a
pena, pois cada un pode facer a
campaña eleitoral , para salvarse
da queima como queira.

·. " -':

.

.

._ _ ·

cos
cid a

O debate sobre a situación do galeguismo nesta beira do Atlántico
é un propósito no futuro imediato
logo do receso do verán americano. Propoñer a realización dunhas
xornadas galeguistas monstrará a
posibilidade de sobrevivéncia na
América deste espírito nacional e
xuntará as ideas daqueles que ainda poden aportar a este debate,
superando aquelas outras, partidistas, que puxan por impoñernos
unha Galiza "superocidental ou supereuropea".

A ne
tivo

Pern

acae

ade!
gale
alén
defe
abig
a ne
cult1
apo
dete
ecl¡

Nós somos galegos apesar de vivermos na América. E tarnén os
nosos descendentes. Que pasará
aquí coa cultura galega? Sen entronque na realidade histórica do
interior, a emigración , perderá as
actividades criativas e solidárias
que foron seu signo no pasado difícil e permanecen entre parénteses
frente á omnipreséncia dun poder
político que busca impar unha significación diferente aos nosos verdadeiros intereses?

rol e

emi1
nes·

Na Arxentina loitámos contra ditad u ras dunha e outra banda do
Atlántico . O labor dos galegas emigrantes durante máis de un século
de solidariedade entre nós e coa
Terra Nai no pode ser ocultada con
migallas ou declaracións de políti-

verl
em~

ciór
dad
tria
mo ~

Pero quereria deixar clara unha
cousa: o teu fracaso político, sen
paliativos, Camilo, débese a que
errache totalmente os enfoques,
erraches nas análises . Que dicias da crise de Ferrolterra, da de
Vigo? Para ti a reconversión era
necesária e non viña imposta.
Que dis do agro galego? Tamén
é necesário o seu desmantelamento, pois ten unhas estructuras caducas ... Hoxe todo o mundo recoñece xa, menos ti , que o
causante é o Mercado Comun.
Tamén cambiaches, Camilo , no
tema das celulosas, opoñéndote
a elas daquelas, estando a favor
agora. Si, daquela cando era preciso que estivésedes ti e Suevos
presentes nas Mesas redondas
por ciúmes, Franciscano Camilo.
Para que seguir, agardo que o
BNG te acolla cos brazos abertos , pero , se lle queda algo de
nacionalismo, que non asuma a
tua política.
+
BIEITO RODRIGUEZ

(A COHUÑA)

O prezo
do intelectual
O B.N.G. de Betanzos quer dar a

· · . · .· - . . .
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cos e mais intelectuais ao lombo de
cidadáns de segunda.
A nosa identidade galega, imperativo da história nesta sofrinte emigración , non ten a
característica de
"conquista do poder político".
Pensamos

acadara
adesión dos
galegas do
alén-mar para
defender sen
abigüidades
a nosa
cultura, o
apoio áauto·
determinación
eclarexar o
rol que ten a
emigración
neste senso

É un direito consagrado e desexamos
para todos nós unha representatividade auténtica en
igualdade de posibilidades, unha comunicación efectiva e
afectiva, xunto cunha proxección aos
nosos descendentes que queren participar da nosa
grandeza sócio-político-cultural.

Martelan no presente as verbas
proféticas de Castelao : "¿Por qué no
deste rro a verba
"patria" é, para nós ,
máis emotiva que a
verba "nación"? ¿Será que a patria
emerxe do puro sentimento e a nación non pasa de sere unha realidade obxectiva? Dende logo, a patria sentímola dentro de nós mesmos e acompáñanos no desterro ;

ALDEA

GLOBALl~J-

.--------------------~

pero a nación está na terra lonxana, nas rexións do recordo e a espranza. A nación é o obxecto amado ; a patria é o amor que a nación
nos infunde. De tal modo que sin a
concencia nacional non se comprende o sentimento patriótico".

Que Rei

De tal xeito, agardamas e aterecemos a comunicación actualizada e
dialéctica entre a Galiza real e a
Galiza ideal da emigración que nós
pensamos é unha: Galiza única, soberana e eterna que infundirá en
nós ese sentimento patriótico e permitiranos acompaña no seu desenvolvimento vital como Nación.
"Os soños primeiro e as realidades
despois crean feitos históricos"
(Castelao)
Certamente.
Agardamas a vosa solidariedade e
máis a de todos os irmáns galegas.
+
ROSA PuENTE , }OSÉ MARTINEZ
ROMERO, PIIARJEREMIAS,
RAMON PORTA , ANTONIA LUNA ,
BEATRIZ loPEZ, HÉCTOR YEBRA,
FRANCISCO SOIANA GoNZALEZ ,
MARTA TARELA DE PORTA
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MAN EL

coñecer a atitude de favoritismo
inconsecuente e sectário do Governo municipal socialista cos
seus convidados no eido cultural.
Segundo figura nas cantas de
Tesouraria correspondentes ao
segundo trimestre do exercício
de 1991 , ao escritor Alfredo Conde -até non hai moito correlixionário da equipa de Governo municipal- pagáronselle 75.000
pta. por impartir unha conferéncia. E non .é que nos pareza mal

que se pague a
escritores, artistas e intelectuais
nen que estes
soliciten unha
compensación
económica. A
sua laboura é
moi importante
e, se aportan algo positivo á sociedade, é léxico
que cobren por
ela. Tampouco
cuestionamos se
a cantidade é
elevada, idónea
ou cativa. O que
ao noso grupo
xa non lle parece tan ben é que
se discrimine entre as persoas
da cultura que
acuden a Betanz os , chamadas
ou convidadas
directa ou indirectamente polo
Concello e mentres a uns se trata como profisionais que son, outros case teñen que dar as grácias por que os chamen.
O caso é que nos últimos tempos acodiron á nosa cidade outros escritores e intelectuais,
ben sexa a apresentar o Anuário Brigantino ou a impartir unha
conferéncia , e o Concello non
soubo ser tan xenerosos nesas
ocasións. A parte de non remun e rárse 11 es en
metálico, nen
sequer se tivo
con eles a xenti leza mínima de
convidalos a cear. E calquer deles merece para
nós o mesmo
respeito e consideración , como
mínimo , que o
señor Alfredo
Conde. Por que
o governo municipal fixo daque1a unha excepción con este
señor?
+

ao Celta filial do Rayo
Vallecano.

Val de Serrápio, Cerdedo.

vicios sexan . Pero a cousa non
chegou a este bon fin. Hai seis
anos, máis ou menos, FENOSA
comunicou no Boletin para os
accionistas que investira o 62%
do total do custe da obra "Central Eléctrica de San Jorge de
Sacos - Pontevedra".

Os kilowátios
da risa
E, cal dixo a Pombiña morta, "risa dame".
Hai xa unha dúcia de anos, esa
causa que chamamos Administración concebiu a pelengrina
idea de encorar a parte máis ricaz de produción agrária da canea média do rio
Lérez. As xentes,
que vivian do que
a terra produce,
Se Unión·
comezaron a proFenosa non testar con ese
xeito infeliz das
produce leite, pintadas, até que
que venda os FENOSA , utilizando as formas
terrees a
imorais dos tracooperativas tantes, foi malpag ando estas teagrárias
rras.
As pintadas esvaíronse e algunhas seguirán esbrancuxadas
mentres duren os cartas que receberon de FENOSA para viver
na Vila, aumentando o triste fato
dos parados; triste, porque aos
galegas non nos dá xeito estar
de lacazáns. Pero a falcatruada
maior non está aquil. íase facer
unha boa manchea de kilowátios
con este encaro, kilowátios dos
que non tan contaminación . E
benvidos sexan estes Kwh.; ben-

Se maxinamos o investimento
que se leva feito e sen recuperar
un só céntimo dese investimento,
é válido maldizoar até o infindo a
Administración que tal governa e
sen que se lle torne a faciana cor
da mapoula transequer.
Calquer burro que pudese talar,
comezaria, si, por industrializar o
rio Lérez facendo encaros en escaleiras sucesivas, e comezando
tamén onde rematan Cotobade e
Campo-Lameiro e deica onde
empezan estes concellos polo
N.L., porque, neste treito, os encaros non tan ren de mal á riqueza agrícola e máis se poden armacenar moitismos milleiros de
kilowátios . Claro, os burros non
poden talar e, daquela, non hai
máis remédio que deixar planificar aos enxeñeiros. E mália nai
que pareu aos Adeministradores
dos bens colectivos da humanidade que, por aqui e por ali , non
se atopan fartos de facer falcatruadas a calmáis aldraxante.
Por outra banda, pode un Banqueiro calquera mercar o mellar
anaco de terra da bisbarra do Lérez para deixala ir a baldio, como
se ve na foto do que foi maravi11 oso val de Serrápio-Cerdedo
que hoxe, de poder ser transformado nunha Cooperativa gadei-

"ESTE COCHE PIENSA
POR USTED"
NANINA SANTOS

É o anún io d

Citro n XM, qu publi ita a a ·a no meios de comunica ión s cial.

Hei mer a-lo , dixen e dixen-llo a outra xente. Ainda que non teña
cartos!
Merco o coch (alguns am igos, estarán ledos da miña d cisión pois
asi non os amolo pedindo-Jl os s us), dou-ll os libros da facenda para qu anot e eser ba os gastos os ingr sos, garde as facturas e leve todo ao dia. Pague os IVA , a licéncia fiscal e faga as declaracións. Que organice o doméstico cando non teño gana, e que
me dé ideias para estes artículos e que resolva cousas que agora
non menciono.
Un coche que me leve de aqui para acolá mentres leo os xornais ou
boto un rico sono, e aparque sen dar voltas nen ter que pagar ORA.
Merco o .coche. Pensa por min as cousas que eu non quero pensar
e eu penso nas cousas agradábeis desta vida e do mundo.
Citroen XM: Para esa vida de molície e perguiza que levo procurando nun ano, o 92, que xa ven rega lado !
•

este que se lesiona todas
as festas do Nadal, que
cae ás piscinas, que hai
pouco chocou contra
unha porta e agora
contra un esquiador
anónimo. Non lles fai
lembrar a un famoso
actor, Peter Sellers,
quizá?

Falando de reis,
non está de máis lembrar
que cantar aos reis non é
unha tradición galega, o
que explica que non
existan cantigas a eles
dedicadas no naso
idioma, todo máis en
castrapo.

Ven un novo
romanticismo,
segundo Carlos Oroza,
quen tamén di que Galiza
necesita unha persoa á
altura dos tempos que
podia ser Beiras se non
se repetise tanto.
O autor de Cabalum
pensa que a literatura é
hoxe o xornalismo,
porque os xornais non
poden talar do sexo dos
anxos. Di isto polos cafés
e levanta a voz que é un
direito que hoxe só se lle
recoñece aos televisores.

Menos
imaxinación teñen
os que titularon algunhas
das últimas novelas:
Turbo, Land Rover,
Traíler. Previsión para o
futuro: Diesel, Buxías,
Repríse, Dazaseis
válvulas. A quen se lle
ocurriu converter a nasa
literatura nunha
pretenciosa ferretaria?

Un can adestrado,
probabelmente
acatarrado ese dia,
confundeo unhas latas de
atun para facer
marmitako con paquetes
de explosivo para pnñer
bombas. Perspicaces
policías basearonse
tamén na abolladura dun
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coche para comezar a
batalla de Bailén contra
os bascas (bárbaros) do
Norte. Pouco é preciso
para convertirse en
sospeitoso e nen che
pagan a neveira
ametrallada, nen che
piden perdon por un
susto tan cardiaco.
Sempre escollen para
ministro do Interior ao
menos elegante.

As viaxes a Nova
lorque
están de saldo.
Cincoenta mil pesetas
idea e volta e unha
semana de estáncia na
cidade dos rabuñaceos,
edifícios que segundo
Foxa son o gótico do
naso tempo. Hai
españoliños que
pasearon este Nadal por
Norteamérica,
mercando souvenirs e
derrochando coma
parvos e os ianquis
acongoxados pola crise
perguntaban: pero no
seu pais vívese moi ben?
E que producen?
Nada, respostaban os
ibéricos, importamos
todo dos Estados
Unidos.

Manel Filgueira
tamén viaxou este Nadal ,
pero el estivo en
Budapest. No centro de
Buda (xa saben que a
capital húngara está
formada polas duas
cidades unidas)
instalaron un McDonalds
hai vários meses e agora
está desolado.
Os maxiares
comprobaron que a carne
non era boa e que o pan
estaba fofo. Manel
Filgueira comentou que
tiña gañas de ir a Ucránia
para cando instalen o
McDonalds de turno,
que será pronto.
Quere ver a cara dos
ucranianos cando
comproben que as
famosas hamburguesas
non son máis
que un derivado dos

filetes rusos,
prato ucraniano,
levado aos Estados
Unidos por emigrantes
desta nacionalidade .

•••••••••••••••

ra, podia ser un verdadeiro pozo
de riqueza e postos de traballo?
E, se a maldizoada Administración non deixa facer riqueza eléctrica que non contamina, cando
menos, deberia obrigar a que estes ricé.ces terreas se trocasen
en pilotos de novas formas de
produción agrária, tras dos cales
irian outras zonas ; pois na nosa
cultura galega espabilamos por
envexa cáseque sempre.

volver a sua política de dispersom. Denunciamos como esta
política de dispersom conculca
os direitos humanos mais elementares, pois pretende isolar o
preso político da sua realidade
social e cultural , contradizendo
a própria legalidade vigente no
Estado espanhol (Constitui9om,
Lei Penitenciária, Regulamento
Penitenciário ).

TOKIO

Ante esta situagom, exigimos o
naso imediato traslado a Galiza.

Se UNIÓN-FENOSA non produce
leite, que venda os terreos a Cooperativas Agrárias que donen pastos de traballo, que boa falta fan .
Que UNIÓN-FENOSA non pode
vender porque mercou con axudas estatais? Daquela, tanto mellar se as tales axudas reverten
en benefício dos industriais máis
probes, cal son os das explotacións agrárias na Galiza.
•

Xo

O R&~lD MAi~
VENl>IDO E!>ll- NAnAL

É FRAGA IGLESIAS

(MARI )

Fo1 A PRo~S~ CE~~L

Os presos
reclamamos
o traslado
á Galiza
Os presos galegos que assinamos queremos denunciar ante o
pavo galega e a opinión pública
em geral a situa9om penitenciária em que nos encontramos, encarcerados em prisons espanholas a centos de quilómetros da
nossa pátria.

os deslocamentos a Madrid para comunicar connosco. Denunciamos tamém como estas comunicagons som arbitrariamente concedidas ou denegadas
pala Direc9om Geral de lnstitui9ons Penitenciárias, senda

significativo que o controlo destas visitas pola Direc9om Geral
afecte unicamente aos presos
políticos , quando a igualagom
do regime penitenciário tora um
dos argumentos utiligados polo
Governo espanhol para desen-

r-------------------------------------------------,
ANOSA TERRA
canta con tres páxinas para receber opinións , gabanzas, críticas,
informacións (texto, fotos ou deseños), sobre todo o que nos rodea como persoas , como cidadáns, como consumidores.

1
1
1
1
1
1

Manifestamos tamén a nossa so1id ari edad e com
Esta política a luta por identico s
motivos
de dispersom sostén
actualconculca os mente os presos
e presas polítidireitos
cas bascas. A
humanos
nossa situagom
mais
nos cárceres eselementares panhóis nom é
fruto dumha estranha casualidad e , senom que
resposta a um
conflito que tem
a sua origem na negagom dos
direitos nacionais dos nossos
povos , nomeadamente, o direito
de autodeterminagom.
Como presos políticos galegas
unimos as nossas vozes a todas
aquelas que na Nossa Terra e
no mundo inteiro se algam reclamando o direito de autodetermina9om como expressom máxima dos anceios de liberdade
dum povo.
Viva Galiza ceive!

Envíos a:
Denunciamos, assi mesmo, como som os nossos familiares os
que mais sofrem as consequenc i a s d e s t a distancia da Terra, as molésticas, riscos e custes económicos que suponhem

A ALDEA GLOBAL
1
1
1
1
1
1

1

Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do
Fax: {986) 22 31 01.

L-------------------------------------------------
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DUARTE ABADE Loxo,
CARLOS DEIVE VAREIA,
Fn.GUEIRA DOMINGUES,

RAMoM PINHEm.o BEIRO,
MANufil QUINTÁES WPES,
PRfSOS T'IDEPENDEl\TISTAS GALEGOS.
(ALCALA - 1ECO, Ü F.ZEM13RO DE 1991)
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Orgaizada polo
Departamento de
Educación do concello
santiagués e o Centro
Galego da Imaxe,
durante as datas do
N adal levo use a termo
unha Mostra das
producións audiovisüais
galegas do ano 91,
ainda que a maioría
delas son proxectos
presetnados cara a
subvención da
Conselleria na última
etapa do govemo
tripartito da Xunta.
Sen que se visen
navidades de impacto,
si houbo productos que
deixaron unha
impresión grata,
algunha decepción,
e un notábel traballo de
recuperación ("Viaje
por Galicia''), a pesares
do relativo valor do
reconstruido.
O pior foi a escasísima
preséncia de
espectadores, motivada
pola desertización da
cidade nesas datas.
•GONZALO VILAS

A Mostra incluía outra interesante
sección denominada "Video á carta", donde o espectador podia e coller a produción a ver dunha ampla lista que contiña de de programas piloto para a TV até cintas
culturais ou educativas.
En canto ás proxeccións de cine,
comezaron coa de Martes de Carnaval, filme que xa coñecera unha
explotación comercial normal en
meses precedente . Unha película
na que o principal elenco interpretativo é foráneo (cun case "pleno"
da troupe Molina) , e que na sua
história do escrito enfrentado ás
pantasmas do seu pasado acaba por
perderse na complicada vía narrativa escollida. A obra resulta finalmente embarullada, especialmente
desafortunada na parte da mocidade do protagonista ubicada en Santiago. Ainda que o filme se lle escapa claramente das mans aos seus
autores, tampouco deixa o mal sabor do pretencioso.
Tres curtametraxes ocuparon unha
das sesións, constituindo o míolo
puramente cinematográfico da
Mostra. Son tres enfoques temáticos ben distintos e que, facendo un
paralelismo forzado , atopamos
repetidos con distintos matices
noutras manifestacións do cine galejgo máis recente e non tanto. ¿A
sorte cambia? oferece unha historia de cine negro donde importa
máis o acabado formal que a leve
historieta na que se apoía. Algo semellan te, salvando distancias, a
Continental: estética de anuncio e
diálogos esquecíbeis. O resplandor
da marte toma o drama rural coma
referéncia, e Macana de dote , che,
amáis londa das tres, toca o tamén
frecuente tema da emigración,
mais dende unha óptica paródica
completamente novidosa respeito
ao que aqui, se ten feíto.

Cena de Macana de dote, che

Apresentadas en antiago as última producións galegas en cine, vídeo e TV

Pingas de cine
O prémio de Alcalá a
película de MiJagr B rá
A Sorte cambia relátano a peripecia dun mozo que, pre uncamente
de e perado, e a pique de e uicidar, ve e implicado por azar nun
confu o trapicheo que, no remate,
reportaralle un maletin ben cheo de
carto e a ati facción bogartiana
de deixar compo ta á rapaza de
turno . E te plateamento normalmente ó pode re ultar botando
man da paródia e facendo u o do
humor. E ainda que aqui e intenta,
en exce ivo convencemento, non
chegan a mái alá de catro tópico
que hoxe, archipopularizado o xénero negro, a ninguén din nada. Ao
público asiduo da simplicidade de
moito video-clip hálle go tar. Para outra parte dos e pectadore , entre o que no contamo , moverá
en moito intre á ri a e pareceralle unha nadería inútil. Por moito
que a ua factura formal exa impecábel, cun bon aproveitamento
visual do peirao coruñé e un medido ritmo e, en suma, un acabado
moi profisional, debido ao eu autor, Héctor Carré, con experiéncia
en várias produción · e coproducións españolas. Pero a debilidade
argumental sobre a que e apoia é
excesiva, e fai preferíbel unha
"chapuza" aderezada con enxeño
que non estes insulsos productos.
¿A sorte cambia? recebeu dous
prémios no festival de corto de
Alcalá de Henares. Se o otorgado á
direción é comprensíbel , o concedido ao mellor guión sinceramente
non o entendemos.
O resplandor da morte, asinado na
direción por Milagros Bará, tenta
introducirnos no pechado mundo
dun matrimónio labrego e o seu fillo, onde imperan a incomunicación, a frustración e unha violéncia
latente que se desatará ao final, en
forma de prototípico crime rural.

Fotografado nun uxerent blanco
e negro, o curto arrinca con certa
forza, pero progre ivamente o conx unto de primeiro plano de obxecto e facianas e a des ripción
da fru tración da parella conducente. á criación dun "climax" que logo de emboque na traxédia final
non emellan o co nvincentes que
deberan. Hai un ha de ·conexión entre e e remate e o anrerior, e
criación dunha atmó. fera opre iva
e t acadada 6 a média . O re. plandor da morte fica coma unha
obriña con apontamento int reante , pero un tanto coxa no re. ul tado final.

Unha "pti a
da emigra ión
A mái longa das curtametraxe.
apresentada (un 40 min.) é Ma cana de dote, che, dirixida por Miguel Ca telo. Ba. eada nunha pe. a
teatral de Eulóxio Ruibal que ll e
pre ta unha ba e argumental moi
só lida, e te ca ·e mediometraxe é

Cabería
desexarlles a
todas as obras
unha longa vida·
na difícil
distribución que
lles espera,
donde a TVG
debera ser a vía
de exibición
máis segura.

unha e perpéntica vi ión de vário
tipos frecuente na vida galega
que, di tor ionado e arquetipizados, non deixan de ·er un refrexo
fiel do mesmo .
Macana ... c nta a hi. tória de Cerónio, un pa pán en oficio nen beneficio que pretende o. favo re da filia dun " ·elf-made man·· emigrant , e ao tempo, dar un bon "braguetazo". Vera e ine peradametne
axudado por un tra no anano, co
que e tabelece unha curio a a ociación que, ao remate e como é de
rigor, de fará o de ·agradecido Cerónio cando xa acadou o que pretendia, e para a ua de grácia ...

O citado emigrante e a ua família
expré an e nun grimo o galegoporteño, pre ente igualmente no título da cinta. Tamén ten unha in ólita coleción, úneca no mundo, de
cocho . Elemento porcino que se
repite regularmente en diver os intres do filme .
Macana ... é un divertido conto,
que e itua nun e pácio de contluéncia de xeneros difícil de determinar: a farsa, a comedia, o conto
máxico ... O conxunto funciona, a
pe ares de non resultar completamente redondo por certas a perezas técnica , por certa demora no
ritmo en certas fases, e me mo pola inadecuación ff ica da personaxe
do emigrante patriarcal, que un
presumiria orondo e gro eiro e non
co porte ca e aristocrático de Agrelo Hermo, que o encarna con prestáncia pero non na clave que a história requería. É destacábel, no positivo, a boa aportación de J.M.
Oliveira "Pico" no papel de Cerónio , e pretendido paspán que, sen
embargo, non ren(rncia a nada e
acaba converténdose nun perfecto
"trepas".

todo unha divertida comédia ou esperpento, refrexa así tamén eses citado '·tipo " quizás mellor que se
o intentara dun xeito " realista" . É
curio o como Ca telo, autor daquel
xa lonxano O pai de Migueliño,
aborde agora de novo, ainda que
exa tanxencialmente, o mundo
do emigrante , mais cunha vi ión
moito mái ardonica e ollando o
lado mi erento do asunto.

Á espera da TVG
Por último , e ademáis doutras producións para a TV e divesos vídeo , foi tamén apresentada a recuperación efectuada polo CGAI en colaboración coa Filmoteca E pañola
da wnta de l 929 "Un viaje por Galicia'', que fora sufragada pola 4
Deputacións con motivo da Exposición Iberoamericana de Sevilla
daquel ano. A recuperación é do
mái plausíbel, pero como a própria información facilitada polo
CGAI avisa o filme, realizado por
un palentino encarregado do proxecto cun certo "enchufe" (igualiño que os de agora), resulta rotinário, e apenas é unha pesada retaíla
de monumento e paisaxes que en
escasos intres revelan dados de intere e para o e pectador, ou permiten (salvo cando aparece o escaso
elemento humano, especialmente
nas toma nas cidades) estabelecer
comparacións na modificación do
entorno.

Foi, en suma, unha interesante iniciativa que polo inoportuno das data tememos que apenas chegou ao
público. Agora caberia desexarlles
a todas as obras amosadas unha
longa vida, na sempre difícil distribución que lles espera, don a TVG
deber ser a via de exibición máis
segura, que compense en algo cos
direitos televisivos o tremendo esforzo, case de lunáticos, que segue
sendo aportar metros de cinta á
Macan.a .... , sen pretender estable+
cer nengunha tese, e sendo ante , historia do cine galego.
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•Pecha
a Bertrand

• A obra de Renau
en Galiza
Os amantes da fotografia teñen
cita obrigada coa exposición que
está aberra até o 14 de Febreiro no
Pazo de Fonseca, en Compo tela,
do valenciano Josep Renau. Renau
está considerado o máis importante
autor de fotomontaxes, unha
técnica que chegou a dominar con
depuración e que puxo ao servício
das suas ideas de mellora da
condición humana e da sua
ideoloxia comunista. Renau
exiliouse a México no 1939 e viviu
desde 1958 até pouco antes de
morrer na República Democrática
Alemana. Os montaxes incluidos
na mostra compo telana son o
seleccionados polo próprio Renau
para a Bienal-1976 de Venézia.

•Arranxar
catedrais

A chegada da cadea
de librarias e editorial
portuguesa a Galiza fara
saudada con expectac ión
e o próprio pre idente da
entidade, o empresário de
Caritel, Xosé Cordo Boul losa,
estivera na inauguración
da mesma indicando
nun fem1oso di curso
que a Jibraria era unha
espléndida maneira
de recuperar a sua relación con
Gal iza, através da cu ltura e o
i1manamento con Portugal. Na
hora do peche,
o pa ado 5 de Xane iro,
a firma portuguesa
non ergueu voz algunha
e ntregou o edifício para un
negó io non se sabe
se bancário ou ho teleiro.

A Bertrand pérde e nunha
cidade como Vigo,
que ten records en pechar
librarías e cunha caréncia
clamoro a de Biblioteca
Pública .
A obra da futura Biblioteca
Municipal a in talar no edifício
Ferro foi maí unha vez
ralentizada
pola cicateria do Mini tério
de Cultura que entrega
a imensa maioria do eu
orzamento á celebración
de Madrid , Capital Cultural.

As intervencións nestas catedrais
poñen de manifesto a urxéncia de
extender o labor de mellara e
prevención do património
+
arquitectónico galego.

O actor e director de teatro brasileño vol ve a Gal iza de poi de dou ano de au éncia, e faino para estrear unha adaptación
por el me mo realizada de "O retrato de Dorian Gray" de O car Wilde.
A montaxe vai ere treada en primícia o 23 de Xaneiro no Centro Cultural da Caixavigo e supón a terceira obra apresentada pola compañ ia Arte Livre no no o paí , de poi de Amar, verho inrransitivo e Olhares de Pe1fil. Con esta última obra
o grupo bra ileiro e o seu director con eguiron diverso galardón , de tacando o do Festival Internacional de Edimburgo.
Po teriorm ente Cordovani dirixiu para o Centro Dramático Galego a obra de Roberto Salgueiro A arce no xardin.
A ver ión adaptada da obra de Wilde corre ponde ao texto orixinal publicado por capítulo na prensa londinense, e non ao
te to po teriormente ed itado en libro, para o que Wilde e crebeu diver as engádega . Incluirá na banda sonora música cláica e percu ión africana e para a cenografia con ta cun importante pai axi ta brasileño Roberto Marx.

Cultura e Património veñen de
adxudicar a redacción de diver o
plans directores para poñer a
ponto as catedrais de Santiago,
Tui, Mondoñedo, Lugo e Ourense.
En todas elas se estudará o estado
da pedra e as cubertas, asi como a
influéncia da humidade en
diferentes estruturas (retábulos,
imaxinaria, ...) En Santiago
analisarase o actual sistema de
electrificación ao igual que en
Mondoñedo.

TINO VIZJVOZ NOTICIAS

• O regreso de Roberto Cordovani

O dez per onaxe que interveñen na obra erán encamado polo catro actore do grupo, Cordovani Eduardo Gaspar,
Xan Bermejo e Ro ana Cordovani.
+
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•Homenaxe a
Guerra da Cal

económica individuai , egundo
informa Maria do Carme
Henríquez Salido, presidenta da
A ociacs:ao Galega da Língua.

O recoñecido inteleitual galego,
afincado de de hai dou ano en
Londres, vai er homenaxeado
pola AGAL a meio da edición de
luxo dun texto biográfico e dua
das suas obras financiado por 85
persoa con aportación

Guerra da Cal, ferrolano que pa ou
a ua infáncia en Quiroga,
exiliou e de poi de 1936 e
despoi dun periodo de en inante
no EEUU re. idiu en Portugal en
perder nunca a vinculación coa

Gal iza. A ua ami tade con
Eduardo Blanco Amor e Federico
García Lorca, fan del unha da
per oas clave na elaboración do
"Sei poema galego 'do e critor
granadino.

•Tra o pasos
de Alfredo Conde
A xulgar polo remite da obra

o exemplo de Alfredo Conde
o pa ado ano, coa gañadora
'Los otro dias",
foi eguido na edición do Prémio
adal fallada na noite de Reis
en favor de Alejandro Gándara.
Das várias dúcias de orixinais
apresentados,
ete tiñan orixe no noso país:
catro desde A Coruña e tres
de de Santiago.
+

THEIMA E LOUISE, AS VIRTUDES DA DENÚNCIA
E OS PERIGOS DO REVOLVER
/

(RESPOSTA A MARIA XOSÉ QUEIZÁN)
MA.NuEL VEIGA

Thelma e Louise é unha película importante
nGn só por ela mesma, senón tamén por ser a
obra previsibelmente máis lograda dun feixe
de filmes comerciais (norteamericanos, por
suposto) que toman á muller como suxeito
activo.
Nunha recente crítica (Faro de Vigo, 23 de
Decembro), Maria Xosé Queizán resaltaba
as virtudes certas desta obra, pero o seu elóxio corre o perigo de convertirse nunha carta branca para filmes que, sendo liberadores
no esencial, conteñen elementos quizá criticábeis que seria un erro si lenciar.
Para Maria Xosé Queizán o filme é, entre
outras cousas, unha metáfora do que desexarian facer as mulleres cos violadores. Isto entendeo calquer muller e mesmo calquer home que non se parapete na sua ideoloxia de
privilexiado e tente poñerse no lugar da vítima, como se pode poñer mentalmente (até
certo ponto, claro) na pel dun palestino.
Queizán afirma que "cando matan ao violador non matan a un home, senón ao machismo". Non se mata ao ser humán, senón ao
seu papel social, ao poder, como sucedia en
Novecento cando matan ao patrón (non ao

·é Queizán que o de Thefma e Louise é unha
metáfora, pero até coas metáforas hai que
ter cuidado. Porque certas metáforas do filme facilitan o camiño ao intencionado argumento de que o feminismo é como o machismo pero ao revés.

indivíduo).
O susceptíbel de crítica no filme é o que se
pode chamar exceso, das protagonistas: frívolo atraco dun supermercado, ensañamento
cun camioneiro machista e mamarracho ou
presentación do home de Thelma como un
mandón retrasado mental. As respostas que
oferece a película resultan válidas como desafogo, pero non como proposta de modificación da sociedade.

Thelma e Louise é, neste senso, un filme denúncia que deixa abertas algunhas fendas perigosas. A pergunta de até onde ¿ lexítima a
violéncia contra o opresor sinala un problema máis fondo e de máis raigame do que argumenta Maria Xosé Queizán ao dicer que
"é unha supercheria que intenten preservar
ás mulleres do que teñen instituido desde
Cain e Abel".
Todo movimento liberador vese nalgun momento na obriga de utilizar as armas do inimigo e dese modo corre o risco de asumir
aspectos da ideoloxia que critica. Que os partisanos fusilasen názis puido ser inevitábel e
mesmo desexábel, pero non deixou de pro-

É perigoso que o desafogo se construa através da utilización progresiva de armamento e
que as imaxes nos oferezan duas mulleres co
revolver no cinto, como sinal trunfador, e
con diálogos e atitudes próprias do varonil
Oeste, onde só falta disparar ao chan e pedirlle ao burlado que baile.

vocar un debate na esquerda. Doris Tejerino,
a comandante sandinista, chegou a ser Xefa
da Policía de Nicarágua e non se vengou dos
somocistas que a torturaran e violaran. Certamente, non existe unha fórmula que determine os lindes da rebeldia, por iso compre
estar atentos e definir en cada caso até onde
se debe chegar. Dirá, neste ponto, Maria Xo-

O ponto de vista do filme non deixa asi de
imbuimos a idea de que o debate e o cámbio
social desenvólvense através da violéncia os ianquis son e buscan sempre inimigos violentos- coma se o destino inexorábel da humanidade fose o de rexerse pola salvaxe Lei
do revólver (non en balde en Norteamérica
morren 25 mil persoas cada ano a causa de
asasinato) . .E, finalmente , un policía bon
(sempre un policia bon, desde que o ci'ne negro foi purgado polo senador McCarthy) que
disimulará, coa sua racionalidade, o sentido
animalesco e primário do sistema.
•
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1 L~ett~uras~11 ~~~~Os pesados
do xénero
policial

percutor só unha millonésima de
segundo antes de que este caese
contra a parte traseira da bala"
(páx . 145). Posto a buscar a relación causa-efeito , por que non falar do dedo que aperta o gatillo? E
despois os xentos --quizá milesde leitores que a consumen. Culpábeis: os autores . Se o aborrecimento matase, hai tempo que todos estes autores estarí an na cadea. Ás
veces a escrita salva a algu n deles.
Isto nos condena; pero a paciéncia
dos cond enados ten un límite. O
momento chegou. Logo será demasiado tarde.
•

Barato, barato
de Manuel
Forcadela

XGG
(1) Edicións do Cumio. Vilaboa. 1991. Col.
Cómplice nº 7. 148 páx . 1.145 pta.

Despois do éxito: seica, de vendas
da sua primeira novela policial,
Sangue sobre a neve ( 1990), Manuel Forcadela recunca e entrega
unha nova narración policial , protagonizada polos mesmos personaxes da anterior: Barato, baratoCIJ.
Ton i Barreiro, ex boxeador, traballador tempo parcial nunha axéncia
de cobro de moroso , está nun re taurante coa ua amiga-namorada,
unha actriz de trep-tease. Bota unha o41ada ao local e ve un antigo
amigo-coñecido. O ex amigo non o
saúda. A amiga pédelle que lle fale
del. Vai, Toni, ver ao seu xefe. E te
cóntalle que pasou por alá o amigo
que vira o boxeador no re taurante,
Norberto, e lle deixou unha carta
por se lle pasaba algo. Toni vaj ver
a Norberto e falan . De pois orberto é a a inado. Toni quer de cobrir ao asasino e Rodríguez (o xefe) lélle a carta que leva unha érie
de nome , aos que Norberto facia
chantaxe. Toni e o eu compañeiro
Elvis, van ao enterramento do asasinado. Unha muller choro a e beta
está pre ente. É, logo ha e aber,
unha namorada de orberto e irmá
xémea de Glória. Toni fata coa
duas. Polo médio méte e o comi ário Valiñas; unha fita do conte tador automático de orberto que fala dun pagamento; un negro que é
quen fai efectivo o pagamento de
marras (aparece logo a a inado):
un concelleiro de urbani mo; un
coc he de policía que e tá aberto
(páx. 74) no que o ex boxeador pode furgar tranquilamente e inteirarse de algo; un Mercedes ao que e
lle notan as balas (mal arranxo dun

Manuel Forcadela

chapi ta a quen non e lle debeu
pagar o traballo); un policia que
veñen arrre tar pero non , a Toni;
un final feliz.
Na época dourada da novela policial ingle a (no ela enigma) houbo
unha érie de e critore que fixeron unha pouca novela policiai .
Eran. normalmente, profe ore de
uni er idade e in tituto. Me mo o
hi toriador do ociali mo D.H. Cole, coa ua muller. fi o tre ou catro (publicada en e pañol na colección ''Seleccione de Oro''). O
hi toriadore da novela policic 1
apuxéronlle un nome a e re profe ore que, de cando en vez, e
dedicaban a e tragar o énero policial: o pe ado . Cando dentro de
vário ano e hi rorice e te momento da literatura En Baraw , barato, Manuel Forcadela cai no
me mo errare que cometera na
ua primeira novela policial. n
"detective' que acerta moito, dema iado. mirando ao ollo da outra per oa. . n diálogo que non
chegan -evidente- á altura de
Agardando a Godot pero que e lle
a emellan en certo momento .
nha trama que non e aguanta
nen con alfinetes.
teima de xu -

tificar todos os acto · -até os mái
anod ino do per onaxe . A intervención do acaso en demasiadas
ocasións. Unha total auséncia de
humor que non
O hi toriaa lva a cena en
que aparece o
dor
me mo autor, co
·cu momc: Maapuxér nnuel Forcadela.
11 un
Un ·uperplu · de
intuici ón
por
no me
parte do heroi
a ste
principal da novela. Intuición!)
pr ~ ore
m mo ant d
que
coñecer . ituad ando
c ión ou per onaxe . E, para ren ez,
matar, o qu m d di aban
l lor e taba con a tragar
guido na primeira ntr ga, a vio xén ro
¡ n da cidade d
p li ial:
Vigo, aquí e. trága e por mor das
o p ado
de ri ción un
p uco "p ética "
e un u o d guia
de rua que dirfamo totalmente
inadecuado.
Tod

e te ' elemento

onverten a

Barato, barato nunha novela completamente falida. Unha novela
que o autor non revi ou, enón se
entende que, por exemplo nunha
cena e diga (páxina 65): "Toni,
que, como empre, ob ervaba todo e cada un do · acenos da súa
interlocutora, tiña dificultades para
compre nder a realidade do entiment dela xa que a. lentes de
·o l lle impedían ver con preci ión
n que forma e expre aban o.
seus olios". Me ma cena, páxina
70: "Toni fuxiu outravolta a vi ta
naqueles olio · o ulro por tra da
lente. e. ura. ". Me. ma cena, di tinto plano, páx. 73: "Ela ollouno
a umindo e e entimento novo
pr dueto daquel me mo in tante, e
na úa m irande enconrrou a certeza de que o había de chamar". Todo eria mái ou meno correcto e
non fo e que en toda a cena a interlo ur ra non e quita a lente .

Umia-0 Grave
A Asociación de Ensinantes do
Salnés ven de publicar, coa
colaboración da Conselleria de
Pesca, un libro-manual sobre a
xeomorfoloxia, fauna, flora e
roteiro dunha área de grande
importáncia ecolóx ica. O libro é
unha proba de traballo colectivo
e coidada edición, sen excesos
de lu xo pero sabendo a que
público se diri xe. Fotos, mapas e
gráficos completan un traballo

que pode servi r de guia para
agrupacións noutras zonas de
Galicia.+
Antón Reixa

A voz

a novela policial galega exi ten
moita vítim a . De primeira a
on eición d novela policial e a
ua e crita (véxan e de crición
como e ta: "
ituación chegou
daquela a un extremo de violéncia
p icolóxi a que Gloria non podía
aportar e o gatillo fixo accionar o

de Camilo
Nogueira
e outras máis
Suso de Toro apresenta un volume
de conver a con Cami lo Nogueira
e outro protagonistas da pequena
hisrória da famí li a nacionalista
de de 1960 ata 1990. Un volume
máis a xuntar aos dedicado a Carbailo Calero, Beiras , Ferrín etc.
Coincide a aida de ta obra coa de
Vicente Araguas,"Voces Ceibes '.
E unha fortuna a ca ntidade de relación , memórias e conver a que
e tán a intentar fotografar os derradeiros a-nos do Franqui mo e os
primeiros da Autonom ía.
a obra de Su o de Toro hai variados compoñentes: unha galería de
autorretrato , unha teorización da

García Ramo , Oréncio Pérez,
Vi torino Gutiérrez, X.X.
Barreiro ... O libro e 1á
promovido pala A ociación de
Funcionário pala
No1111alización Lingüística.•

Tandem Quim
Monzó-Reixa

A Enseada do

Unha
memoria
da esquerda
nacionalista

Edición Po itiva que devagar
vai con olidando a sua colección
de narrativa, publica a primcira
tradución ao galego dun dos
máis importantes autores
catalán actuais, Quim Monzó.
O libro, A magnitude da
traxédia e tá traducido por
Manuel Cortés. Na mesma série
o se lo que dirixen Xelis de Toro
e Francisco Macias, pon en
circulación o Transporte de
Superfície de A.R. Rcixa,
primeira incursión narrativa do
poeta vigués.+

Miguel A. Mato Fondo

Manuel Rei Romeu

Literatura para
xente da lei
Na sua colección de narrativa Ir
Indo Edicións publicou un
volume titulado Contos da
Xustiza, que é un mangado de
relatos con intervención de
escritores xa consagrados
(Conde, Casares, Dario X.
Cabana, Suso de Toro) e
profisionais do Direito (x ui ces,
abogados, max istrados... ):

Desde Castelao á
poesia
contemporánea
No campo do ensaio literário,
Edicións do Cúmio ven
mantendo alto o listón na sua
colección intitulada Critério. Os
dous últimos volumes son Arte e
verdade de Manuel Reí Romeu,
un estudo sobre a obra literária
de Castelao e A ma:á e a cinza

un traballo de Miguel Mato
Fondo sobre a poes ía galega
despoi do 1976. A co lección
está promovida e coordenada
pola Asociación SócioPedagóx ica Galega.+

Guia de Arte
A Fundación Barrié ven de
editar a catalogación
arqueolóxica e artística do
Museu de Pontevedra, nun
luxoso volume baixo a
responsabi lidade fotográfica de
Xurxo Lobato. O libro inclue,
entre outros, traballos de Fariña
Busto, Maria Luisa Sobrino,
Angel Sicart e García Igle ias, e
é un percorrido pola arte galega
de todos os tempos. •
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tros 'que por aí andan , e terá de sobra
material para valorar a persoas e a
cantilenas desta orquestra xuvenil.
A exposición da teorías de Nog ueira están tanto nas sua palabra como nas preguntas do entrevistador;
e ta preg~nta son neste ca o menos extensas que no caso dos autofotografados. A e tes , ás veces, ténden elle anzós nos que pican con toda inocéncia. Camilo Nogueira aparece multiplicado na ua afirmación · dunha grande linealidade.

política de Camilo Nogueira e/ou
das formacións políticas que lidera
e un intento de marcar o e pácio
da política·galega.
Su o consegueu dar axilidade a obra
mediante procedementos literário
que combinan a
ex po ición teóri A
ca de ogueira e
exposición os avatare do
proceso político
das teorias durante a clande
destinidade e
de poi . O conogueira
x un to
parece
están tanto abrirse a dua
parte : unha ata o
na suas
capítulo exto,
palabras
pax. 132, outra
como nas
ata o 12. O re to
é xa apendicular.
preguntas

do entrevistador.

O procedemento
empregado a bae de magnetófono consegue unha alta eficácia: o · comertúlio que
interveñen para ampliar a información de C. Nogueira , quedan fotografados sen retoques. Cada un, de
forma diferente, trata de erixir e unha estátua, xeralmente, mai in igne
que as restantes. Pero un , egan a
herba baixo os pés aos outro e todos acaban na escaleira do monu mento como grilanda ao héroi .

Se o leitor ama as fotografia,s, non
ten mais que abrir os libro referido
de Suso e de Ara.guas, colocar os
autorretratos da obra de Su o e os
retratos da de Ara.guas e alguns ou-

A decadéncia

de Blake
Edwards
Unha loira

moi dubidosa
Blake Edwards fora nos sesenta
un continuador brillante dos mestres da comédia americana. Sen alcanzar o nível de xenialidade de
Billy Wilder ou de Emst Lubistch,
soubo darlle vida a un xénero que
serviu durante moitos anos como
espello das contradicións da dita
sociedade. Títulos coma "O guateque", " Almorzo con diamantes" e
outros serviron para introducir unha olla.da irónica e elegante na
construción dos "gags" visuai s. A
série da panteira rosa, cun esaxerado Peter Sellers á frente, formaron
o capítulo máis fácil e frouxo da
série, pero polo menos nelas exis-

Afirma que go ta da hi tória e da
ciencia económ ica, pero de aquela
fai e e caso uso no libro e de ' ta
ab undante.
Toda a teori zació n de Nogueira
conleva a própia exp licación por i
me ma e a referéncia negativa á
política da UPG-B G. Aquela vai
e ven, afirmase e reafinnase, esta
ó aparece de de a negativa de
aqueloutra e non de de i me ma.
E ta técnica impre ioni ta pode
acadar efecto inso peitado : que o
leitor vaia a outro lado a bu car o
que cobren a ombra , v.g . qu
merque a obra de Pillado-F.Vello
"Conver a con Beira ". Ou que e
quede "in albi ··, can o da vida de
" familia" da ducia de au rorr tratado e do
u enredo "pa lacego ," e e dedique a outra cou a.
En todo ca o no obra de Su o d
Toro hai canco e ten e crito e divulgado obre o POG, EG, PSGEG. E non é pouco. Aparte, e tá a
vibración individual de amilo
ogueira, do bairro vigué ·- O alvário- da ua ado le céncia, a fábrica da urb atlántica e algo do
Parlamento galega. Da vida parlamentária hai moi intere ante evocación na obra de C. Mella " on
orno inocente "e na de ora
"Barreiro contra Barreiro".
Son xa numero o o libro obre
o tempo devandito , pero inda
compren algun mai ; parte da
' memoria da e querda nacionali ta" e tá en e creber. O e forza de
Su o de Toro por encher baleiros é
con iderábel. +
F. CARBALLO
Suso DE TORO. i\MILO NoG EIRi\ E o TRA. VOCES
H MEMOR IA DA E. Q ERDA
'ACIO LISTA . Vi go, Xerais, 1991. 390 pax.

Coa alma
no campo
e o corpo
na cidade
Vai de Roda
Dando por fe iro que o fenómeno
do "fo lk" " progresivo" é unha corrente de expre ión artí tica plenamente con alidada a nív el internaciona l, a evo lución experimentada
por "Va i de Roda" nos eus catorce
ano de vida é palpábel d mo tración de que cada dia hai mái s múico que xa teñe n superado e a umido o antigo dilema " tradiciónmodernidade" . E ne te contexto a
tra ectór ia de te grupo portugués
upón un caso paradigmático.
" Se a mú ic tradicional para o homem do campo faz parte da ua vida diária, para nó ela assume urna
fun9ao de arte e de dignifica9ao da
criatividade artí tica do povo", declaran o componen te do grupo á
prcn a portuguesa ao fío da publicación do eu último di co, en cuxa
c ntraportada in lue unha e lo uente
fra e duo tal Savater (Fernando?):
"Todo o legado preci a er reconquistado, tem de er perdido para
er ga nho d novo triunfalmente".
un fato de peroa con eguen facer x rmolar no
ano 1978 un ambicio o proxecto de
"cooperativ a etnocu ltural" baixo o
nom actual do grupo. En Febreiro
d 1979 a pre ntan e en público.
De de aque la a umiron o reto de
elaborar unha mú ica "com a alma
no campo o carpo na cidade, penando em terra e lutando no mar' .
En 1983 euíta e o eu primeiro di o, acollido pola crítica como o
mellar da mú ic popular portuguea do ano; o nome que lle dá título é
o próprio do grupo: "Vai de Roda',
porque a sua arte é a re ulta "duma
concep9ao de tempo circu la.
U nha longa paré nte e de il é ncio

tia un gran rigor na construción do
humor e un ritmo que non decaía
en toda a fita.
"Vítor ou Vitória" foi a última das
grandes películas de Edwards. Película moi orixinal a cabalo entre a
comédia e o mus ical, cun ha normalmente insulsa Julie A ndrews
-a sua muller na vida real- que
brillaba co n talento de derradeira
actriz. A anédota da fita abordaba
o tema gay c unha falta de tópicos
inabitual no cine americano .
Despois de "Vítor ou Vitória" comezou a implacábel decadéndia da
arte de Edwadrs . Películas cada
vez mái s ramplonas, feítas como
de encargo e partindo case sempre
dunha boa situación inici al pero
repetida até a saciedade , o que
provocaba no espectador o fastio
máis forte. Títulos como "Cita a
cegas", ·coa p are lla Kim Bassinger-Bruce Willis, "Asasi nato en
Beverly Hills", onde repetia co
actor do brillo da lua e asasinaba
unha boa idea: a evocación de
Tom Mix e do cine dos pioneiros a
base duo enredo sen nengunha
grácia. Adema.is, xunto aos a.pon-

Ellen Barkin.

tamentos libera.is mon strados en
" Vítor ou Vitória" facia ca ntos á
unida.de da família en obras como
"Asi é a vida", o que sumaba pon to s no se u reaccionarismo xa
monstrado hai alguns anos cun ii1 fumábel ataque ao aborto titulado
"Diágnostico asasinato".
A última produción , escrita e dirix ida por Edwards -o que serve
para aumentar a sua responsabilidade sobre o pobre resultado da
obra- chámase no orixinal
"Switch" ou sexa "Cámbio" e na
fiel tradución castellana "UNha rubia muy dudosa". Partindo dunha
anédota tan enxeñosa coma incríbel

discográfico, qu e non de actuacións en directo, acompaña ao grupo durante ete ano , ata que a finai de 1990 gravan o ·eu segundo
di. co editado no pasado 1991 pola
"Uniao Portugue a de Arti ta de
Variedade "(' U .P.A.V.").

O Terreiro das Bruxa "é urna terra e tranha, uma incógnita, para
onde partimo e regres amo todo
o día " declaran o arti tas a respeito de te excelente traballo, que
oferece ao ou inte unha uce ión
de tem ordenado por un fio cond uror que fai do di co unha orte
de obra realmente redondeada. A
imaxinación que amo an no traballo é pouco u ual en grupo de ta
ca te. Tema recollido en "Trá o -Monte ", na ''Beira Baixa", un
anónimo de "Renascen9a·· on proce ado por Antonio Tenrzí.~al, autor da meirande parte da campo ición , e pai de te produto colecti o,
en galidade de produtor, dirección
mu ical e r pon ábel do arranxo ,
á par que in trumenti ta do grupo.
Sen dúbida. Tentúgal é o mentor dq
grupo; o home que á marxe da ua
profi ión de arquitecto, con eguiu
materiali zar en'· IR" o eu proxecto artí rico-e tético .
E o resultado é un de tanto produto de mú ica tradicional actualizada, que inevitabelmente rea iva na
memória per oal de que in to escrebe aqueloutro grupo, tamén portu-

- un donxoán é ca tigado por tre
das ua ex amante e finalmente
a a inado por ela . Ante de chegar
ao ceu, Lucifer convérteo en muller
e rétao a que encontre unha muller
que quixe e ao difunto edutor. Edward repite até a aciedade a situ ación cómica do princípio: unha
muller encamada mm home, o que
serve para a.presentar máis unha
vez unha oll a.da á loita dos exos,
con denúncia do machismo e apontamento dun le bi anismo visto con
ba ·tante toleráncia por Edward . O
que pasa é que en vez de profundizar nesa falsa pero interesante premi sa, Edwads reduce todo o sue
humor á batalla que Amada-Ellen
Barkin loita cos seus zapatos de tacón, ate o punto de abu1Tir ás ratas
co "gag" - non poden as loiras calzar za pato s planos como todo o
mundo? Ademais, querendo ser feminista redu ce a masculindade a
dicer tacos e a deitarse coa última
mona. Como en "Thelma e Louise"
de Ridley Scott os homes son tan
cretinos que non deberían sair de
Conxo nen sequer os fin s de semana. A atitude ten de positivo o invertir o carácter machista de tantos
quilómetros de celuloide iánqui.

gés, de in ·ó litas características, chamado "Banda do Casaca". O paso
do tempo condiciona aos músicos, e
iso detéctase facilmente ne te "Terreiro": a sofisticac ión non empaña a raíz popular, e a variedade musical do disco condúcenos por un
camiño doado de trans itar. A proposta non é nova, pero o resultado
nesta ocasión si re ulta novidoso. O
mérito de " V/R" é desafiar co n soltura o reto modernizador que se lles
apresentou á hora de pensar o disco.
Mália o seu carácter "moderno", o
mái anovado r do disco resulta a
presenza da •·zanfona", instrumento
que tamén en Portugal, foi primeiro de u o culto (uti lizado na corte a
finai do século XIX), para ser logo
popular, no seu po terior de tino ao
u o do mú sicos ambulantes, mendigo e cegos. Outros so ns, máis
a imilado á tradición portugue a,
tamén e tán presentes no disco: gaita de fole , brague a, violino acordeao, cavaquinho, harmónica ... , suprende o banjo, e o que lle dá carácter actual: o sintetizadores.
Ao remate despois de tanta diveridade, a obra con erva o seu aroma portugués. Moito tivo que madurar na úa andaina a música popular no viciño país para chegar a
producir di cos coma es te Terreiro
das Bru.xas. Sen dúbida, unha brillante monstra do excepciónal panorama ' folk" portugués.+
X.M. ESTÉVEZ

O mellar de "U nha lolira moi dubido a" é a explendida Ellen Berkin , espléndida muller e actriz que
até o momento come literalmente
a cantos ac tores se poñan dian te
dela. Pa aba o mesmo en " Querido detective", onde facia unha sesión de canibalismo devorando ao
feliz D . Qu a.i d, repetia a operación
co insulso Al Pacino en "Melodía
de sed ución " ou o insoportábel
Mickey Rourk e e n "Jo hnnie o
guapo". Na última de Edwards cóme e ao director, ao absurdo persoaxe que inte rpret a e a toda a
equipa. A sua xestual idade, o seu
estraño erotismo, a s ua in só lita
fotoxénia poden convertela nurtha
~tar do cine do futuro sempre que
teña papeis dignos da sua personalidade.
"Unha loira moi dubidosa" é case
un festin canibalista da señorita
Barkin. O demais, a fita e o resto
da equipa, poderian terse quedado
en casa agardando mellar ocasión
para sa íren nas pantallas. E Blake
Edwards que siga cantando "Edelweiss" coa sua muller, a virxinal
Julie Andrews.
+
CARLOS AMARO
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Xesus
González
Gómez
'Ainda ternos
unha crítica libre,
non dependente
das editoriais'
• XAN CARBALLA

X. C.

Traballa na rádio, en Barcelona, e leva xa
desde 1983 facendo un seguimento crítico
da imensa maioria das navidades literárias
galegas, "só parei uns meses máis que por
cansáncio próprio, pola calidade da
lit~ratura galega". Xesus González Gómez
non se considera escritor frustrado,
"nunca me propuxen escreber nen unha
novela nen poesía", pero ao ·seu extenso
labor como crítico e reseñador, une un
labor de ensaista e traductor, e unha peza
("Ucronia") que encaixa dentro da
ficción. Nesta conversa analisa os
camiños dunha crítica literária, "que, en
Galicia, ainda non escrebe ao servício da
indústria editorial".
Distinguiria entre crítica de xornal e outra máis especializada?

oa e e re trinxa á obra, non ten
porque entir e agraviado.

Cando se fai crítica especializada
para revistas máis específicamente
dirixidas a un público minoritário,
hai algunha diferéncia, pero non hai
que tratar ao leitor de xornal como
subnormal. Ainda así a crítica de
xornal -se usamos esa definición- é
máis de intervención, e inclue resumidamente as causas palas que gusta ou non unha obra. A diferéncia
de tratamento é a extensión con que
se argumenta. Debe ser máis concisa e directa porque o leitor de xornal lé máis por riha.

No seu xuício influe ó o gosto
particular ou hai unha análi e se
se quer máis técnica e tética ou
ideolóxica?

Na crítica de xornal entendo que se
debe explicar brevemente en que
consiste a novela, como son as
personaxes, como escrebe o autor
ou· autora e o xuício do crítico sobre o que acerta ou desacerta.

Para vostede é unha vantaxe vivir lonxe do ambente literário de
Galiza?
Coido que non porque se un autor é conscente da sua obra, e ese
é o problema, non ten que afectarlle se unha crítica é ou non favorábel. Estar lon xe non creo- que
me condicione. Teño amigos aos
que teño pasto mal na reseña e
non pasa nada. Se está certo da
sua obra pode pasar do que lle din
ou tomar aquelo que cree que
acerta nunha eiva a correxir. Mentres non se meta con el como per-

A crítica ideolóxica intento obviala
e quizais entre mái nela cando on
textos feito por persoa de e querdas , porque á direita xa e tamo
para atacala. A direita xa é o
inimigo e é ao amigo a quen hai
que criticar, dentro de que esta é
unha cuestión moi per oal porque
na e querda tamén hai moita diversidade de forma de pensar.

Que función ten a crítica?
Utilidade non lla vexo ainda que no
caso de Galicia é diferenre que en
culturas normalizadas. Nestas últimas a Crítica é unha parte máis do
negócio editorial e no naso caso ainda non é. A reseña que facemos eu e
outras persoas hai un aspecto máis
informativo, de dicerlle ao leitor: hai
estes libros e son asi. Todos cometemos o erro de tentar dirixir, pero a
nasa función é máis informativa.
Pero se un calle as páxinas dalguns
rotativos estatais ve que a independéncia é nula. Un señor como Enrique Murillo, que dirixia o suplemento Bahelia , cobraba antes de
Editorial Anagrama e agora vai cobrar de Plaza y Janés. Alfaguara e
Aguilar son interdependentes de

El País, e quen lea as páxina literária de e diário, que on a piare do Estado, darase canta que os
apoios son a tre ou catro editora
de Madrid e un ha de Barcelona.
A crítica dos grandes meio depende da editoriai e i o non o
pode negar ninguén. Igual que no
cine. o ano 73 ABC era o único
xornal que non tiña publicidade
de película porque o crítico, Lorenzo López Sánchez, pa aba
compleram nte da productora e
como ·e cargaba todo o que non
lle gu taba r tiraron a publicidade. De pois pa árono a teatro e recuperaron o anúncio ·.
Ourro exemplo. En Barcelona hai
un crítico, Cario Otero, que colabora con El Periódico e fóra de e
traballo fai leitura para editoriai .
Como non puxo ben un libro determinado -non dixo que era unha
marabilla- tiráronlle o chollo da
leitura .

O di curso do editore galego
vai na procura da normalización
empre arial a todos o ní ei .
Entraría, xa que logo, tamén a
crítica nese terreo?
Pode entrar, pero non chegou quizai pala no a ainda cativa indú tria editorial. A min ninguén nunca
me fixo indicación algunha, e de de hai tre ano todas me envian a
novidade , e nunca houbo negunha
nota acompañando o libro .

Cando comezou co labor de crítico?
Empecei en El Progreso. Cando
aiu unha obra de Alfredo Conde,
Breixo, que todos puñan ben, penei en quen ma podia publicar e
que tive e máis difusión que en

Alfaguara e
Aguilar son
interdependentes
de El País
e os que lean
as suas páxinas
literárias
daran e conta
de que apoian
a tre ou catro
ditoriais.
Lugo. Mandeina a A Nasa Terra e
de de entón eguin. Era ao primeiro do 82.

Unha da crítica que e lle dirixen como crítico é o eu exceso
verbal. Unha vez recomendoulle
o uicídio literário a un autor.
Aquel exce o era xu tamente nunha nota a un libro de Xe u Valcárc l. Dicia que e o autor e taba dacordo co que e dicia na lapela que
e uicida e; era dita con retranca
mái que outra cou a, e ei me e
de ' pois coñecin ao autor e orno
amigos. Aquela i era unha crítica
ideolóxica, porque na !apela falába e de desilusión da rerolución e
outra cou a. .
O meu e tilo de e creber apareceu
cando a crítica que se facia era
empre agarimo a e pensei que había que falar un pouco selvaxemente, ainda que de poi rebaixeino unha chisca. I o non quer dicer
X. C.

que a crítica estivese be,n feita, pero penso que había que recorrer a
un revulsivo.

Como ve o nível actual da literatura galega, por si só e en comparanza con outras?
Os poetas galegas menores de 40
anos son mellares que os cataláns,
ainda que na poes ia galega existe
moito manierismo. En narrativa hai
nome cunha obra bastante consolidada, no catalán son dou s autore e
en castellano tres, por moiros nome que propagandisticamente dé
"El Paí ": tirando Muñoz Malina,
Alvaro Pombo e tres máis a nove1í tica española é insoportábel.
Respeito ao Estado estamos máis
ou menos igual pero se comparamos con Portugal o listón sube tanto en poesia como en narrativa.

Suárez Abel fata de que hai que
escreber moito para que finalmente saia un autor bon.

E creber moito está ben , pero o
problema é que hai que escoller o
que se publica. Hai moitos escritore que terian gañado moito e
con ultaran cuns amigos antes de
publicar certas causas. E creber
moito i, pero publicar menos. Esa
pre a leva a poetas bons a escreber
novelas infames, e un non sabe
cando é impo -tor: cando é exqui ita ou cando é infame.
O no o problema é de falta de tradición literária, porque escasamente acadamos os setenta anos. Nesa
circunstáncia poden sair excelentes
novela pero é mái difícil. Por iso
non depende do tamaño do país
nen do número de falantes. O idioma checo ten dado grandes novelas. e non penso en Kundera, con
semellantes dimensións de falantes. A tradición narrativa e histórica é decisiva e xa o <licia Otero Pedrayo nos anos vinte: para escreber
novelas fai falta tempo hi stórico e
tempo urbano.

Tamén ternos grandes autores de
novelas.
As excepcións, os B !aneo Amor
ou Otero, veñen do seu gran nível
c ultural e intelectual. Otero ponse
a facer novelas , que ás veces non
se poden tratar de tales, sen nengu nha tradición, por vontade de
cubrir o valeiro; Blanco Amor ven
coa experiénc ia de duas grandes
novelas en castell ano. Até meados
dos o itenta a novela galega seguía
senda prod uto máis da vontade
que da tradición.
+

24

GuieirQ

ANOSA TERRA
Nº 504-1 ODE XANEIRO DE 1992

CULTURAL

Manuel García Barros cos seus netos nunha fotografía que publícou recentemente a revista Contraretranca

Manuel Garcia Barros
'
a retranca como arma política
O escritor-labrego da Estrada que nunca perdeu o bon hutnor
x.c. GARRIDo
Popularizou Sílvio
Rodríguez unha frase
de B. Brecht que
concluia: "hai homes
que loitan toda a sua
vida, eses son os
imprescindíbeis".
Manuel García
Barros, desde que
por primeira vez tivo
que ir dar cos seus
ósos á cadea a
primeiros de século,
en 1907, até a última
vez_ que foi
conducido ás
dependéncias penais
con oitenta anos; só

cometeu un delito:
ser fiel á sua pátria,
Galiza, pola que
loitou toda a sua
vida; ou como el
mesmo deixa escrito
no testamento, co fin
de evitar involucións
póstumas do senso
da sua vida: "Foi
Galiza obxecto e
ilusión da miña vida.
A ela e a sua
redención, adiqueille
as miñas fórzas e o
meu labor literário.
Por ela loitei e
sofrin."

Ne te 1992 cúmpren e 20 ano da
morte do agrari ta, e critor, xomalista, e nacionalista galego Manuel
García Barros , cuxo sobrenome,
Kenkeirades, figuraba baixo inumerábeis artigos que povoaron a
pren a local ("El E tradense", "El
Eco de la Estrada'', e "El emigrado"), nacional ("A Nosa Terra") e
da emigración ("Céltiga", "Lar",
"Vieiros", etc ... ). Actua lmente dá
nome ao Instituto de Bacharelato
de A Estrada, e a un Prémio de
Novela, polo que quizá as palabras
García Barros soan a moito cidadáns non especializados na literatura galega. É preciso recorrer ao
rnáis vellos para atopar un recoñeci mento
xeralizado
de
Kenkeirades. En México, Arxentina, Cuba e Uruguai era ás veces
máis coñecido que na Galiza, pero
poucos dos nosos maiores se escapan de ter algunha vez escoitado
algunha "rexouba" ou ao que non
lle contaran algun "contiño da Tena". Pero o longo período posterior ao 1936 no que se viu forzado
ao siléncfo deixou mella nas novas
xeracións que medraron sen o ali-

mento que a retranca da ua hi tória aparecida no xornai , e
editada co concur o do emigrantes que financiaban a saída do prelo das ua obra .

R beldia
contra o franquismo
E tase de novo a querer botar luz
obre aquele ano escuros, nos
que parece que a lousa da longa
.noite de pedra as ulagou toda a
criatividade e dinamismo dun povo
que facia posíbel que -por exemplo-- nunha vila como A Estrada
e chegasen a publicar oito xornais. Nese labor queda pendente
unha análise sobre o traballo do
galeguismo non culturalista, o ga1eguismo extra-oficial. Concretamente é preciso reabilitar figura
como as de Manuel García Barros
para comprender como se foi artellando no contexto franquista a
oposición interior ao réxime. Unha
oposición que en moitos casos tan
só supuña unha non colaboración a
nengun prezo, máis que un su icida

enfrentamento directo.
Ne te entido, Kenkeirades negouse a colaborar co réxime ainda a
costa de que non se lle restituise a
praza de mestre que tivese que gañarse a vida como la.brego. O cal
provocaría certo pre-xuízos á intelectualidade ocio a que contemplaba con certa infra-valoración a
quen pasaba os dia coas vacas,
botando patacas, segando erva, e
tan só a noite se adicaba a ler e escreber. Intelectualidade entre a
que non estaba Otero Pedrayo,
Blanco Amor, Ben Cho Shey, ou
Neira Vila , grandes amigos seus e
que mantiñan co e critor estradense unha fluída correspondéncia. El
mesmo se enorgullecía da condición de labrego, e como tal se definia escrebendo: "un homiño asi,
non moi alto: vulgarete, xa velleiro, cunha gorra de viseira sobre a
teluga, cazadora esfiada, pantalón
con remendos e algun buraco. Zocos ferrados de chatolas, que as
mañás e palas tardes soe verse palas veigas ou polas toxeiras tras
unhas vacas cunha vara na man e
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un libro na outra".
Pero Manuel García Barros non só
limitou a oposición ao réxime en
non colaborar con el. Seguindo a
e creber e publicando no exterior
en revistas da emigración, e por último no 1972 publicando postumamente "As aventuras de Alberte
Quiñoi", unha novela, ou como el
define, un "desfio de vida campe-·
siñ a" no que se posiciona belixerantemente en defensa do país no
fondo e na forma. Ainda que escreber en galega naq ue! momento
-nen hoxe- non podamos dicer
que sexa unha cuestión de forma.
O fondo das "Aventuras" trai consigo unha retranca rev ulsivamente
nacionalista e progresista.

o
Mundo
de .
eunque1ro,

A retranca
como forma de loita
A retranca en momentos de cen ura
e represión, permítenos expre ar de
xeito irónico, ridiculizando atitude
contrapostas ás que directamente
non se poden soster, en correr grave perigo físico. Foi un recurso e pontaneamente xurdido como olución popular a situación de perda
de liberdades individuais que amiúdo sofreu o país. Manue García Barros desde moi novo xa aproveitou
a potencialidade de dito recur o ao
dirixir un periódico, "El Estradense", en períodos represivo . Pero tamén o se u compañeiro e amigo
Castelao reparou nese estilo de formu1ar as cou as sen "querer ofender" pero, como quen non quere a
cousa, con todo o re peito acerta
en atinar na liña de flutuación da argumentación do inimigo.
Nas "Aventura de Alberte Quiñoi" e critas no ano 42 (tardou 30
anos en publicar- e e para i o mutiladas) escrebia a re peito do idioma co que lle falaban na e cola ao
"Albertiño": "A maor parte da
verba non a entendía para nada
e algunha atrebuia-lles un iñificado parella ou igual ó de outra
cuio sentido lle era conocido. •·y¡_
da perdurabel · feguraba- e-lle a í
vida perdida, oude perdido . O pai
chamaba-He en ocasión "perdulário", e non o tiña por cou a boa.
"Parajes" entendía "parag ua ' , e
"testi monio" recordaba-lle o te to
do pote con algo máis non sabia
qué. Cando lia aquelo de ' ahí te
caigas mu erto' esperim entaban
unh a sensac ión de repugnáncia e
de no xa. A verba "caigas" atrebuía-lle un sentido igoal que e lle
faltara a "i", porque diste xeito era
como el entendía".
Non é inocente a retranca da anterior reseña, detras está unha clara
postura que García Barros deixou
escrita (ai nda que para uso interno): "Os galegas ternos que odiar a
fala castelán, porque é a Iingoa dos
opreso res de Gal ic ia : é a lingoa
conque se nos eisprota e avencella.

Garcia Barros -arriba na foto- nunha excursión ao Pico Sagro , na que tamén están Castelao , Xosé Otero Abelleira (Director de El Emigrado) e Manuel Castedo.

'Un hominó"·t{ón
moi alto cunha
gorra de vi ira
sobre a teluga
que mañá
tardes soe verse
pola eiga tra
unha vaca
cunha ara na
man e un libro
na outra

N'i la nos falan o gobernante impostas poi-o centrali mo n'ila no
padrican o crego , n'ila e no poñen requi itorias pra levarno o
xusgado e á cárcele, coi la e no
recraman as contrebucio as rendas e toda erase de trabuco con

que e no reventa e empobrece".
.Evidentemente i to e crito en 1939
e Ke11keirades pr tendese publicalo remataría sendo o último que
pub lica e con vida. De aí que u. ae da retranca, da ca l remataría
endo un grande me tre e que empregaria me mo na arta per oai
á família como a enviada de de a
cadea cando foi encarcerado por
vez derradeira xa on 80 ano : "O
me mo pr o , agora «meu om pañei ro » , como ll e
hamaba
Ca telao ó · cego que pintaba, me
acolleron on agarimo e gárdanme
toda era de c n id raci n . hámanme "o abuelo" e n verdá podo
decirvo que xamai pen i en
atoparm co n tanto~ neto xunto '.
li na actea toparia con Femández
del Riego: "Tiven tam én a ati rto
fau ión - ati fa ución en
en <>-de atoparme eiquf ao amigo de outro tempo , e de empr
gran e cr itor D. Franci co Femández del Riego, cuio libro : "Arr dor do no o e prito" e "Gali za no
e pello" fegura ahí na bibri te a
da ca. a". Neste sen o Manuel García Barro , d quen diría Xosé eira Vi la , "me tre aoq ue non p ideron dome ticar n tempo · de brutal dome ticación'', mantivo en todo momento o eu particular entido do hum or que era o que mái
enrabiaba ao " vencedore " que
non adopta e a re ignada face tri teza choromiqueira do vencido. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ideas proibidas
Canta Xosé Luís del Palácio que nos
anos 50, por prescrición médica debido a unha afección respiratória
veu á Estrada pasar uns dias. "Aos
poucos días de nos ter acomodado
recibimos a visita dun home pequeno, cuberto cun sombreiro e cun fato
de libros baixo o brazo. Este home
presentouse simplemente coma viciño do prósimo lugar de Pausada, ·
que enteirado da nosa veciñanza
achegábase a saudamos e a traerme
uns escritos por se me apetecía pasalo rato leendo" .. . "cando tivo marchado, meu abó, nun tono un tanto
misterioso dixome: Sabes quen é ese

señor? Pois eche D. Manuel García
Barros, un galeguista de es de Castelao ... " "escomencei a oll ar os libros (Rosalia, Curros, Kenkeirades,
rev istas e periódicos da emigración
entre o que estaba Galiza de Fuco G.
Gómez) .... neste periódico poiden
ler por primeira vez; "Galiza é unha
nación". E isto, que me alporizou en
grande maneira fixome exclamar:
Este home está tolo! ..... "
Segundo parece, logo Kenkeirades
mantivo conversas c,on el sobre as
leituras e deixoulle tamén o "Sempre en Galiza'', e libros de Risco,

Otero Pedrayo, Vicetto e Murguía,
alternando con máis conversas até
que Xosé Luís del Palácio aca bou
refe ríndo se á anterior expresión
diri xida a F uco G. Gómez. "este
home non che está tan tolo ... os tolos eramo s nó ". Logo Xosé Luís
seria un dos fundadores do Partido
Nacionalista Galega - Partido Galegui sta , e foi un exemplo do exitoso labor proselitista do labrego e
escritor Manuel García Barros, para quen os anos do franqui smo non
foron unha paréntese, senón unha
adaptación da sua loita a un novo
•
contexto.

publicación adicada
ao escritor mindoniense
cunha completa escolma
fotográfica e con
aportacións inéditas
de máis de 16 especialistas.
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Auditório de Galicia

•

B'Oris Belkin ao violín e Folco Vichi ao piano interpretarán a Mozart,
Brahms, Franck e Ravel o 10 ás 2lh
no Auditório de Galicia, en Compostela. O dia 16 ás 21 h tamén no
Auditório a Orquestra Sinfónica
Nacional de Rusia con Ivo Pogorelich ao piano e dirixida por Mikhail
Pletnev interpretarán obras de We•
ber, Chaikovsky e Brahams.

Hai tempo que non tiven á man
fórmulas tan fáceis para porme en
contacto cos esquecidos (ainda que
entre comiñas), como as que atopei
de casualidade nas pasadas datas
caribeñas, quero dicer navideñas.
"No Nadal, libros" foi -ainda que
susceptíbel de discriminación- unha oferta que lanzou a Xunta de
Galicia por mediación da Dirección Xeral de Cultura adscrita á
Conselleria de Cultura e Xuventude (tachán) onde se soborna ao comerciante inducindo a que venda
máis co apoio institucional, a cámbio de publicidade. Mais hei recoñecer que e ampliaran a oferta ao
público en xeral a história sairia
case perfeita. Os créditos das ilu tración corre ponden a Marifé
Que ada, Xosé Cobas, Xoán Balboa, Manolo Uhía, Xan López Domínguez e Pepe Carreiro.

Publicacións
Renova~ao

Xa está na rúa o último número
desta revista,editada pola Asociación cultural do mesmo nome, e
subtituada "Embaixada galega da
cultura" e que ten o propósito de
apoiar, difundir e promover toda
cantas actividades e poblicacións
se fagan, no noso país e no exterior, encamiñadas á dignificación
da cultura e da língua próprias da
Galiza. Este número conta con artigos de crítica e estudo obre literatura, colaboracións de banda deseñada, reseñas de public<J:cións e
libros e unha sección de información, aparte de creacións literária
a cargo de Angelo Brea, Cri anto
Veiguela e Joao Macdonald Oliveira. Para contactos dirixir-vo ao
Apdo de Correos 24034. 28080-

Madrid. Di tribuí Ocobrix
S.L.,Rúa do Príncipe, 9. 36630
Cambado.
•

Vende-se piso no Burgo, A Coruña. Tlf 27 02 83.
A Casa da Cultura de Sarria organiza o segundo domingo do mes de
11 da mañá a 6 da tarde o rastrillo
"0 Quilate". A intención da organización e amplialo con máis po tos de toda caste de artigo , como
calzado, roupa, coiros, etc.Para solicitar información preguntade por
Xerardo, no Tlf. (982) 53 01 03.
O Colectivo de Educación Medioambiental CEM está a organizar un
Obradoiro de Xoguetes con materiais de reciclaxe para nenas e nenos de 7 a 12 anos. Será nas vacacións de Nadal. Todos o dia de
16,30 a 18,30, até o 4 de Xaneiro.
O lugar é a rúa Laracha,10 (Bairro
das Conchiñas, Praza do Comércio). Para máis información chamar ao tlf 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 cultural e informativa da Associa\:aO
Cultural Galega "Embaixada Galega da Cultura" já está a venda. Encomendas a Alem Ocobrix , S.L.,
rúa Príncipe, 9. 36630 Cambados.
tlf 52 09 93.

O Centro Social Okupado de
Compostela precisa a vosa solidariedade: móbeis, ferramenta, aportacións económicas ... Pasadevos
poi a rúa Sta Clara, 1. Asambleia de
Okupas.
Cobcenhky Sovciencu, empresa de
turismo hispano-soviética organiza viaxes a Moscú e San Petersburgo durante 7 dias. Para máis
información por-se en contacto coa
axéncia en Blasco de Garay, 18.
Madrid. Tlf (91) 445 05 25.
Léndia Prea, 52 páginas de banda

MC/A CORUÑA

Eco ritmo disas mesmas datas significar que, polo vio to, e chegou
a tal ponto de dexeneración mental
que pouco importa o que e faga.
A i ollamos como o antón do
meio vi uais perderon o papei e
mái o rabo por non e sabe que
benefício nen pracer. .. Adicando o
eu aparello á ocupación do e pazo re ·ervado ao digno arteáns do e pectáculo da pantomima.
"Non hai nível", en expre ión dun

r\
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CHELO

colega novo, ' o único que ocupa e
preocupa é inxelamente o abortagamen10 da ma a ociaL De eguir
asi, de aquí a nada de aparecerá o
pracer do in énio. E tan ó ficarán

indivíduos parvos. E nen sequer
haberá que recorrer á inxenieria
xenética para conquerir adaptacións pontuais dos futuros enxertos
ambulantes".
•

Segue a Campaña de Teatro E colar Caixavigo, o dia 10 á 16h o
grupo Kalandraka pre enta e ta
obra ba eada na obra de M. Ende.

no Auditório do Centro Cultural
Cai avigo representara- e e te espectáculo, coproducido por Produccións de Noroeste e Teatro do
Caritel , obre o te to de X.L. Méndez Ferrín ' Retorno a Tagen Ata".

Tagen Ata

Ci lo en Canga

O ábado 11 e o domingo 12 á 23h

A Concellalia áe Cultura organiza

un ciclo de Teatro que empezará o
último venres <leste mes coa compañia Teatro do Malbarate, que
repre entará 'A voz humana" de
Jean Cocteau, monólogo a cargo
de Mari a Soto sobre a soedade
dunha muller que se resiste a separarse do seu amante e mantén
con el unha longa conversa telefónica.
•

Teatro

AnünciOS de balde
Venden-se cachorros Boxer de un
mes e médio. Tlf 62 50 77 (986).

~!\Jl-~---

de enhada integramente em galego. Se de ejar cal reví ta peya-a ao
eu di tribuidor, o Grupo Meen dinho, ao apartado de correio 678
de Ouren e (32080). Envio por
Vale Po tal ou Reembol o. Preyo:
250 pta .
Para a formación do grupo de
Rock Duro preci amo urxentemente: bateria e voca li ta con
idade comprendida entre o · 15 e o
16 anos. Razón nos teléfono de
Vigo: 23 15 70 e 20 13 51.

O Ponche

Exposicións
de Vigo expon- e pintura
actual de e te artista
mentre que na Ca a da
Arte e da Hi tória podee ver unha antolóxica
do último 15 ano do
eu traballo.

Grupo de teatro preci a actores e
actrices para obra en preparación.
Chamade ao (986) 23 17 81 de 14
a 15h e de 21h en <liante.
Véndense camiseta coa inscripción I sto non é Espaíia. Précio 700
pta. Apartado 901. 15080 A Coruña.
O Centro Xove de Anticoncepción e Sexualidade está na rua da
Espiñeira, 10- baixo (Santiago).
Información e asesoramento sobre temas de sexualidade a menores de 20 ano (gratuito e confidencial) De lun a venres e de
16 a 21 h.
•

ANOSA TERRA
conta con máis seccións
sustentadas na
participación dos leitores

GRATIS
Pisos para compartir,
avisos, alugueres,
cámbios, compras,
vendas, contactos,
segunda man ...
de publicación gratuita
· na sección
Anúncios de balde
Tfno. (986) 43 38 86

Lo ido

Isaac Diaz Pardo

Isaac Dü1z·Par..do . · ~Jll·ues ~o patirmó'nio
.'
::. ': ..... . :(testtÚitlo :-'.~ expo.frióli

Exposic ión : an.t~ l.óx1t'a ·;,. ·:
a partire do dia 14 ·'n~
Sal.a de Es.posi.c ión:S": do .:
·Centro Culturar Ca:ixa·
vigo.

Pintura
e escultura
Na Galería Sargadelos
de Compostela até odia
11 poderan-se ver esculturas de Maria Xosé
Díaz e pinturas de Xulio Maside e Xan Pardiñas.

O património

destruido
Desde o dia 9 está aberta
na sala do Ateneo Santa
Cecília de Marín a exposición titulada As

" _Wc-~dtd_~ polo Colec~i~·
. VQ ~an~:ro_ver .. ~ ~on~ta
: :~e cu~~'~?ta fotograf1a·
.. cle :ed,1f1c10s e conxunto
·arquitectónicos que mereceron a consideración
de Património pero que
foron destruidos. Na relación de fotografias expostas aparecen elementos e edificios relacionados con Marín, como o
Colexio San Narciso e o
antigo Cine Coliseum,
entre outros. A mostra
estará aberta até o dia 19
<leste mes, e o horario de
visitas e de 11 a 13h e de
19 a 21 h en di as laborais , e de 12 a 14h os
festivos e domingos, os
sábados estará pechada.

e

Lodeiro
Na Galeria Severo Pardo

Até o dia 15 e pón na
Sala de Arte do Teatro
Principal de Pontevedra
Je ús Sieiro Docampo
(' Lo ido") un total de 45
obra en formato pequeno e mediano. Son traba11 o en tela, madeira e
papel nos que utiliza
ademáis o cristal e o
acrílico, ademáis de elementos da gravura e o
monotipo.

Gaya:
Caprichos, Desastres , ,
Tauromáquia,
Disparates
No Auditório de Galicia,
en Compostela, está
aberta a mostra destas
sé ries de gravuras de
Goya, pertencentes ao
fondos da Fundacion
Juan March. En total son
222 gravuras as que
constituien o corpo desta
exposiocón centrada na
série "Caprichos" (80
gravuras), "Desastres"
(80), "Tauromáquia"
(40), e "Disparates" (22),
que son a mellar teste-

muña do que significa
Goya e a sua arte. A travé desta técnica, Goya
estabelece un diálogo directo entre el e o público aproveitando os recursos técnicos da calcografia para desatar a súa
liberdade creadora e difundir as súas icfeas rexeneradora . Moi probabelmen te é e ta intención
pedagóxica e este compromiso histórico oque
lle estimula á hora de facer os debuxos e gravuras de madurez e o que
lle dáunha intensa forza
plástica que o impresionismo, o expresionismo,
o surrealismo e moitas
outras correntes indicarán como punto de referéncia. É polo grande interese que a figura <leste
artista desperta e polo
valor testemuñal que sen
ten dé!do a exposición un
marcado carácter didáctico e que, máis alá das
cato séries de gravuras,
acompaña-se de diferentes ampliacións, explicacións de detalles, un audiovisual e un documentado catálogo, con comentários, cronoloxías e
fichas técnicas.

Eiravella
Mostra de esculturas na
Galería Saira de Vigo.
(Maria Berdiales 23). •
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A ctos
Novo mapa político

Consumo
LLeite Feiraco, leite galega selecionado pola Organización de
Consumidores (OCU), pola sua calidade. Para que logo digan os
demagógos mercenários que "o que sucede é que o leite de aquí
é inferior".

Libros
El precio de la transición. Obra editada por Planeta, onde Gregório
Moran demostra que poucas cousas na transición foron casuais.
Carrillo, Suárez, Felipe e Juan Carlos, catro patas para unha silla.

Música
Weld (Soldadura), novo disco de Neil Young, cantante canadiano,
de orixe sioux por parte de nai.
+

Cme

O dia 16 ás 16,30h terá lugar no
Instituto de A Guia en Vigo unha
nova conferéncia dentro do ciclo
organizado polo centro sobre· a
configuración do novo mapa político europeo. Falarán nesta ocasión
o profesor da Universidade compostelana Hermínio Barreiro e o
xornalista Gustavo Luca de Tena.

Mostra de Apicultura
Os días 25 e 26 deste mes terán lugar en Arzúa a X Mostra Galega
de Apicultura e as VI Xornadas
Luso-Galaicas. Hai dez anos que
a Asociación Galega de Apicultura
(A.G.A.) v.en organizando esta
mostra, que un ano máis vai facer
posíbel informar-se da s últimas
navidades en técnicase utiles e facer as compras para a vindeira
·campaña. Como novidade poderase visitar a "Expo ición Dedáctica" que será o comenzo do "Museo da Apicultura" que e vai e tabelecer en Arzúa. Ademais a feira
contará coa expo ición "Api/Ga li.c ia 92 ' na que participarán casas
comerciai de toda a Penín ula, e
co "E caparate do Mel de GaliciaProducto Galega de Calidade" coas marca acollidas á denominación "Mercado Municipal de Arzúa . Para contactar coa A.G.A.
dirixir- e a Cotaredo , 6. Tlf
(981 )58 95 34. 15703 Santiago. +
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crítica

No 92: qeter xente
XURXO ESTÉVEZ

Como somos parvos -intelectuais da "arte dexenerada" gostábanos definir Adolfo H.- turraremos coas calores olímpicas até facer
do cránio chicharróns en vez de chamarlles aos pés compañeiros
e liscar a Tegucigalpa até o 93, que seria o próprio dun sábio.
Ünde equilibren un ovo, iremos dar a vara, por aqu ilo de verlle
a xema chosca. Sevilla e Barcelona codificaranse impisábeis para
unha persoa de ben, mesmo que veña Dario Fo a meterlle o dedo
no olio ou no equilibradísimo ovo da Expo-ñolada.
Logo o de Madrid -viver para crer- será máis levadeiro, pois ficoulles unha Capital Cultural de Europa e do Madroño de moito
fume e pouco lume. Xa que logo, o clan sevillano socialdemócrata levou o Norte para o Sul pois, ainda que nos grandes temas de
Estado, PSOE-PP a mesma cousa é -"cal cousa?" perguntan os romanos- , rifan como cabuxa e coitelo á hora de sair na foto en pleno ano -quen sabe?- eleitoral.

Ó amparo de leis como a de Extranxeiria ou a chamada Corcuera, porán proa novamente as naos rumo á América ou a carón .
doUlros lares, levando cheas as bodegas de ignotos sudacas, de
negros indolentes e tamén de melenudos, sen pureza de raza, a
devolverlles a intra-oceánica aperta cunha man no pescozo. Encontro entre cultura ? Poesía barata. Choque, imposición, extermínio son verbas máis axeitadas. Como para ilustralo, quixo asi o
destin que o 9 d Outubro -apenas tres días antes da traca!- lembremos a Ernesto asasinado, Che, hai xa un cuarto de século.
Non existes en Ourubro , colega, sen unha boa coarrada , pois
Corcuera, o mini tro , ten escritas asordes: deter xente, para unha
boa limpe za do his pano farrapo.
+

Axuctas

Luis Mariño

Etcétera
O luns ·día 13 o espácio cultural dirixido por Luis Mariño na TVG
empezará cunha reportaxe sobre a
reedición do cómic "Capitán Trueno", un dos máis leidos pola xeración que hoxe ten entre 35 e 40
anos. Tamén se falará sobre a edición do libro "Autos de Gil Vicente", ilustrado por Luís Seoane, dentro dunha reportaxe adicada exclusivamente a novas editaríais. Dentro do tempo da sección "Trabes",
adicada á arquitectura privada galega, falara-se da casa de Carme
Pereiro, mentres que a entrevista
estará adicada á conversa co escritor e xornalista Suso de Toro. O
Tempo de "Galería'', adicado ás artes plásticas, completará o programa cunha semblanza das pinturas
de Pailós.

Butaca Especial
Este espácio da TVG adicado a
emisións en versión orixinal subtituladas nas madrugadas dos sába-

do emite e ta etnán Roadie, comédia dirixida por Alan Rudolph
en 1980 e comercialmente inédira
aquí.O tíduo fai referéncia ao que
montan os cenário e controlan o
equipos da banda de rock nas úas xiras. Rudolph formou-se na ·escala de cinema da UCLA e de poi
de diversos traballo na televisión
comenzou no cine como axudante
de dirección de Robert Altman, até
que en 1975 principiou a rodaxe do
seu primeiro filme. Neste caso o
cineasra non quedou moi ati feíto
do resultado final da obra, que estivo controlado pola poderosa compañia que o producía, a Metro. En
todo caso ten interese a posibilidade de visionar o filme por vez primeira e na suúa versión orixinal, e
ademáis é unha boa ocasión para
quen estén interesados na música
rock pola preséncia no filme de
Roy Orbison, Atice Cooper e Debb ie Harry & Blondie , entre
outros. +
Páx1nas coordenadas por

MARGA R. HOLGUIN

.

Radio Diriangén

Op ra Prima

O COSAL chama a apoiar ao de envolvimento do povo nica, e concretamente a "Radi Diriangén". Independente e cunha cobertura rexional
(Departamento de Ma aya, Cara7o
Riva e Granada), na zona uloeste
de Nicaragua. De 700.000 habitante., maioritariamente campe iño .
Emite de de o 89 d cote de 8 damañá a 12 da noite. Intenta olventar a
dificuldades de comunicación exi. tente polo deficiente tran porte colectivo e as comunicacións telefónic . O eu obxectivo on: contribuir na ed ucación. soc ial da povoación; manter o carácter autónomo e
independente como médio de comunicacion crítico democrático e plurali ta; fomentar a organización da comunidade; pór a emi ora á di ponibilidade da povoación. A axuda dirixilas á Libreta da Caixagalicia, Nº
3000043988 of. 164, Urb. 8, de Tte.
Coro11el Teijeiro, 2. Lugo.

Baixo e te epígrafe e ta- e a celabrar no Centro Cultural Caixavigo
un ciclo de cine adicado ás obras
primeirizas de coñecido cineastas.
O venre 1O pro ectara- e ola
Darling, filme dirixido en 1986
porSpike Lee. E te filme rodado íntegramente no bairro neoyorquino
ne Brookyn con moi pouco carro
canta a hi tória dunha muller negra
e
ua peripécia amaro as, tema
con iderado tabú no cinema norteamericano e que e erixe en un do
in trumento co que Lee pretende
anali ar a denunciar o racismo no
seu país. O Lun 13 proxectara- e
Permanent vacation de Jim Jarmu h. E te filme de J 980 narra
dou día e médio na vida de Aloyious Parker un xoven vagabundo
en ca a, e cola nen traballo. El ten
vivido toda cla e de ituacións e
con xente moi di tintas, e agora, á
idade de 16 ano , Allie deixa-se levar por estrano encontro con outros inadaptados, empre movendoe sempre buscando o cámbio. A
mú ica está tocada por un instrumento xavanés, e en certas secuéncias mi tura-se con sós de saxo, feítos para o filme por John Lurie. O
seu efecto hipnótico é moi importante en atención ao tono e os temas
da película. O martes 14 podera-se
ver A Discreta de Christian Vincent, realizada en 1990, e a máis reciente das obras que compoñen este
ciclo. O seu autor a define como a
história dunha muller e un home
que non se dan atopado. Os amores
impedidos, o confito entre os sentimentos definitivos e os provisio-

Medicamentos
A A ociación de Amistade GalegoCubana e a Organización non guvemamental SODEPAZ e tán a levar a cabo un Proxecto de Cooperación con Cuba consistente na recoll ida e posterior envio de medicamentos á nación inná. Con este
proxecto pretendese paliar en parte
a situación pola que atravesa na actualidade. Os interesados poden-se
dirixir aos locais da Asociación de
Amistade Galega-Cubana: Policarpo Sanz, 22, 2, of. 1O. Tlf 43 28 92
en Vigo e Rúa do Villar, 29, 1- porta
3. Santiago de Compostela.
+

nais,nunha relación que desde o comenzo está ituada baixo o signo da
mentira, a trampa e a manipulación.
Toda a proxeccións serán en verión orixinal subtitu lada. Son ás
20,30h e o prezo é de 150 pts.

C.G.A.I.
Segue o ciclo adicado aos novo
cinea tas alemanes, que ten programado para os días 1O e 13 <leste mes o filme Franta, de Mathias
Allary que como é habitual estará
en v. o. ubtitul.ada. Cenas de destrución: nun estúdio de pintor hai
cadros roto polo chan, lenzos
de garrados, marcos rotos e, entre
eles, imóvil, un xove. Nun campo
de batalla da primeira guerra
mundial 2 oficiais suicidanse; un
upervivinte vaga perdido polos
campos. Odia 14 haberá unha nova película "Estrea de produccións galegas", que será As Portas do Camiño, dirixida en 1991
por X . Gomez-Aller sobre un
guión de Serafín Moraleja. Ao
longo dos séculas X-XII produciuse en toda Europa o fenómeno
da grande peregrinacipon a Compostela. Unhaafluéncia que trascendía o seu significado relixioso
e que serviu para artell ar a repovoación da metade norte peninsular. Actuou como motor da expansión da nova cultura que xurdia
tras os chamados ss. escuras. Os
peregrinos trouxeron co nsigo unha cultura e extenderon a arte daquela época: o románico. A máxima expresión dese arte conseguiuse ao final do camiño, en Compostela: o Pórtico da Glória.
+
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TRES EN RAIA

O socialfelipismo e o freazo democrático
retratados por Francisco Umbral

A mentira

dos Balcáns

A democrácia no paro

'e

• G. LUCA DE TENA

•M.V.

Felipe
González
ante un dos
seus
bonsais. No
socialfelipismo
todoé
" transparente en
canto a
inexistente;
todo está á
vista, pero
nada é real.
O real
adoita ser
secreto de
Estado".

o figado e os riles moi
traballados pala
cortisona, o estómago
mói traballado pala
úlcera sangrante e a
persoalidade desestruturada
palas drogas estimulantes (... ) o
naso primei ro ministro non
falseou a democrácia, senón que
a parou ". Así descrebe Francisco
Umbral ao protagonista da sua
última obra O socíalfelipismo,
subtitulada precisamente A
democrácia parada e publicada
por Ediciones B.
Umbral que chegou un dia ao Café Gijon,
refuxo de escritores antifranquistas, procedente de Astúrias , que foi ameazado por
Manuel Fraga con retirarlle o carnet de xornalista, que daba mitins na praza Jacinto
Benavente durante a transición , a caron de
Marcelino Camacho, e que brindou moitas
veces na bodegui//a polo trunfo do PSOE
en 1982, ere que vivimos hoxe "un socialfelipismo, paralelo co socialfranquismo que,
ao seu pesar ou non, ten herdado".

O socialfelipismo é "un socialismo vixiado"
polos "tres porquiños": "o Exército, naturalmente. A Monarquia, se vostedes queren.
E pala Banca? Felipe González infíltrase
no mundo do diñeiro para manipulalo desde dentro, pero sucede ao contrário".

" 'Todo sistema leva en si mesmo o xérmolo
da sua destrución, sinala o escritor: e o do
PSOE ·é a altaneiria". Pero a democrácia
parada ou detida, concrétase nas tres grácias, a saber: "a lei de seguridade cidadán,

Jesús Polanco,
o dono de El País
É o home que ergue a diário a bandeira do socialismo democrático. O presidente da empresa editora do xornal madrileño iniciou a sua oceánica
fortuna en tempos de Villar Palasi (ministro de
Educaciónde Franco) , obtendo, mediante filtración , os programas de ensino do curso seguinte,
e fabricando os libros de texto antes de que estes
programas se fixeran públicos, para telas á venda no momento oportuno e adiantarse así a outros editores, como Ruperez, presidente de Anaya. O que non canta Umbral é que Palanca utilizou anos despois o mesmo sistema, coa sua editorial, Santillana, no Chi le de Pinochet. Despraza
a Cebrian (que era o director do periódico) e a
Ortega Spottorno (presidente de honor na actualidade) pala? suas reticéncias co PSOE. +

. j

E

Como orientación crítica póde_se apli car a da Guerra do Golfo. O conflicto
de fronteiras do Sul de Iraq foi razón
sobrada para que a CEE tivese política
exterior e brazo armado en causa de
horas. Por que ten que ser a de lugoslávia, pala contra , unha inextrincábel
crise interna, unha piña gordiana de
ódios antergos que deixa chasco de
profundar a un home tan li sto como
Fernández Ordóñez?
Os Balcáns son a ponte entre Europa e
Asia, a porta histórica das invasións do
Leste. No século pasado , os grandes
intereses europeus (nomeadamente os
bancos de Londres e a Hansa) trazaron
unha política clásica de parcelación para evitar que nengun poder local forte
comprometese esta via de aura. Na xeografia política da Guerra Fria e a con tención , os mesmos que antes cortaran
... o pastel como preventivo, pagaron (a
facenda iugoslava tiña a cuarta débeda
externa do mundo) un Estado federal
que pactase cos intereses occidentais
contra o bloque soviético.

Umbral que calificou hai xa alguns anos
aos socialistas de infrarrojos define ao socialfelipismo, na rua, como "as marquesas
de esquerdas , Julio Feo, os banqueiros liberais , como Asiain , as putas famosas , os
150 novelistas amamantados por Carmen
Romero, as clases médias, as trescentas
famílias e El País'.

E a lgrexa? "O socialismo que non puido
avanzar palas vias duras, decide faceto
palas brandas , segundo Umbral : liberdade sexual , leis do divórcio e aborto, etc.".
O Estado laico, enfréntase á lg rexa que
quere manter controlado o ensino que é
"un negócio seguro" e "un lugar para formar aos rapaces ".

stán empeñados en facernos
crer que a desfeita de lugoslávia é un rompe -cabezas de
ódios bíblicos que non vai parar até
que o derradeiro croata lle rompa o al fabeto na cabez-a ao federal restante .
Pero as pedanterías inter-étnicas e as
fóbias relixiosas coas que nos queren
confundir desde a información non dan
para tapar a responsabilidade dos europeus e dos Estados Unidos nesta
masacre.

a lei de prensa e a lei de folga", as cales
permite falar dunha "democrácia involutiva".

Da beatiful á jet

Isabel Preysler que decideu pasar dun
mundo a outro con moita soltura. Aquela
fronteira estase esvaindo".

"Até ante mesmo habia unha clara frontei ra nocturna entre a jet e a beatiful people,
afirma Umbral. A jet era a aristocrácia de
toda a vida (cartas , sangue, Marbella, petróleo, tráfico de armas , capitalismo feu dal, Jaime de Mora .. .). A beatiful era o socialismo de ouro, a nova clase nacida ou
reciclada ao redor do felipismo , que seguía profesando un esquerdismo chivas
regal. A primeira en cruzar esa raía foi

Felipe "pactou ca diñeiro e non ca traballo". Dese pacto co diñeiro naceu "o poder
sindical ", ao que á dereita torpe chama
"frentepopulismo", para benefício de Felipe
que está no centro. Hoxe manifestase unha "endogámia política, social , financeira",
sinala Umbral. Un chega á conclusión de
que sempre son os mesmos coas mesmas
(os famosos líos de saias) e de que Felipe
non fai crises de governo, "porque sempre
son os mesmos , cambiados de sítio".
•

Ramón Mendoza,

Miguel Durán,

a equipa do réxime

filmar aos cegos

Foi o primeiro en. comerciar coa URSS, en tempos de Franco. E o home que cando se dedica
aos cabalas, dopaos , e cando importa carne de
Rúsia, elixe gando enfermo e barato, ainda que
lago consegue poñer de moda en España a famosa carne rusa. Realizou negócios con outro
ministro do réxime: López Bravo. Un dia que pediron un guia para a Ruta Xacobea, ofereceuse
espontáneo sen coñecer o tema, pero levouno
adiante e gañou cartas . Outra vez enterouse de
que un stock de xaponeses ian ir a unha zapateiria. Adiántouse e díxolle ao zapateiro: Vou//e
traguer un feixe de xaponeses a mercar zapatos.
Falernos da comisión. E cobrouna. Conseguiu
facerse presidente do Real Madrid e dos arredores do estádio. Coa chegada do PSOE e da perestroika, aproveitou moi ben a sua experiéncia
comercial coa URSS . Leva ao palco de honor
aos ministros e de novo o Real Madrid é a equipa do réxime. •

Co cuponazo de Duran (detrás do cal está o
Estado) a filosofía do derroche chega ao seu
límite . Durán que estivo a piques de irse a
vender cupóns a unha esquina, hoxe desatende a curación de cegueiras prematuras , curábeis, e a pensión ás viuvas de cegos . O seu
predecesor caiu polo burato dun ascensor. El,
en cámbio , ergueu , en cinco anos, unha das
primeiras empresas privadas de España, despois do Corte Inglés. Co cuponazo compite
coas grandes !atarías estatais , país ademais,
como obra benéfica, non paga impostas. Os
cegos xa celebran manifestacións , pero él
manda filmalos (procedemento anticonstitucional) para botar á rua aos díscolos.
•

No remate da Guerra Fria, os prestamistas entran na casa iugoslava para
cobrarse coa prata da família, as trabes , as portas. Non é dificil inventar
para a galería unha gran rifa racial ,
candas estes lumes foron plantados
durante máis dun século polos que hoxe van de bombeiros baixo a bandeira
da CEE .
Xa non interesa un Estado federal con
fórmulas de governo socialista no meio
da autovía Trieste-Sofia.
Desconfien das fotos de nenas croatas
(ou sérbios) sen fogar. Quen lle rouba
a casa non é nen sérbio nen croata. •

VoLVER Ao REGO

G

aliza debe ser a comunidade
mellar informada sobre a crise ... de Astúrias.

Méios públicos e privados informan -e
non é casualidade- do que sucede en
Hunosa. Falarán en Astúrias de Bazán, Barreras, lnespal , Santa Bárbara,
Exminesa, Citroen, Santo Domingo,
Astano , Pebsa, Al iko, Telettra , Ence ,
Elnosa, Motores Deutz, Labauto , Refrey, Carnaud, Curbera, Pez Austral ou
Viriato, todas elas, e non son as únicas, radicadas en Galiza e pechadas
ou con expedentes de regulación? Ou
quizá talen das trescentas mil persoas
. que tiveron que abandoar o agro nos
cinco últimos anos (sen sítio a onde ir)
ou da redución do 40% que debe cumprir a frota pesqueira galega?
+

