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A versión 
censurada 
de Castelao 
será emitida 
pola Tvg 
odia 30 

O próximo dia 30 de Xaneiro 
desvearase a decisión da TVG 
de emitir íntegra ou mutilada a 
película documental "Castelao", 
do documentalista Prelorán con 
guión do Dr. Pérez Prado. Os 
difusos direitos dos productores 
chocan frontalmente coa ilexiti
midade moral dunha censura 
que, segundo comprobou A Na
sa Terra en Buenos Aires, afec
tan sistematicamente a todas 
as referéncias da película á mo
narquia. • (Páxina 19 - 20) 

Occidente 
a proba 
o golpe que 
anulou 
as eleicións 
en Alxéria 

Se isto non é un golpe de estado 
paréceselle como unha gota de 
água a outra. O escrutínio dos 
votos do 26 de Decembro de
sencadeou o desastre. O efeito 
perverso do sistema maioritário 
explotou na cara da FLN: con 
3,2 millóns de votos a Frente Is
lámica de Salvación obtivo 188 
deputados, mentres que coa me
tade, exactamente 1,6 millóns, a 
FLN só atinxiu 15 escanos. Ain
da máis, a Frente de Forzas So
cialistas, con 0,5 millóns de su
fráxios concentrados nas duas 
wilayas da Cabília, conseguiu 25 
asentos no parlamento. Na se
gunda volta, co mesmo mecanis
mo, era case segura a eleición 
de máis de dous tércios dos de
putados na FIS.+ (Páxina 5) 
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

A encorada de Lóbios converteuse 

Lindoso: 
a traxédia de non poder . 

voltar · · 
Os viciños do val de Lóbios sostiveron as negociacións até que a auga comezou a conquistar as cotas 

como se dunha infantaria invencíbel se tratar. Apuraron as horas, tendo que, ao final, sacar 
os enseres palas fiestras. Para eles o desgarrador non é o marchar, senón o non poder voltar 

nunca máis. Como ideal protesta quedan as luces acesas nas casas abandonadas~ 
testigos mudos da paradóxica conversión da encorada nunha festa celebrada por máis 

ga la );in. narrativ<1 

de dez mil forasteiros que visitaron o val nestes dias. 

Entrevista co ex-presidente da Deputación coruñesa 

A CNG relanza o proxecto 
canlbiando a Moro por Marfany 
Vitor Moro abandona o proxec-

AN XO IG LESIAS 

. galaxia 

. to de Converxéncia Nacionalis
ta Galega. No seu canto fícha
se a Enrique Marfany, quen 
afirma nunha entrevista (páxi
na 13 - 14) que a Galiza non 
necesita salvadores, senón po
líticos que crean no proxecto. 
Tamén sinala que na Galiza os 
políticos "soñaron pouco e dur
miron moito" e que grande par
te do fracaso do centro nacio
nalista hai que achacárllelo á 
falta de convición dos seus lí
deres eventuais. Marfany mós
trase contrário a facer platafor
mas eleitorais de todo o nacio
nalismo e tamén a pactos de 
governo posteriores. • 
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Crónica dos tres primeiros dias nos que se anegou o val de Lóbios 

. O pior non é marchar, 
senón non poder voltar 

• A. EIRÉ - HORACIO VIXANDE - G. LUCA DE TENA 

Pecharon as comportas da presa de Undoso. A auga comezou a conquistar palmo a palmo aterra, 
subindo tan lenta como implacabelmente. Os viciños resistian facéndose fortes ante unhas negociacións no templo 

de Aceredo, convertido en bastión reivindicativo. O acorde chegou o Venres 1 O de Xaneiro pala tarde. 
Pero a auga xa tiña sitiado várias casas de Buscalque. Os viciños comezaron a ser expulsos das suas vivendas e 
os recordos arremuiñaban arredor dun futuro incerto nun pesadelo que tiña como inexorábel centro a máxima de: 

"nunca máis poderás voltar a onde naceches". 
Unha pega seguia a refacer o ni
ño nun piñeiro situado fronte ao 
Vao, ao que só lle quedaba me- · 
tro e médio para que o cobrise o 
encaro . Semellaba non darse 
conta de que, en poucas horas, 
a sua vivencia quedaría engulida. 
Seria o instinto a que a levaría a 
madmgar adiantándose á tem
pada? A pega fíxome recordar 
os cantos que, ao carón da larei
ra, se debullaban sobre o encoro 
dos Peares ou de Belesar ... 
aquela gata de 
Belesar, que, se
guindo non sei 
que chamada, 
marchouse criar 
a unha casa que 
non era a sua, 
pero á que non 
cobririan as au
gas; as pombas 
de Sernade que 
trasladaran, con 
meses de ante
lación, o seu ni
ño aos carballos 
escaracochados 
ribeira arriba; o 
can do Porto 
que resitiu a soedade, pero que 
dias antes de comezar a medrar 
as augas marchou para Sabade
lle en busca de amo ... Non seria 
que a pega o que estaba a facer 
era rescatar os guizos, o bulleiro, 
as ervas gordas e as delgadas 
daquel pino que tora a sua casa 
ante a iminente traxédia? 

Uns metros máis alá, os ladrillos 
amontoábanse na planchada 
dun edificio que quedou sen re
matar para sempre xamais. Na 
outra marxe unha casa nova, fei
ta de encofrado até o piso pri
meiro, como se quixer resistir a · 
auga, non tora rematada ainda 
de pintar. Agora as suas portas 
estaban abertas e, nos baixos 
habia dous sinais dos da estra
da. Un era un letreiro de Busca/
que e outro un stop. Tres patrí
cios portugueses miraban e re
miraban palas habitacións adian
te: "que perda de casa", dician. 

As augas íanse apoderando das 
cotas baixas como exército in
vasor, tal como planeara o Oso 
americano a Guerra do Golfo 
cos tanques-paleadoras arrasan
do as trincheiras iraquis. No val 
do Límia xa non queda.ban trin
cheiras desaloxado o templo de 
Aceredo, o último reducto medu
liano, só, pésie a todo pervivía, 
unha esperanza, unha última es
peranza frente o inevitábel. 

"lsto non é definitivo", d.ixo al 
guén. "Teñen que abrir as com
portas do salto para derrubar to
das as casas, o mesmo que pa
sou cando o encoro das Con
chas". (Está situado uns quiló
metros rio arriba). "Moito non vai 
subir a auga", repuxo unha seño-

ra de pano negro, "ainda queda 
moita madeira que cortar e non 
han deixar que se molle o chan 
porque senón logo as carrocetas 
non poden andar polo monte". 
"Polo menos van tardar tres me
ses en desmontar a igrexa. Por 
moita grua que teñan e ainda 
que xa estexan numeradas as 
pedras en menos de tres meses 
non o tan", retrucou unha velliña, 
toda de negro, poñendo na voz 
un tono de temporal salvación. 

PILI PROL 

As augas í~nse 
apoderando das 
cotas baixas como 
exército invasor, 
tal como planeara 
o Oso americano 
na Guerra do Golfo. 

Apurar o tempo 
como sexa 

Tres meses, unha semana, uns 
dias ... apurar o tempo ao máxi
mo pois a chegada das augas 
borrará todo menos os recordos. 
"Aprétasenos o corazón, Domin
gos'', díxolle unha muller a un 
home no medio dun improvisado 
parlamento no adro do templo de 
Aceredo. Logo, outro contertúlio 
engadiu: "cada quen marcha pa
ra onde pode, dentro de pouco 
os que eramos viciños ou paren
tes non imós saber nada uns dos 
outros". 

E xa habia quen andaba a mar
char. "Irnos á casa do meu irmán 
en Lóbios'', dixo un home que es
taba ao volante dun tractor parado 
na estrada que, desde Aceredo, 
conducia á fronteira portuguesa 
pois hoxe as augas xa a cobren 
en parte. "Non podemos atallar 
pola pista que vai a Compostela 
por mor da pendente". Composte
la, un quilómetro arriba de Acere
do, é o lugar de promisión para 

moitos. Ali os máis madrugadores 
xa comezaron a facer casas, para 
ali vai ser trasladado o templo de 
Aceredo, e ali, segundo nos dicia 
Pepe '1aremos a nosa atalaia de 

recordos para vir os fins de sema
na desde Ourense. As portas des
ta casa, as barandas, todo, está 
gardado e irá para a nova casa de 
Compostela". 

:'Cando alguén marcha á emigración 
pode voltar a casa, pero nós non, 
nós non .irnos voltar ... " 

Pouco despois pasou outro trac
tor e ao longo do Venres 10 de 
Xaneiro, polo val que será ane
gado polo encaro de Undoso, 
desfilaron unha e outra vez trac
tores e camións carretando en
seres. En Buscalque algunha 
xente comezara a evacuación o 
Xoves , Lugo de que a auga che
gase xa a algunhas casas. En 
Aceredo , situado nunha cota 
máis alta, agardaron á tardiña do 
Venres para principiar a evacua-

PILI PROL 
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'lsto non é 
definitivo', 
dixo alguén. 

"Ainda así nós non irnos sair da
qui até que non cheguen os que 
están en Ourense", berrou cutre 
viciño. Mais, en realidade, xa ce
deran un pouco ao abandonar o 
interior do templo para pasar a 
custodiala desde fora. 

da. Nefeito, en Buscalque, ese 
Venres 1 O de Xaneiro de 1992, a 
xente fuxia sen organización e 
con urxéncia, tal e como facian 
os habitantes ·de moitos pavos 
das repúblicas ·eslavas do Sul, 
segundo as ímaxes difundidas 
pela televisión. Pero tanto a TVG 
como a TVE non souberon ou 
non quix~ron televisar esta traxé-

día, se cadra como era tan perto 
podía ferir a sensibilidade dos 
governantes, por suposto. 

gumentos brutais. "Se me pagan 
ben marcho eu tamén", dicia un 
que semellaba ser dunha aldea 
do lado. "Non teño pena por dei
xar a aldea. E vostede debía de 
facer o mesmo, pola sua casa 
vanlle dar máis do que custa, ou 
pensa que os seus tillos 
preferirían que lle deixase a casa 
e non os cartas?". Seguindo a te-

'Teñen que abrir as 
comportas para 
derrubar todas as 
casas'. 

O problema non é 
marchar, senón 
non poder voltar 

Nun descanso da evacuación, 
un grupo de persoas conversa
ban nunha das zonas máis altas 
da aldea. Mulleres e homes de 
mediana idade trataban de con
solar a unha velliña utilizando ar-

ción, tras do acordo asinado pala 
Comisión de Afectados , o 
Governador Civil e os represen
tantes da E DP, portuguesa, a 
empresa proprietária da p~esa. 

Mesmo os que xa tiñan chegado 
a un acordo cos "portugueses" 
non quixeron, na sua maioria, 
comezar a desmantelar as suas 
casas até se chegar a un acordo 
definitivo. "Houbo que facelo así 
por solidariedade, eles foron os 
que máis !citaron, non podíamos 
abandonalos ainda que moitos 
de nós perdésemos cartas. Eu , 
por exemplo, nen sequer cortei 
os pinos, veu hoxe o comprador 
pero seguro que non dá tempo 
xa a sacalos. Que lle irnos fa
cer", comentábanos unha persoa 
que xa leva vivendo máis de 20 
anos en Ourense, pero que tiña 
casa tamén en Aceredo. Alá ao 
fondo, unha requitropa de curio
sos apostados na nova ponte 
podían ollar as toas de pino na
vegando á deriva por augas de 
boca moura e faciana verde. 

Houbo quen en Buscalque, agar
dando até o final , tivo que sacar 
o pouco que pudo pela fiestra. 
En moitas casas quedaron as te
llas, as portas, as fiestras, as co
ciñ as de leña , e mesmo as 
uchas e as artesas e pipotes. 

Pasado o meio-dia do Venres , 
cando as rádios informaron sobre 
o acorde, antes incluso da che
gada dos membros da Comisión, 
un grupo de obreiros tentou co
mezar os traballos de translado 
do templo de Aceredo , mais os 
viciños presentes impedíronllo . 
"Permitiron que se inundase Bus
calque para presionarnos e obri
gáronnos a negociar", díxo unha 
viciña que custodiaba o templo 
de Aceredo, "e agora mandan di
cer na rádio que xa hai acordo. 
Pero se non lles deu tempo de 
chegar a Ourense ainda, (dixo re
feríndose á Comisión de Viciños) 
de todos xeitos están a marear a 
Comisión e acabarán por aceitar. 

Unha velliña botou a chorar ao 
lle perguntar se tiña a onde ir. 
Outra muller contestou por ela: 
"por ter todos ternos sítio ·onde ir. 
Ese non é o problema. Cando al
guén marcha á emigración pode 
voltar á casa, pero nós non, nós 
non irnos voltar, aquí quedan as 
casas nas que nacimos nós e os 
nasos país. Eu estou ben, pero 
meu tiome non come do desgas
to que ten. 

Ainda que a reivindicación eco
nómica tamén estaba presente, 
non era o principal. "Acaso non 
ternos direito a pedir máis car
tas", dixo un home, "eu non podo 
viver nun piso en Ourense, eu só 
sei criar vacas e arar a leira, non 
podo viver doutra causa". O de
sencanto, e un forte sentimento 
de saudade inundaba todo o val. 
E ainda que non comezaran a 
sua héxira persoal. 

Mentres en Aceredo sucedía to
do isto, en Buscalque a entrada 
estaba ateigada de Gardas Civis 
(eran os famosos de Valladolid 
que xa desaloxaran Riaño) e 
dentro da aldea , membros da 
Cruz Vermella axudaban aes vi
ciños a realizar a evacuación. 
"lsto xa parece Vukovar", díxolle 
un compañeiro a un mozo da 
Cruz Vermella que estaba a ca
rregar unha decauve: "pero sen 
bombas", contestou o outro. 

A comparación non ia descarria
(Pasa á páxina seguinte) 

Tres meses, unhas 
semanas, uns 
dias ... apurar o 
tempo ao máximo 
pois a chegada 
das augas borrará 
todo menos 
os recordos. 

ANxo IGLESIAS 

No nome do progreso Unha viciña sae da lgrexa onde estiveran pechados, portando unha pancarta. As bágoas son patentes. 

Toda Galiza asistiu á construción do encero de Undoso 
amodorrada, como se o mal fário que nos comesta 
pousase as gadoupas sobre ese val raiano e fose 
imposíbel liberalo dos remuiños devastadores das 
augas. Un encero máis, unha bisbarra esnaquizada, e 
uns viciños que, nun primeiro momento, cavilaban .que a 
traxédia pasaría de longo e que todo seria unha 
premonición duns Estados ciganos, e logo non tiveron 
tempo máis que para preocuparse de asegurar a sua 
subsisténcia material. lmpúxose a lóxica histórica e 
mercantil. 

Esta vez non lles fixo falta aos monopólios eléctricos 
nen aos seus compradres nos altos cargos das 
admihistracións despregar campañas publicitárias e 
xustificativas que, por outra banda, ninguén ia xa crer. 
Porque, quen acredita hoxe que a enerxía producida por 
unha nova presa hidroeléctrica vai contribuir á 
industrialización da Galiza? Trinta e cinco anos despois 
de se comezaren a construir aqueles grandes encaros 
seguimos a ser excedentáríos en enerxia eléctrica e, no 
canto de levarse a termo unha industrialización, estase 
a desmantelar o pouco tecido industrial que tíña"mos. 

Quen é capaz ainda de crer que ós benefícios 
producidos por esas presas serian motor de progreso? 
A escasos metros das grandes centrais hidroeléctricas 
ainda subsisten aldeas sen luz e cutres lugares nos que 
a tensión non alcanza para o funcionamento de calquer 
máquina, por simples que sexa. O INI, que gaña 'con 
Endesa das Pontes máis de 30 mil millóns de pesetas 
anuais, pecha outras empresas por non seren 
rendábeis e non inviste aquí os seus beneficios. 

Haí alguén que ainda sexa capaz de invocar o nome do 
progreso para anegar vales? A enerxia de fisión 
anúnciase xa como unha promesa certa que pode 
deixar totalmente obsoletas as centrais hidroeléctricas 
en poucos anos. Suécia, que ten un dos consumos de 
enerxia máis altos do mundo, abandoa tanto a 
producción nuclear como a hidroeléctrica porque sabe 
que os seus· custes non están xustificados no novo 
horizonte tecnolóxico. Pero non só iso, frente ás macro
centrais hidroeléctricas hoxe estanse xaa potenciar as 
mini-centrais, que teñen unha mellor relación cüste
benefício. Os ecosistemas fluviais galegos podían ser 
unha das nosas principais fontes de riqueza. Desde o 

-. 

Governo autonómico estase a fom'entar a acuicultura, e 
impórtanse salmóns nórdicos cando estes 
desapareceron dos nasos ríos; estase a talar de turismo 
e apreséntasenos ao Pelegrin como o mago que vai 
traer a revitalización económica. 

Desfanse centos de pastos de traballo, esganízase 
totalmente unha comq.rca e,como alternativa, oferécese 
unha emigración escarriada (nunha terra na que a 
emigración é xa unha lacra) e uns cantos míllóns para 
conseguir onde meterse e, todo o máís, nalguns casos, 
para pór un bar ou unha tenda. Continua o transvase 
dos sectores primário e secundário ao sector servizos, 
por non talar dos perxuízos ecolóxicos nen da traxédia 
das fam ílias desaloxadas. 

Todo isto foi obviado en Undoso, como se o acorde 
Lisboa-Madrid , o troce- do Tajo polo Límia fose unha 
inexorábel maldición á que, esta vez, nen as 
manifestacións nen as protestas, poderian desconxurar. 
Galiza, máis unha vez supeditada aos intereses de 
Madrid , sen poder decidir por si mesma.• 

ANOSA TERRA 
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(Ven da páxina anterior) 

rápia de choque, engadiu outro: 
"mire se se desfixese o encaro, 
lago de morrer vostede, os seus 
filias non lle ian vir por aqui; se 
cadra nen lle viñan ao enterro". 

Do sobresalto 
á tranquilidade 

En Quintela todo ia máis a modo. 
Un home subido a un tellado ten
taba quitar a antena de televisión, 
suxeita á chaminé. O seu viciño 
desfixera toda a casa, levaba 
consigo portas, fiestra, até as te
llas, latas e pontóns. Máis arriba, 
en terra de ninguén, pois está 
dentro da cota do encaro, pero 
non está previsto que chegue a 
auga, várias casas novas estaban 
a ser baleiradas, Unha octoxená
ria queixábase por non ter casa a 
onde ir e un viciño dicíalle que 
podia ir cos seus-fillos. "Nun piso 
non me meto, raios","contestoulle 
ela con evidente enfado. 

' 1 sto xa parece 
Vukovar", díxolle a 
un compañeiro un 
mozo da Cruz 
Vermella que 
estaba a carregar 
un decauve 

Abaixo, no bar que existia xunto á 
ponte que cruzaba o Límia, un 
camión de mudanzas carregaba 
as mesas, as sillas, a barra, a ca
feteira e as neveiras do bar. Can
do parou un coche da Garda Ci
vil, unha señora achegouse ao 
veículo. O oficial baixou a venta
nilla no momento que chegaba un 
mozo e o garda díxolle: "pensei 
que tua nai non me ia talar". "Na
da diso", contestoulle a muller. 

A derradeira viaxe 

A média tarde un autobús esco
lar cruzou a ponte sobre o Límia. 
Traía os nenas desde o grupo 
escolar de Lóbios e levábaos a 
Buscalque e a Ouintela. Era a úl
tima vez que, a maioria, facia es
ta viaxe. Esa mesma noite aban
donarian definitivamente as suas 
aldeas para non voltar nunca 
máis. Terian que buscar novas 
escalas e novas amigos. Pero xa 
se sabe, os nenas adáptanse 
ben e ali ian, agolpados nas fies
tras como poliños mirando o es
pectáculo e tentando adiviñar ·se 
a auga chegaba ás suas casas. 

De volta a Aceredo xa non había 
oposición a que se desmontase 
o templo. Un camión con andá
mios estaba a pique de ser des
carregado. Os viciños que esta
ban ali contaban anédotas, como 
se quixesen recordar moitas 
causas dun golpe. Os gardas xu
rados encarregados de protexer 
o templo dábanlles consellos: "o 
diñeiro que lle den teñen que in
ves ti lo", dixo un. Unha muller 
contestou con retranca: "claro, 
terei que facer unha casa, ou 
quer que durma debaixo dunha 
ponte?". · -

A noite foi caendo máis negra 
que nunca. Para moitos será un
ha noite que non esquecerán e, 
maura como era, preferirian que 
non rematase. Pero o dia che
gou. Era Sábado. As augas se
guían subindo. Manolo, un dos 
da comisión de viciños decidiu 
casar ese dia, non se sabe se 

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

Un mar 
• • 1nter1or 
feito a 
golpes 

Un mar interior de ma1s de 
31.000 hectáreas, unha superfí
cie próxima á do lago Leman, 
ocupan as caudas dos 62 enca
ros principais dos sistema fluvial 
galega. Esta imensa lagoa aca
bou as mellares terras de labor 
nas veigas · baixas dos ríos, de 
xeito que a ocupación dos vales 
para a instalación das centrais 
hidro-eléctricas só se puido fa
cer con presións sobre os habi
tantes, en ben de casos co em
prego da forza. 

Os nomes dos encoros ficaron 
como sinónimo de protesta, 
cando antes foran emblema de 
comarcas agrícolas con merca
dos asegurados. Hai menos de 
vinte anos non habia veigas no 
Miño que tivesen a producción 
por hectárea do val de Castrelo, 
por exemplo, con viñas e harta 
de gran calidade. A información 
oficial, coas mans ceibes grá
cias a censura, producía un 

-

continuo de argumentación in
dustrialista na que o mundo das 
máquinas e a transformación de 
materiais era sempre superior a 
calquera xeito de agricultura ou 
de explotación dos rios. 

O atraso industrial de Galiza foi 
a xustificación principal p~ra Su
lagar os Peares no ano 55, o 
Eume no 60, Belesar no 63, Ve
lle no 66 e Castrelo no 68. Este 
último convertiriase en símbolo 
da Ditatura polo que significou 
de resisténcia e de violéncia 

. contra os labregos. As hidroe
léctricas aprenderon en Castrelo 
ás técnicas de división e mani
pulación da opinión que despois 
utilizarian en Campobecerros, 
Portodemouros e Encrobas. 

As obras de Castrelo foran pro
xectadas en Xullo de 1945 polo 
enxeñeiro Javier Moreno. A 
concesión do ministério de 
Obras Públicas (1 O de Novem-

bro de 1960) afectaba a terras 
de seis concellos: Ourense, To
én, Castrelo, Cenlle, Punxin e 
Ribadávia, e nos 18 quilómetros 
de cauda do encaro o máximo 
de elevación previsto era de 84 
metros. Despois, as augas subi
rian ainda máis con enormes 
perxuícios para a viciñanza das 
terras expropiadas. 

O conflito pala expropiación do 
val de Castrelo, convertido en 
modelo de protesta polo que 
Otero Pedrayo charoara o feu
dalismo eléctrico de Fenosa, ti
vo o seu apoxeo no ano 1966 e 
1967 despois de aprobaren con 
carácter de urxéncia as obras 
que fac1a a empresa Dragados 
y Construcciones. O Boletín Ofi
cial de 14 de Xuño de 1966 pu
blicaba unha resolución para a 
"urxente ocupación dos bens 
afectados". O val de Castrelo 
organizouse para a resisténcia 
a meio dun sistema de sinais pi-

--

---
PEPE CARREIRO 

roténicas e asi que se aproxi 
maban as máquinas para reali
zaren un desterro, os que esta- ' 
ban próximos botaban un fogue
te. De aldea en aldea estable
ciase un chamado para concen
trarse no lugar das obras . Os 
enfrontamentos foron contínuos , 
con queima de maquinária e de 
casetas de obra. 

As empresas eléctricas aduci
ron sempre que estes encaros 
eran contribucións doorosas 
pero precisas para o progreso 
material. A marca galega de 
orixe das sociedades explota
doras exaltábase para apelar a 
unha complicidade na que se 
identificaba hidroeléctricas con 
industrialización . Cando a 
Unión Eléctrica Madrileña ab
sorbeu Fenosa, a empresa ga
lega recusou indignada que fo
se perder a sua radicación , co
mo de feíto sucederia nun bre-
ve prazo. • 
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como símbolo de vida ou de re
s i sténci a. O Mercedes que o 
transportaba á igrexa pode que 
fose xa comprado con cartas do 
encaro. En Aceredo ainda fume
gaban doce casas. O Domingo 
xa só serian seis. As augas cada 
vez estaban máis perto. Que Do
mingo! Máis de dez mil persoas 
decidiron facer festa da traxédia. 
As novas pontes convertéronse, 
sobretodo na tarde soleada, en 
balconadas para ver a un mons
tro que se ia agulipando terra e 
chuchando vidas. Nas estradas 
habia atascos. O val inundouse 
de cámaras de fotos e de vídeos. 
Había xente de todas as idades, 
pero, surprendentemente, moitas 
persoas maiores. Os nenas pijos 
de Ourense chegaron en canti
dade nas suas motos de gran ci-
1 ind rada e facian cabriolas na 
ponte de Buscalque que, á tardi-

Na fronteira 
portuguesa había 
retencións de até 
16,5 quilómetros 
para ver a nova 
barragem. 
A traxédia 
convertida erí festa 

ña, xa tiña unha cuarta de auga. 
Ali atoparon cenário idóneo para 
pavonearse. Parecia o descenso 
do Sella. 

Pero quen máis disfrutaban, sen . 
dúbida, eran os portugueses. Vi
ñan", sobretodo, atraídos palas 
imaxes que ese meio-dia sacou a 
TVP, "con animais nadando e 
xentes entrando palas fiestras 
das suas casas". A concorréncia 
foi tal que, ás 16,30 do Domingo, 
na fronteira de Undoso, habia un
ha retención de 16,5 quilómetros 
en dirección á Ponte da Barca. 

Polos seus comentários, a 
maioria denotaban comprensión 
da dor das xentes, e disculpa
ban as xeralizacións que alguns 
facian á aldraxe cometida polos 
portugueses. De todos xeitos a 
xenreira das xentes do lugar ia 
dirixida cara o Governador Civil 
e a EDP. Comezou tamén a fun
cionar un insólito mercado: ven
díanse hórreos, as pedras das 
casas, dos valados, cepas, cu
bas, bocoios, reixas ... Alguns 
pretendian levar souvenirs e os 
ácratas deixaron a sua marca 
insolidária na pancarta reivindi-

Os nenos e os bois. Só quedarán as fotografias como recordo 

cativa de Aceredo . 

A tardiña, na cantina de Acere
do, non había quen visionase o 
Real Madrid. O televisor estaba 
estrangallado , a rádio sen tri 
pas, a barra rota, e no mazadoi
ro repousaban nunha desorde
nada arde, un impreso para fa- ' 
cer a declaración da renda, un
ha revista na que Miguel Boyer 
dicia que se ia de vacacións cos 
seus cinco tillos e un anúncio 
que pregoaba: "non te irrites, 
usa crema Azaran". Un gato 
branca tomaba pracidamente o 

ANXO IGLESIAS sol. Todo seme
llaba xa tranqui
lo, consumado, 
pero un vici ño 
alertábanos: "non 
se fien, o 27 e o 
28, cando se fa
ga a negociación 
definitiva e a si
natura ainda vai 
haber coiteladas". 

Buscalque, O Vao, 
Quintela, Acere
do, Compostela, 
Antemil. .. só se
rán lugares no 
mapa e recordos. 
As luces, invaria
belmente acesas 
nas distintas ca
sas abandona
das, semellaban 
ser o xeito máis 
léxico de pro-
testa.• 
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QOLPE DE ESTADO EN ALXÉRIA 

Ocidente aproba a suspensión do proceso eleitoral 
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As alegrias liberais dos 80 decidiron 
a crise alxeriana 
• FERNANDO CARBALLA Declaraban na prensa 

personalidades demo
cráticas apelando á ce
lebración da segunda 
volta, e estimando que 
a Constitución e o 
exército serian suficien
tes para facer fracasar 
abusos eventuais dun 
governo da FIS. Por 
contra, alguns militares 
e numerosos políticos 
acordaban en dicer que 
habia que intervir antes 
da segunda votación. 
Como un ministro, que 
se expresaba no teor 
de que os riscos de en
frentam ento entre os 
islamistas e a Cabília 
eran demasiado impor
tantes para permitir a 
celebración da segun
da venta. Non dicia que 
eles, os grandes perde
dores, se apresentaban 
voluntários para arbi
trar. Como pasar por 
demócratas sendo xuíz 

e sen ser capaz de substanciar 
as reformas que soen acabar en 
via marta, recoñece legalmente 
á FIS, apesar de a Constitución 
alxeriana proibir a autorización 
de calquer partido de base étni
ca ou confesional. 

Seis meses terian bastado ao 
exército para se convencer de 
que se foi o tempo de salvar, por 
enésima vez, a un presidente ca
rente de ideas, de carisma e de 
ambicións. 

Que futuro 
para un símbolo? 

Se isto non é un golpe de 
estado paréceselle como 
unha gota de água a outra. 
O escrutínio dos votos do 
26 de Decembro 
desencadeou o desastre. 
O efeito perverso do 
sistema maioritário 
explotou na cara da FLN: 
con 3,2 millóns de votos a 
Frente Islámica de 
Salvación obtivo 188 
deputados, mentres que 
coa metade, exactamente 
1,6 millóns, a FLN só 
atinxiu 15 escanos. Ainda 
máis, a Frente de Forzas 
Socialistas, con 0,5 millóns 
de sufráxios concentrados 
nas duas wilayas da 
Cabília, conseguiu 25 
asentos no parlamento. Na 
segunda volta, co mesmo 
mecanismo, era case 
segura a eleición de máis 
de dous tércios dos 
deputados na FIS. 

e parte! Estado Islámico ou Guerra Santa, a situación política reflexada nas ruas de Alxéria. 

O liberalismo en Alxéria, na sua 
brutalidade, non enxendrou máis 
que axitación social , por non 
chamarlle exasperación. En 
1990, o poder de compra dismi
nuiu un 3% de média e o paro 
atinxe a 1,5 millóns de persoas, 
cunha gran proporción de xóve
nes. Os investimentos, en caída 
libre, non representan máis dun 
cuarto do que eran hai dez anos. 
Cunha débeda de 24.000 millóns 
de dólares, a pagar en tres 
anos!, cuxo reembolsamento re
mata en 1993, o país esgotou as 
suas reservas de divisas. 

Entre a presión ocidental e o 
recurso ao islamismo, a medida 
da independéncia de Alxéria 
está en xogo. 

A debilidade dos partidos demo
cráticos, a forza imensa da inér
cia da FLN , incapaz de se rexe
nerar, e a crise económica, per
mitiron á FIS capitalizar no seu 
benefício as aspiracións de cám
bio dos alxerianos. Despois do 
K.O. viñeron as manifestacións, 
xigantescas e ambíguas , nas 
que se expresaba a oposición ao 
totalitarismo, e tamén o desexo 
de proseguir o proceso eleitoral. 
Nas que tamén talaba a Alxéria 
inquieta polo avance islamista, e 
se aceitaba o aprazamento sine 
die das eleicións , presta a se 
deitar nos brazos do exército. 

Chadli Benxedid, 
o improvisador 

Na sua nominación como secre
tário xeral da FLN , hai doce 
anos , Chadli prometeu "prose
guir o combate do presidente 
Bumedian" e afirmou que "o so
cialismo constitue para Alxéria 
unha opción irreversíbel". En re
alidade, era demasiado pragmá
tico para manter esas posicións. 
Foi capaz de intuir que a socie
dade, exausta por quince anos 
de industrialización pesada, en
corsetada no puño firme e auste
ro do seu predecesor, tiña nece
sidade dun respiro. 

A década dos 80 apresentábase 
radiante. O prezo do petróleo es
tá no cúmio e o diñeiro corre a 
mares. O poder abre as compor
tas, importa carísimos bens de 
equipamento e de consumo. Sob 
pretexto da eficácia, as grandes 
empresas do estado, até aquela 

motor do desenvolvimento alxe
r i ano, son desestruturadas. 
Querse asi favorecer a emerxén
cia dunha clase média e o inves
tim ento de empresários priva
dos. A importación masiva de 
bens de consumo cria unha ca
mada de parásitos que tiran a 
sua porcentaxe en cada merca
do. Ao tempo, o despilfarro e a 
corrupción chegan aos círculos 
máis altos. 

Caos económico e 
.explosión demográfica 

O desbarate, a imprevisión e a ex
plosión demográfica fixeron o res
to. Cando por 1985 cai o prezo do 
petróleo, Alxéria non pode máis 
que endebedarse a curto prazo 
para pagar as suas compras, pe
dir emprestado outra vez para pa
gar as débedas e o governo aca
bar por reducir drasticamente o 
nível de vida dos cidadáns. Eis o 
caldo de cultivo para o ascenso 

do movimento 1slamista. 

En Outubro de· 1988 soa a pri
meira alarma. No decurso das 
mobilizacións contra o encareci
mento dos produtos básicos, o 
exército dispara contra os mani
festantes , xóvenes na sua maio
ria, causando entre 150 e 500 
mortos. O traumatismo produci
do na sociedade alxeriana abriga 
ao presidente a promover unha 
abertura política. Sen dúbida é 
xa demasiado tarde para os mi
llóns de xóvenes marxinalizados 
para os cales o obxectivo demo
crático non é máis que unha 
mercancia inútil que cobre o 
mantimer:ito no poder dos privile
xiados do sistema. 

• 
Tres anos despois, en Xuño de 
1991, o movimento islamista, 
presto a explotar con habilidade 
a decrepitude do réxime, parte 
de novo ao asalto do poder. O 
exército volve disparar. Chadli, 
impotente perante os problemas 

Como solución para poder supor
tar o ciclópeo peso da débeda, o 
governo de Ghozali (que segue 
no seu posta), permitiu ás com
pañias petrolíferas extranxeiras 
entrar nos sacrosantos campos 
petrolíferos. Vinte anos despois 
de ter nacionalizado os intereses 
extranxeiros (daquela exclusiva
mente franceses), Alxéria votou o 
30 de Novembro de 1991 unha 
lei que autoriza ás firmas "exte
riores" a tomar unha participación 
de até o 49 % das reservas co
ñecidas ou por descobrir. 

Un país orgulloso da sua revolu
ción, uns cidadáns ufanos de ter 
expulsado á poténcia colonial no 
que se converteu nun símbolo 
universal de emancipación, non 
debería acabar a sua independén
cia nas mans da Elf-Aquitaine. + 

A VITORIA É DA FRENTE ISLÁMICA 

A dimisión de Chadli Benxedid, dias antes 
da segunda volta eleitoral, é un xogo peri
goso; é, igualmente, un erro político de 
magnitude, a culminación dos erras da 
Frente de Liberación Nacional no poder 
desde a independéncia de Alxéria, 1962. 

A Frente Islámica de Salvación (FIS) é 
recente como partido programático. Só 
desde 1979 se pode falar desta Frente 
como alternativa ao FLN. Aparenta ser 
Unha alternativa de matiz relixioso e orixi
nário contra un FLN, organización laica 
e de importación socialista. Mais no fon
do teñen moitas coincidéncias: un e ou
tro intentan monopolizar a vida política 
en exclusividade, dirixir desde o poder 
toda a vida social, dominar no parlamen
to sen pluralismos. O FIS aparece como 
reflexo do "fundamentalismo iraniano", 
pero nen eles aceitan tal paralelismo, 
nen a realidade o acredita. O FIS agrupa 
os crentes islamices de Alxéria, un país 
relativamente ocidentalizado, con masas 

FRANCISCO CA.lmA.uo 

de imigrantes na Franza e con intereses 
económicos totalmente dependentes da 
Europa. 

Que erras da FLN son responsábeis da 
irrupción da FIS? A eliminación de Ben 
Bella, líder carismático e que podia har
monizar o relixioso co laico dentro da 
FLN, frustrou de entrada as expectativas 
de parte da povoación alxeriana. Lago vi
ñeron as indecisións de Bumedian e de 
Chadli nunha forma de governo nunca 
aberta á democratización . Na Alxéria 
non hai prensa verdadeiramente libr~. nen 
protección á cultura en ·sério. As grandes 
famílias absorben as fontes da riqueza e a 
corrupción interminábel contrasta coa mi
séria crecente da populación tanto urbana 
como rural. 

/\. FIS, se a deixan conseguir o poder, non 
terá mais remédio que pactar e que nego
ciar coa realidade social. Este proceso po
de xerar duas saídas: ou ben modernizar 

o Islam alxeriano, ou enfrentalo coa reali
dade social e económica: No primeiro ca
so se daria resposta ao que Samir Amin 
considera a máis grave urxéncia no mun
do musulmán, experimentar unha adapta-

A_ FIS, se consegue 
o poder, pode xerar 
duas saidas: 
ou modernizar 
o Islam alxeriño, 
ou enfrontalo coa 
realidade social 
e econ_ómica 

ción do Islam ao mundo actual. Esa adap
tación será ou non, sempre que haxa un 
espazo onde o integrismo islámico poda 
ter a liberdade completa de auto-decidir
se, pero nunca se logrará na persecución 
solapada ou directa. Se tal "moderniza
ción" tiver lugar, todo o Islam se miraria 
nese espello. O Islam poderia comezar 
unha nova xeira. 

Na outra hipótese de choque da FIS coa 
realidade social e con Europa, a socieda
de alxeriana aprenderia unha leccion ne
cesário de viver no pluralismo. Alxeria non 
é o Irán, e mesmo no Irán os fundamenta
listas están a ceder no seus programas de 
cosmovisión relixiosa. 

A negación do poder conseguida nas ur
nas ao FIS non só é antidemocrática, é 
un erro. Os pavos aprenden probando, 
elixindo a organizacións que os danan , 
pero ás que só así poden rechazar para 
sempre.+ 
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DIAS -

•Novo ministro 
de Sanidade 

José Antonio Griñán, antes con
selleiro de Sanidade da Junta de 
Andalucia, foi designado por Feli
pe González para substituir a Ju
lián García Valverde á frente do 
Ministério de Sanidade. Griñán é 
calificado como felipista e home . 
de total confianza de Manuel 
Chaves, presidente andaluz. Foi 
dos poucos conselleiros de Sani
dade que se monstrou a prol de 
aplicar o informe privatizador asi
nado por Abril Martorell. Os sindi
catos consideran que a liña priva
tizadora vai ser a principal das 
que vai seguir no novo cargo. 

O seu antecesor, Julián García 
Valverde, primeiro considerado 
como guerrista e logo como sol
chaguista, dimitiu ao non atapar 
apoio nos seus compañeiros de 
gabinete, quen lle comunicaron 
que non tiñan intención de tratar 
de minimizar o problema. O vice
presidente Narcís Serra seria un 
dos máis molestos polo intento 
de Valverde de tratar de inculpar 
a outras institucións. 

• Fonsagrada en 
Compostela 

Un tércio da povoación da Fon- · 
"sagrada manifestouse o 1 O de 
Xaneiro en Compostela para re
clamar a capitalidade da comar
ca. Andaron todo o día palas 
ruas santiaguesas, despois de 
ter rodeado a muralla lucense, e 
despois .de propinarlle unha so
nora pita a Fraga en Raxoi, blo
quearon os acesos ao complexo 
administrativo de San Gaetano. 

A protesta trascorreu con alegria 
e bon humor até. que, sobre as 
18,45 apareceu Fraga lribarne. 
O Presidente do governo auto
nómico, despois de negarse a 
recebelos en todo o día, e de en
trar subrepticiamente en San Ga
etano, non tivo millar idea que "ir 
saudalos", pero por dentro das 
verxas. Un saúdo que incluía un
ha nova negativa a recebelos se 
non era baixo a intercesión do 
alcalde, o tres veces tránsfuga 
Arias Mon. Esta atitude prepo
tente de Fraga foi contestada 
con insultos de "názi" e outros do 
mesmo teor e o intento de saltar 
ao outro lado do balado. Os vici
ños estaban ademais moi enfa
dados coa información emitida 
ao meio-diapola TVG (a quen 
veñen alcumando de tendencio
sa no conflito) polo que asedia
ron a un cámara deste meio. Ta-

• mén proferiron insultos contra o 
conselleiro da Presidéncia, Dosi
teo Rodríguez, facéndoo respon
sábel das chamadas persoais 
feítas desde a sua consellaria a 
todos os viciños para que non 
secundasen as mobilizacións. 

A manifestación contou coa pre
senza non só de viciños da Fon
sagrada, senón de emigrantes 
que estaban en Madrid, Barcelo
na, pero sobretodo nas cidades 
galegas. 

XOSÉ LOIS 

• Campaña a prol 
da auto
determiria'ción 

A campaña a prol da autode-
. terminación seg u e colleitando 
adesións. Algunas tan surpren
dentes como as de Vilar do Bá
rrio ou Boborás, dous cance
l los con maioria do PP que 
aprobaron a proposta de reso
lución do BNG. 

En Boborás dase, ademais, a -

~ .. 

circunstáncia de os nacionalistas 
non teren representación. A ini
ciativa foi enviada ao alcalde e o 
próprio edil Cipriano Caa_maño 
foi quen a defendeu, afirmando 
que non é lóxico que non "de
fendamos o noso". 

No PP estas novas derrotas sen
taron moi mal e témese que, en 
caso dun mínimo conflito interno 
en Ourense comece a desban
dada de concelleiros, pero esta 
vez cara posturas nacionalistas 
máis consecuentes que as dos 
seus antigos partidos. 

• Protestas no Ferrol 

• Modificación 
da Lei de 
Seguridade 

O Ministro Corcuera e 
o Defensor del Pueblo, 
Gil Robles, chegaron a 
un acorde para 
efectuar unha nova 
redacción dos artigas 
20 e 21 da lei de 
Seguridade Cidadá, 
para que non se 
apresentase un 
eventual recurso de 
inconstitucionalidade. 

A principal modificación 
estriba no cámbio da 
expresión 
"conocimento fundado", 
por "constancia", para a 
policia poder entrar 
nunha morada. 

• Os cartas do 
Pastor íanse a 
Inglaterra 

Os enigmas sobre a 
Banca Casal, que 
operaba na oficina 
número 1 do Banco 
Pastor de Compostela, 
parecen ser menos 
cada día. Nas últimas 
datas a pergunta máis 
frecuente era a onde 
foran parar os cartas 
dos clientes de Casal 
se non os tiña o banco 
nen tampouco o 
director, como el . 
afirmaba. Agora 
descobriuse unha rede 
de evasión de capitais 
a Inglaterra. Polo 
menos sábese que, 
para alá, marcharon 
máis de 300 millóns de 
pesetas.+ 

•Aumenta o paro 
e a inflación 

O 15,88 por cento da povoación galega 
activa está parada, segundo dados do INE. 
Galiza foi a segunda das comunidades 
autónomas que máis desemprego rexistou 
no mes de Decembro e o paro aumenta 
por cuarto mes consecutivo, mentres a 
média estatal baixa. Tamén a inflación 
aumentou na Galiza case médio ponto 
máis que a média estatal, polo que os 
traballadores galegas perden cada ano 
máis valor adquisitivo. 

• Folga xeral 
Cada dia semella que a folga xeral é máis 
imparábel. A UGT que até agora se viña 
monstrando remisa a prestar o seu apoio 
explícito á convocatóría, anunciou, por fin, 
que iria á folga xeral de non mudar a 
posición do Governo galega. Asi , as catro 
centrais xa estarian de acordo. 

Ouen se desmarcou destas mobilizacións 
foi o PSOE, que manifestou a sua postura 
contrária á folga xeral , algo lóxico se SJ3 ten 
en conta que a reivindicación ainda vai 
máis dirixida ao Governo sustentado por 
eles que contra o próprio Fraga, ainda que, 
como afirmou Xesus Mosquera, da UGT, "a 
política duns e doutros sexa a mesma".+ 

r. 

• Información 
pirata 

Unha rede informática que tiña 
fichados a 21 millóns de cida
dáns españois (a totalidade dos 
que teñen capacidade de com
pra) foi descoberta a pasada se
mana. Os dados eran vendidos a 
empresas de publicidade para a 
venda por correo e a domicílio. A 
policía afirmou que tiñan máis in
formación sobre os cidadáns que 
eles (non deixa de ser alarmante 

. que a policia poda posuir esta in
formación)~ 

A corporación de Ferrol e os alcaldes da comarca sumáronseao peche que nas dependéncias consisto
riais da cidade departamental estaban a realizar os responsábeis das unións comarcais dos sindicatos 
CCOO, UGT e CIG. O comité de empresa da Bazán xa permanecía pechado desde o día 9 de Xaneirb no 
mesmo edifício. 

A maioria dos dados foron com
prados a funcionários que traba
llaban para o Censo, Dirección 
General de Tráfico e Seguridade 
Social, adquirindo· asi coñeci
mento da posición económica, 
dos coches, número de persoas 
na família, equipamento domici
liário, veces que cambiou de re
sidéncia, etc.+ 

Ao longo desta semana os traballadores da Bazán e outras indústrias realizaran diversas manifestacións. 
A primeira delas foi a de realizar unha cadea humana arredor da muralla da Bazán. + 



GALIZA E M NDO 
QRGANIZASE A OPOSICIÓN 

Novo intento de refundar o centro nacionalista 

A CNG prescinde de Moro e c.hama 
Marfany para liderar o proxecto 

a 

•A.E. 

A Converxéncia 
Nacionalista Galega 
apresentou o dia 1 O de 
Xaneiro a Mesa 
Converxente no que é un 
novo intento de lanzar 
oproxecto despois da 
traición de Vitorino Núñez 
e o congreso de Coalición 
Galega. Entre as 
navidades máis 
importantes desta 
apresentación está a 
substitución de Vítor Moro 
por Enrique Marfany 
como líder. 

Vítor Moro non está xa no pro
xecto de Converxéncía Naciona
lista Galega. Quen o afirmou foí 
precisamente o seu substitutono 
liderazgo, o ex Presidente da 
Deputacíón da Coruña, Enrique 
Marfany, despois de titubeos , 
evasb1as e rodeos dos seus 
compañeiros de mesa que non 
querían prescindir, para a gale
ría, do político vigués. Foi se ca
dra a sua contundéncia á hora 
de abordar os temas, ou a sua 
personalidade política que se im
puxo sobre a dos seus compa
ñeiros, a que nos leva a pensar 
que Marfany voltou á política 
despois de estar longos anos re
tirado, para asumir a dirección 
da CNG ainda sen ser apresen-

Eladio Tesauro, Marfany e Abel Vilela son novas caras da CNG, esquecido xa Víctor Moro. 

tad o como tal, pensamos que 
por iniciativa própria. 

Marfany é unha garantía para 
non só estabilizar no proxecto 
aos concelleiros converxentes da 
Coruña, senón para rescatar a 
outras figuras políticas locais do 
mutismo . Con Marfany estivo 

presente na rolda de prensa de 
Compostela Eládio Tesouro, ex 
parlamentário e ,Presidente do 
Partido Liberal. E precisamente 
na província coruñesa onde que
daban máis cargos eleítos sen 
compromiso, quer dicer, sen se
ren de CG e sen pasarse tam
pouco ao PP. · 

Un novo intento 

O deputado autonómico de CG, 
Sánchez Castíñeiras, mostrouse 
"entusiasmado" co relanzamento 
de CNG. O motivo deste xúbilo é, 
segundo explicou , "porque esta 
vez taremos as cousas de xeito sé
rio e rigoroso", asegurando que a 

CNG é a única opción nacionalista 
que ten posibilidades de medrar. 

Castiñeiras afirmou, referíndose 
a Vítor Moro, que "non podemos 
agardar a que remate a sua acti
vidade profisional en Catalunya, 
polo que seguimos adiante co 
proxecto, no que todos somos 
necesários pero nengun impres
cind íbel". Como tamén afirmou 
que Moro non estaba ali por mo
tivos laborais, pero si en espírito: 
as cousas non quedaban claras. 

E menos claras estaban despois 
de que pedise a palabra o con
celleiro lucense Maurício Posa
da, quen afirmou que Vítor Moro 
"seguía a ser unha parte esencial 
da operación", que o chamáse
mos se queríamos. 

Tivo que ser Marfany, quen con 
contundéncia , lles dixese aos 
compañeiros máis ou menos que 
se deixasen de pamplinas: "Vítor 
Moro non está neste proxecto" e 
"non necesitamos salvadores 
nen xéníos". Marfany outórgalle 
a CG o papel de aglutínador pero 
quer traballar con xente nova. 
Será agora CG que, nun próximo 
congreso reabra o debate e teña 
que decidir se dá o salto no va
cío e desaparece constituíndose 
a CNG como partido .. De mo
mento o proxecto semella que 
conta, ademais de riovas ficha
xes políticas, o apoio dun grupo 
de empresários que atéo de ago
ra non se decidiran a entrar no 
proxecto converxente. • 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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1 A oposición poñerá de manifesto o fracaso 
da xestión de Fraga 
•M.V. 

Toda a oposición parlamentária 
galega apretou esta semana o 
acelerador ante a situación de 
deterioro económico, percepti
bel xa en todos os ramos pro
dutivos, e ante a falta de inicia
tivas propugnadas polo Execu
tivo que preside Manuel Fraga. 
Así o denunciaron, case simul
taneamente , Antolin Sánchez 
Presedo, Xosé Manuel Beiras, 
Camilo Nogueira e Adolfo de 
Abe! Vilela, en nome das for
zas opositoras presentes no 
Parlamento. 

A necesidade de articular unha 
alternativa a Fraga, cando os 
comícios autonómicos comezan 
a albiscarse no horizonte, é ta
mén, sen dúbida, unha das ra
zóns , da reactivación política, 
nomeadamente no caso do 
PSG-PSOE, moi escurecido du
rante os dous primeiros anos 
de lexislatura. 

O Partido Popular comezaria a 
ter dúbidas sobre a posíbel re
validación da sua maioria abso
luta. Neste sentido identificou 
Domingo Merino, polo PSG-EG, 
o intento de reforma eleitoral 

propugnado por Fraga. 

Unida~e para impedir 
a parálise parlamentária 

A presentación de iniciativas 
institucionais conxuntas pode fa
cerse realidade a partir de ago
ra. Asi o solicitou , en concreto, o 
BNG quen se dirixu a toda a 
oposición "e. moi especialmente 
aos nacionalistas". 

Esta mesma· forza calificou de 
"parálise total" a que padece a cá
mara autonómica, que se encon
traria neste momento "completa-

mente disociada da realidade". 

Para o BNG, a situación recesi
va que vive Galiza é consecuén
cia directa "da política económi
ca do PSOE na CEE" que non 
encentra "nengun tipo de resis
téncia e nen sequer discusión 
no PP de Galiza". O PSG-EG 
acolleu positivamente a propos
ta de traballo institucional con
xunto, que se poderia iniciar no 
mes de Febreiro , comezo do 
ano político na cámara lexislati
v a. Pala sua banda, o BNG 
anunciou a necesidade de movi
lizacións que terian o seu ponto 

- fulera! nunha folga xeral como 
medida que obligue ao governo 
Fraga a responsabilizarse ante 
a situación do pais. Neste eido 
tamén se anunciaron acordos 
con outras forzas nacionalistas 
para tomar iniciativas concretas. 

A oposición mostrouse, por últi
mo. disconforme coa atitude dos 
médios de comunicación públi~ 
cos galegas que estarian cum
plindo un papel de silenciamen
to da realidade e de cobertura 
exclusiva dos actos propagan
dísticos do Partido Popular e do 
Executivo.+ 
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ESTRATÉXIAS POLÍTICAS 

MÁIS RESPETO E MENOS AMOR 

O que segue non son máis que unhas re
flexións. Non pretendo con elas enmendar 
planas a ninguén nin, moito menos, dog
matizar. Simplemente, desde o meu des
campado, cismo, observo a situación da 
miña terra, vexo ás xentes, contemplo o 
mundo e cismo. E como teño o costume 
insano de non calar (xa me dicía o meu 
avó de pequena que me había traer pro
blemas), pois comunico as miñas refle
xións na certeza de que han provocar ou
tras, que niso está baseada a cultura. 

Parto da base de que o nacionalismo é a 
única política coherente na Galiza. Proba 
disto é que hoxe mesmo as dereitas se 
proclaman como tales. Si, xa escoito as 
voces de protesta, si, tal vez por oportu
nismo. Porque existe A Xunta de Galiza e 
uns estamentos de poder políticos e eco
nómicos. Porque unha certa política na
cionalista pode resultar rentable ... Pero, 
sexa quen for o que disfrute e saboree a 
bola de pan, non debemos esquecer que 
foi cociñada por mans de esquerdas, con 
sacrificio, con ilusión, con levadura de uto
pía para facer subir a masa. Cando ainda 
estaba lonxe o ensino oficial da lingua e 
da literatura galegas xa houbo dementes 
escribindo nesta lingua e cantando atá 
desgañitarse: "falernos galega na rúa e na 
escala". Cando a Xunta de Galiza non era 
máis que un soño, unha arela insensata, 
moitas e moitos deixaron a pel, incluso a 
vida, para conseguir a conciencia nacional 
e a dignidade das xentes desta terra. 

Mesmo se outros saborean a bola de pan, 
non debemos esquecer que é un trunfo 
das e dos que contribuiron a cocela. Tal 
vez, o pensar niso, pode dar outra pers
pectiva política. 

Resulta, noustante, mal aceptada esta vi
sión porque no nacionalismo de esquerdas, 
claro está, hai moito sentimento, moito 
amor. E conviría lembrar os argumentos de 
Hannah Arendt cando denuncia a ilusión 
que consistiría en facer do sentimento aba
se da vida política. "Non se pode basear a 
acción revolucionaria sobre o amor. O amor 
é unha cousa rara, preciosa, incontrolable, 
mentres que o mundo común se impón a 
cotío a través da palabra e da acción. Non 
hai relación entre un e outro. Se a política é 
a constitución dun mundo, o mundo común, 
e se o amor é ruptura co mundo común, 
son duas experiencias antitéticas. Non se 
pode amar en xeral aos obreiros, aos xude
os ou ás mulleres". (Ou ao pobo galego). 
Descalifica a autora o amor e a fraternida
de, ou sororidade, como argumento político 
e di que é de respeto do que se trata. "O 
respeto, comparable á philia politike de 

MARIA XOSÉ QUEIZAN 

Aristóteles, é unha especie de amistade 
sen intimidade, sen proximidade; é unha 
consideración pola persoa a través da di$
tancia que o espacio do m\.mdo pon entre 
nós, e esta consideración non depende de 
cualidades que podamos admirar, nin de 
obras que poidan merecer a nosa estima". 

Un pobo que queira 
liberarse debe levar a 
cabo un combate 
contra si mesmo 

Pensando nestas palabras de Hannah 
Arendt chegamos á conclusión de que .hai 
moito amor, moita paixón, nos partidos 
nacionalistas e pouco respeto. A división 
entre os distintos partidos, a intransixen
cia, a descalificación ou o insulto, son pro
bas desta actitude apaixoada e da taita de 
respeto. Escoitándoos falar, ás veces. un
ha se pregunta a que galegas detenden. 
Cantos son? Quen son os bós? Quen os 
elexidos? 

Era moi fácil nos tempos da dictadura en
cherse a boca co amor ao pobo galega e 
pensar que "o pobo" estaba con nós. A 
democracia é despiadada neste sentido. 
O pobo galega vota, (moi pouco, por cer
to), xa sabemos a quen. E esta é unha re
alidade que hai que encarar e analizar 
lonxe de falsos triunfalismos. Non se pode 
negar a realidade en nome da idea pre
concebida. Rexeitar o teito é. unha ideolo
xía abstracta porque é rexeitar a realida
de. Compre analizala e tomar unha clara 
posición con relación aos erros que a polí
tica nacionalista teña cometido. 

Houbo, e ainda hai, posturas dogmáticas, 
arrogan!es e violentas. Non basta con ter 
razón. E interesante, políticamente, saber 
expor as razóns e saber convencer. Cer
tas posturas díscolas e agresivas parecen 
incidir no contrario do que se pretende. A . 
violencia acostuma a ser causada pola 
frustración, pola impotencia. A violencia, 
verbal ou xestual, son indicativos da sinra
zón. Poden impresionar ou chamar a 
atención, pero non convencen. Por iso, 
mesmo se hai provocación, mesmo se 
compre responder a ataques e inxustizas, 
a política nacionalista debería impar a súa 
ética e a súa estética con firmeza por riba 
de provocacións e sen entrar na dialéctica 
da rivalidade mimética. 

Parecen que queren soprar outros ventas, 
uns alisios máis leves sustituindo ás tre
boadas habituais. Chegan unhas ondas 
máis calmas e conciliadoras ao areal dos 
partidos nacionalistas. Pero con toda a 
apariencia de Cálculo Táctico. Con todo 
ese derroche de sorrisos automáticos. 

Esas "tácticas" son preocupantes . Hai 
sectores que parecen estar dispostos a 
renegar dos principios para conseguir 
máis xente, máis votos, máis poder. A en
trar, de feíto, na dinámica do sistema capi
talista. Todo vale con tal de ter, de gañar. 
Se tal véndese a alma ao.diabo; sacrifíca
se a ética política, as conviccións, os prin
cipios en aras dun sistema corrompido. 

As "tácticas" intentan facerlle as beiras ao 
sistema ou, cando menos, non contrarialo. 
Por exemplo, cando nas campañas pola 
Autodeterminación, algún orador incide no 
aspecto económico para convencer; cando 
fala da necesidade de autodeterminación 
para solucionar a economía do país e, po
lo tanto, elevar os salarios e o nivel de vida 
da xente traballadora, non falta á verdade. 
Pero utiliza unha táctica que pode compra
cer a un auditorio máis interesado polos 
cartiños que pola dignidade persoal. Esas 
persoas1 de non recibiren outros argumen
tos, de non adquiriren outras arelas, esta
rán con quen máis lles ofereza, facéndose 
eco do dito popular: "dame pan e cháma
me can". Ese orador non falta á verdade 
pero non di toda a verdade: Galiza é pobre 
e dependente; pero é pobre porque é de
pendente. Compre, pois, sair do pozo da 
sumisión; termos o orgullo de ser galegas; 
identificarnos con nós. Reclamar, coma 
sempre, unha Galiza ceibe e socialista. O 
impulso nacionalista non se acaba na re
solución da miseria. (Ainda que esta leva 
camiño de incrementarse). 

A táctica, polo tanto non o é todo e ,pode 
anular as demais preocupacións. E moi 
perigoso que a táctica política se convirta 
no único prox.ecto enmascarando a pers
pectiva nacionalista e socialista A táctica 
pode conducir ao oportunismo esquecen
do o fundamental. O fundamental é sem
pre a verdade. 

Hai moita paixón 
nos partidos 
nacionalistas e 
pouco respeto 

Xa se sabe que atravesamos un momento 
histórico carente de ideais; que a xuventu
de é pasota; que o consumo ten aliciadas 
as conciencias. Xa se sabe. pero tamén 
se sabe que o racismo vai camiño de con
verterse nun feíto social compartido en 
Europa e que, do seu brazo, o fantasma 
do fascismo parece enxergarse novamen
te. Xa se escoitan voces agoreiras que in
. túen a súa presencia, que presaxian o pe
or. E, como xa pasara neutros tempos, tal 
vez aparezan "primos de rivera" a infundir 
"ideais" na xuventude. 

¡Quen sabe! Ao mellar, lonxe de tácticas 
acomodaticias ao sistema de consumo, 
o que precisa a xuventude son ideais de 
transformación, ventas altruístas, ilu
sións para encher a vida. Que se lle tale 
sen medos; que se lle digan as verdades 
sen paliativos nin concesións; que se lle 
dea algo importante polo que loitar. An
tes de que veñan outros e lles tolden os 
olios de morte. 

Compriría meditar nestas cousas cando 
ainda é tempo para que non nos volvan 
coller desprevenidas . E, sobre todo, na 
máis estúpida desunión. En lugar de des
nortarse pola demolición de "sistemas" 
(que anteriormente tamén eran defendi 
dos dun modo dogmático e acrítico) , ha
bería que preocuparse polos fascismos , 
que xa venceron e poden volver vencer. 

A política nacionalista, a loita contra a 
opresión, como ben explica Albert Memmi, 
coincide coa loita contra o racismo. Para 
que o racismo desapareza é necesario re
coñecer lucidamente as diferencias, admi
tilas e respetalas. Saber que este recoñe
cemento non pecha o diálogo senón que o 
incita e o mantén. 

Hai valores que só os oprimidos coñecen 
e poden compartir. O respeto polas dife
rencias, nacionais, xenéricas, raciais, cul
turais é unha liña política progresista así 
como a condena dunha falsa universaliza
ción , unha universalización que non é 
máis que un pretexto de dominación duns 
grupos sobre outros , dun xénero sobre 
outro, dun pobo sobre outro. 

Pero no convencemento de que un pobo 
que queira liberarse debe levar a cabo un 
combate contra si mesmo. Non somos os 
bós e xenerosos, como quería Pondal. 
Non somos nin mellares nin peores. De
bemos aspirar a ser nós. E a facelo o me
llor posible. E isto condúcenos de novo ao 
respeto como norma política, como quería 
Hanna Arendt, e á verdade como ética po
lítica.• 

CONVERTER A PROTESTA EN PODER 

Todo indica que 1992 vai ser un ano de 
gran mobilización social. Unha mobiliza
ción que nace do desmantelamento que , 
está a sofrer gran parte do sector gadeiro 
e a pesca, das regulacións e peches na 
indústria, do arrasamento que están a fa
cer as transnacionais da economía do na
so país, en fin: do medre da estratifica
ción social; da falta de emprego digno pa
ra moitos centos de miles de persoas, 
que hoxe están no paro ou teñen un tra
ballo precário ... 

A mobilización do día 2 de Decembro en 
Santiago demonstrou até que ponto hai un
ha sensibilidade importante nas capas so
ciais máis populares do país, e unha total 
desconfianza en que o Governo actual da 
Galiza sexa capaz de conseguir desenvol
ver a nosa economía. Resulta evidente que 
esta responsabilidade ten que cair tamén 
sobre o Governo central e a CEE que, non 
hai dúbidas, teñen o control fundamental 
económico e político da Galiza, ... mais é a 
Xunta quen se debe pór á frentre de cal
quer revindicación contra a discriminación 
e a dependénciai, e se non o fai ten sem-

MANUEL MERA 

pre unha maior responsabilidade política. 

Nesta situación, con grandes mobiliza
cións sociais no horizonte e un governo 
incapaz (agás para se facer propaganda), 
a saída lóxica teria que ser a demisión e a 
convocatória de eleicións anticipadas, que 
permitisen a oposición pór remédio aos 
desaguisados dos últimos anos e free a 
continuidade da secular colonización, evi
tando que a direita española se consolide 
no poder co apoio por pasiva do PSOE. 

Orabén: de nada valeria a dimisión da 
Xunta, se non hai unha alternativa de 
cámbio que recolla os anceios dos traba
lladores e que poda governar en lugar do 
PP. Os partidos políticos nacionalistas,,. 
que deberian ser esta alternativa, apenas 
reunen 9 deputados de 75. E ainda subin
do a 11 ou 14, non serian unha forza que 
fose vista polo eleitorado como o recám
bio imediato ou a curto prazo. Coido, ase
made, que non é discutíbel a imediatez do 
cámbio dada a gravidade dos problemas 
e urxéncia das saídas ... a menos que se 
queira cumprir só un papel da conciéncia 

crítica, que de pouco serviría, e nunca foi 
o obxectivo e prática do nacionalismo. 

Resulta evidente que só un acordo de go
verno entre, o nacionalismo e o resto da 
oposición, detrás dun programa naciona
lista e progresista concreto, pode asegu
rar unha substitución do PP, posíbel e crí
bel polo eleitorado. Por outra banda, é 
moito máis positivo para o nacionalismo 
que sexa este o que tome a iniciativa de 
facer unha crítica dura ao PP, dando unha 

So un acordo de 
governo entre o 
nacionalismo e o resto 
da oposición, pode 
asegurar unha 
sustitución do PP 

alternativa imediata, que esperar as vin
deiras eleicións para ver como oferece
mos a esta nación un forte imán eleitoral, 
que evite a polarización entre os dous 
grandes partidos estatais. En todo caso, 
de non querer o PSOE facer unha política 
clara de oposición -como hoxe suce
d~, seria o nacionalismo o que recolleria 
o descontento social e a ánsia de cámbio; 
dándose deste xeito un asalto cuantitativo 
e cualitativo importante que permita a mé
dio prazo apresentar unha alternativa de 
governo exclusivamente nacionalista. 

Para avanzar neste sentido, e evitar a 
máis mínima dependéncia da socialdemo
crácia española como consecuéncia dun
ha alianza de governo, compre, ante to
do, que desde o nacionalismo se potén
cien máis que nunca ás organizacións de 
masas e a mobilización social (verdadeira 
garantía de cámbios reais), e se avance o 
máximo posíoel na unidade de obxectivos 
a curto e médio prazo dentro do plural, pe
ro non tanto, campo político que loita pola 
autodeterminación da Galiza. Pero estes 
xa son outros temas.• 



CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O alcalde de Baiona 
Manuel Vilar (PP) está 
disposto a cobrer a 
única zona verde de 
uso público da vila, o 
tradicional parque de 
A Palma, cunha capa 
de cemento, duas 
rampas de entrada e 
saida, duas escaleiras 
de acceso para 
viandantes e catre 
grandes respiradoiros 
de reixa. Vilar desafía 
unha oposición cada 
vez máis ampla e 
unida en contra de 
instalar un 
estacionamento 
subterráneo que 
agravará por riba os 
problemas de 
conxestión de tránsito 
de Baiona. 

GALIZA E MUNDO 

Nunha caseta instalada polos viciños no centro da Palma, un retén vixia a chegada das excavadoras. 

O proxecto de estacionamento subterráneo 
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convertiria o parque no único lugar de invernada de barcos de recreo da Ria de Vigo 

Baiona mobilízase por terceira vez 
en trinta anos en defensa da Palma 
• G. LUCA DE TENA 

O alcalde apoia a sua resolución 
na maioria d.e votos, e ignora 
mesmo a afiliados do seu partido 
que están decididamente en 
contra do proxecto. A situación 
da alcaldía baionesa lembra os 
episódios prévios á defenestra
ción de Lois Pena en Cangas. 

O estacionamento modificaría en 
dous aspectos fundamentais esta 
histórica zona verde de Baiona, 
situada entre as praias Ribeira e 
Concheira. No primeiro, porque 
tenderá sobre a superfície do 
parque unha capa de concreto 
reforzado, coberto só por 30 cen
tímetros de terra. Esta operación 
impedirá a replanta de árbores 
nun espácio que tradicionalmente 
foi concebido como alameda. 
Despois porque rouba da superfí
cie da zona verde máis de 200 
metros cadrados para os serví
cios do aparcadoiro subterráneo. 

É a terceira vez que intereses 
privados procuran intervir na ala
meda da Palma de Baiona, des
pois que o proprietário Ventura 
Misa e Bertemati cedese para 
uso públic9 a popular finca a fins 
do XIX. "E un conflito de orixe 
histórica -sinala Carlos Estévez, 
concellal do PSG-EG de Baiona. 
Esta é a terceira vez que queren 
privatizar A Palma. A primeira fa
ra nos 60, cando o alcalde Perei
ra quixera construir unha gasoli
nera no parque e a oposición ve
ciñal frustrou o intento. A segun
da é moito mais recente, cando 
intentou o alcalde Rodríguez 
Quintas atravesar o parque da 
Palma cun vial para servir a ur
banización que quixera edificar 
na zona periférica do castelo". 

Asumida polo PP 

Unha empresa constituida expre
samente para o proxecto, a GPP 
1 SL, na que participa o Grupo 

March e unha coñecida marca da 
moda galega, é a que quer levar 
adiante esta t!?rceira aventura 
empresarial sofüe A Palma. Ten 
un capital de 2.000.100 pesetas e 
o investimento ronda os 500 mi
llóns. O prego de condicións asu
mido polo PP di que o Concello 
tarase responsábel subsidiário da 
obra. Trátase dunha iniciativa pri
vada que a equipa de governo do 
PP asume despois plenamente, 
como se se tratase dun proxecto 
da alcaldía. A oposición sinala a 
incongruéncia de que poda pasar 
a mans privadas o terreo da Pal
ma, que esta clasificado como zo
na verde de uso público. 

A alcaldia razona a defensa do 
estacionamento subterráneo co
mo solución parcial da conxestión 
de tránsito que padece Sajona 
durante os meses de verán. E es
ta outra contradicción denunciada 
pala coordenadora que dirixe as 
accións colectivas contra a obra 
en suspenso, xa que todas as 
análises sinalan que a obra virá 
en todo caso a agravar o grave 
colapso de circulación que a vila 
padece na temporada alta. 

Máis barato para barcos 

Un aspecto do proxecto que ele-

va de tono as críticas veciñais, 
é a reserva dunha das plantas 
para gardar 250 embarcacións 
en réxime de invernada. A Coor
denadora presume que o Club 
Internacional de Yates Monte 
Real (MRCIY), situado sobre o 
baluarte baixo das praias Bar
beira e Ribeira, no perímetro do 
castelo, e sen posibilidade física 
de medrar, pretende utilizar un
ha das prantas do estaciona
mento para gardeiria de parte 
da sua frota. As tarifas xa 
aprobadas son cento cincuenta 
pesetas por hora e mil quiñen
tas por dia; 20 .000 por mes e 
1.750.000 por cesión temporal 
sobre os 49 anos da concesión. 
Pala contra, os précios para in
vernada son de 1000 pesetas 
por mes e metro de eslora. Asi 
resulta que un veciño que quera 
meter o coche durante un mes 
terá que pagar 20.000 pesetas; 
unha planta máis arriba o pro
prietário dun barco de dez me
tros de eslora pode pagar só 
dez mil pesetas. O estaciona
mento baionés converteriase no 
único lugar cuberto para inver
nar embarcacións en toda a ria. 
Na maqueta modificada a ram
pa de entrada é de 45 metros, 
medida excepcionalmente longa 
nunha entrada para coches. 

Arredor dunha estufa de ferro, os viciños gardan o seu parque contra as máquinas 
daconcesionária do estacionamento. 

O xerente do MRCIY asegura 
que a notícia da implicación do 
clube no proxecto non ten visos 
de realidade. "Este clube está es
pecializado en vela de cruceiro -
sinala Manuel Seoane- e un iate 
de quince metros con orza fixa . 
ten máis altura ca os tres metros 
de puntal que teria o estaciona
mento. Tal como está o proxecto 
non é de utilidade para este Club, 
que tampouco ten vela lixeira nen 
pequenas motoras". 

"O proxecto está sen aprobar -
denúncia indignado o membro 
da coordenadora Xesus Sanctío
qu e fai garda na Palma xunto 
con outros veciños. A empresa 
só ten permiso para valado e re
tranqueo da obra, pero de súpe
to chegaron as máquinas e por 
iso estamos aqui. Ternos un sis
tema de alarma preparado e asi 
que aparece unha pala, xuntá
monos aqui cantos veciños fa
gan falla. O Alcalde di que pro
metera o estacionarñento no seu 
programa eleitoral, pero tamén 
se comprometeu rematar o insti
tuto e están paradas as obras; 
igual que prometera construir un 
heliporto para traslados de ur
xéncias no verán, o centro de-. 
portivo e casas para pobres. Pe
ro estoutras obras non lle preo-

O proxecto rouba 
da superfície da 
zona verde máis 
de 2000 metros 
cadrados para os 
srrvícios do 
aparcadoiro 
subterráneo 

cupan. Só quer deixar·A Palma a 
ceo aberto". 

Desde hai 34 días, en que deti
veron os primeiros traballos das 
palas, os veciños montan garda 
no centro do parque. Na terra 
aberta apareceron fortificacións 
de 1. 600 das que deron canta á 
Património. 

Nun cachopo decorado con 
duas grandes pancartas (Alcal
de, que fas? Defendes a Baiona 
ou a Club de lates? e Un aman
cebado, un hotelero, un man
gante e un simplón, teñen a es
. ta vi/a en discusión), un retén 
mira de fite para os camións e a 
pala estacionados xunto do ve
llo balneario da praia Concheira. 
"Onde se vai facer agora a festa 
da Anunciada? -pregunta Anxel 
Rodal, baionés· de 83 anos-. Es
te alcalde non está ben da ca
beza. Non pode enfrentarse á 
vila toda. Como poderemos pa
sear por riba dunha placa de ce
mento chea de respiradeiros?". 
Anxela Sotelo leva noticia á gar
da de que os municipais están a 
chamar por teléfono para com
probar que mulleres non están 
en casa ao meiodia, a hora de 
manifestarse perante o concello. 

. "Fun ao concello e díxenlles que 
a min non tiñan por que chamar
me para nada. Pero había un 
municipal coa guia aberta nun 
recanto do mostrador e seguía a 
facer chamadas". 

"Xunto con toda a oposición, es
tamos a propor catro alternativas 
explica Carlos Estévez- . A pri
meira é que se construa un esta
cionamento perta da carretera de 
circunvalación. A mellar opción é 
a dos tendais, péro tamén pode
ria ser ao pe da Covaterreña. 
Como dixo Camilo Nogueira, A 
Palma é a galiña dos ovos de 
ouro de Baiona. Nunha vila turís
tica haberia que recuperar os te
rreas cercanos ao mar". • 
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5oc1 EDADES DESENVOLVIDAS NO FIN DE SÉCULO 

MARGA SAMPAIO 

Non me interesa 
facer especial 
fincapé no 
dramatismo. Creo 
que as sutilezas 
dan máis 
posibilidades ao 
espectador. A miña 
intención é irónica, 
unha reflexión 
sobre a realidade, 
pero sen sarcasmo. 
Trato de ser 
solidária co 
fotografiado. 

Disparei en poucas 
ocasións. Rinme 
moito. Acordeime 
moitas veces de 
Asterix e Obelix, 
cando din: están 
tolos estes 
romanos, rinse pero 
sen superioridade. 
Están tolos estes · 
norteamericanos, · 
pero eu tamén por 
vir até aqui a · 
fotografialos. Uns 
non ternos sentido 
sen os outros. 

As xentes sen casa 
(homeless) teñen 
predileción .Polo Down 
town (centro 
administrativo) das· 

cidades. Na fotografia 
da estátua, carros 
sustraidos nos 
supermercados polos 
sen casa e.utilizados ·· .. 

Polo ao Volvo. Espera no aparcamento antes do partido de beisbol, a. caron da parrilla. 

para transportar os seus 
enseres. Ao fondo,o 
edifício do concello de 
San Francisco. Na outra 
fotografia, mencer no·· 

Califórnia d 

bairro de HightAshbury, 
onde naceu o 
movimento hippy. 
En primeiro plano· un · 
cubo de lixo 

04de 
Xullo, 
Dia 
Nacional 
america
no. Cele
bración 
con 
paradas 
milita
res, 
·desfiles 
de ex
comba
tentes e 
pic-nic 
de con
fraterni
zacfon 
con bar
bacoa, 
salchi
cha e 
hambur
guesa. A xente viste .ese 
dia saias e camisetas 
coa barra e as estrelas. 
Cando botaron os fogos 
artificiais e soou o himno 

decorado con corazóns. 
Tamén é visibel o carro 
de su.permercado, neste 
~aso adaptado a unha 
bicicleta. 

todo o mundo estaba xa 
en pe a cantar. 
Puden ver a dous 
orientais, abrazados e 
chorando. 

A 
•G.L 

A ter 
Esta 
nos e 
O qUE 
dos, 
Se e 
NestE 

Vivin1 
unive 
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seu ~ 
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1 dourada 

' :e 

Sacra
mento, 
capital do 
Estado. 
Era a 
estación 
final do 
tren que 
se dirixia 
ao Oeste. 
Zoa árida, 
de area 
vermella, 
vento do 
Oeste e 45 
graos de 
tempera
tura. 

Hollyvood. Decorado de 
batallas navais. Diante, 
unha lagoa con duas 
lanchas e ventiladores. 

ESTA REPORTAXE 

ESTA FEITA EN 

PRETO, BRANCO E SÉPIA. 

· A 
preséncia 

de 
paralíticos 
é frecuen

te. 
Transpor

tes e 
loca is 
están 

habilita
dos para 

eles. 
Estados 
Unidos 

tivo 
moitas 

guerras. 

A terra das promesas rotas 
•G.L.T. 

A terra das oportunidades vólvese terra de promesas rotas. 
Esta é a reflexión dalguns méios referenciais norteamerica
nos c&ndo talan de Califórnia. O vello aforismo de que todo 
o que é bon para General Motors é bon para Estados Uni
dos, ten a sua orixe noutro moi popular en Norteamérica: 
Se Calífórnia vai adiante, os Estados Unidos progresan. 
Neste momento, Califórnia non vai adiante. 

Vivindo ainda das rendas dun Estado que ten as mellares 
universidades do país, natureza privilexiada e unha das ren
das por habitante máis altas do mundo, Califórnia debrúza
se sobre unha espiral de calamidades como son a creba do 
seu sistema fiscal, a perda de competitividade das indús
trias e a desfeita ecolóxica. O director do Tríbune de San 
Diego, Neil Margan, di que a desilusión é fonda. "Non é só 
polo aire irrespirábel, ou o colapso do tránsito rodado. O 
que está a estourar é o globo dunhas ilusións que non se 
correspondían coa realidade". 

Os máis conservadores botan as culpas ao aumento exce
sivo da povoación. Califórnia rentea agora memos os trinta 

millóns de habitantes, o que significa que no Estado viven 
tres millóns de persoas máis que no Canadá. Co tirón de
mográfico o consumo de auga das cidades compromete o 
rego nos campos. A rifa tradicional entre os empresários 
agrícolas e os concellos pala auga é hoxendia unha guerra 
a marte. Os . servícios da terra prometida son a cada máis 
insuficentes e o fomento do uso do automóbil privado (nal
gunhas cidades coma Los Angeles as empresas fabricantes 
de carros deron erradicado o taxi durante anos para abrir 
camiño comercial aos seus produtos) non deixa respirar en 
dias con climatoloxia crítica. 

Pero o que máis preocupa a todos é a situación económica. 
Os anos grandes de Califórnia, a década prodixiosa, foi a da 
Guerra do Vietnam. A metade da indústria californiana está 
relacionada coa fabricación de armas. O crecemento do Es
tado manteriase durante os anos. 80 grácias aos contratos 
públicos a un 7 por cento. Pero hoxe o crecemento está por 
baixo do resto da nación mentres a demanda de servizos 
públicos 'créce dia a dia. Os arredores das cidades están a 
viver situacións patéticas- de abandono. Famílias de inmi-

A soedade é un sen
timento característi
co. lmaxe de tristura 
e isolamento no 
metro de San Fran
cisco. 
A cultura do indivi
dualismo tamén ten 
as suas persoas e 
os seus momento 
felices, como a do 
que patina un 
domingo no Golden 
Gate Park. Ao dia 
seguinte vin á mes
ma persoa saindo da 
sua oficina 
nun rabuñaceos no 
centro da cidade. 

grantes, na sua maioria latinos e negros, viven nos arredores 
de Orange County onde constituen un cinturón de miséria. O 
concello ignora a estes novas habitantes atraídos pola oferta 
de traballo dos anos pasados. Os ignorados non ten quen 
lles recolla o lixo e ·en moitos casos carecen de conduccións 
de augas fecais. O contraste da situación sanitária entre o 
centro e a periféria das cidades é a marca de dous mundos, 
como pasa en todas as grandes conurbacións dos Estados 
Unidos desde o manifesto monetarista do primeiro mandato 
eleitoral de Reagan. Hoxe a prédica do individualismo a ul
tranza fica sen a sua base principal: unha oferta de traballo 
ben provista e meios para competir. 

O espello da situación de Califórnia é a sua emblemática in
dústria dos ordenadores no Silicon Va/ley (o val do seixo, o 
material básico para a fabricación dos micro-procesadores) 
no condado de Santa Clara. Os salários baixan, e os précios 
das vivendas tamén. O ritmo e criación de novas empresas 
redúcese. O empresariado de avangarda está a buscar ou
tros horizontes mentres o desemprego, un conceito desco
ñecido en Santa Clara, supera xa o 7 por cento. • 



CIÉNCIA E DEPORTE 

A federación 
galega 
de espeleoloxia 
cumpre dez 
anos 

o 
deporte 
baixo a 
terra 
• VITOR MIGUEZ 

Mentres o deporte 
espectáculo invade cada 
dia máis o noso tempo 
livre, existen outras 
disciplinas que pasan 
desapercebidas pero que 
cantan co valor de se 
desenvolver na natureza ou 
de se manter á marxe da 
acuciante presión dos 
deportes de masas. A 
espeleoloxia através do 
estudo das cavernas soubo 
facer posíbel a difícil unión 
entre deporte e ciéncia. 

Unha difícil conxunción basada 
na interdisciplinariedade, pero 
unha interdisciplinariedade que 
tamén fixo que este deporte fose 
xeralmente moi descoñecido por 
abarcar un amplo elenco do 
mundo do saber. Este factor viu
se agravado polo escaso núme
ro de praticantes e sobretodo 
porque a actividade espeleolóxi
ca se desenvolve cáseque exclu
sivamente fora da vista dos non 
praticantes; quer dicer, baixo te
rra, dado que o estudo das cavi
dades é a finalidade que perse
gue este deporte. 

te na xeoloxia nun primeiro mo
mento e na arqueoloxia a poste
ri ori. Estas duas vertentes, a 
científica e mais a deportiva, 
continuan hoxendia unidas da 
man, ainda que existen matices 
segundo o contexto; Manolo Dí
az Prieto, primeiro e actual presi
dente da Federación Galega co
méntanos ao respeito que "de 
feito, agora no mundo non existe 
unha definición clara da espeleo-
1 ox i·a como deporte ou como 
ciéncia. Para os países do leste 
como China, Sérbia, Croácia, 
Hungria, etc ... a vertente predo
minante é a científica, moi apoia
da polas universidades, mentres 
que nos países ocidentais desta
ca máis o papel deportivo". 

As cavas do rei Cintolo 

No caso galego, o ano 1951 e as 
primeiras exploracións do Clube 
de montañeiros Celtas de Vigo, 
marcan o comezo da espeleolo
xia galega. A primeira empresa 
de envergadura foi a investiga
ción das covas do reí Cintolo; a 
partir dos 60 produciuse un cor
te , e a princípios dos 70 rexor
den a espeleoloxia como unha 
disciplina xa consolidada no no
so país rematándose así esta 
etapa de introdución coa criación 
da FGE na Coruña xusto hai dez 

anos. Foron, xa qu~ lago, cua
renta anos nos que tamén se es
tudaron as cavas da serra Enci
na Lastra ou nos que se fixerori 
expedicións a Marrocos; o resul
tado foi o nacimento de seccións 
de espeleoxia en Ourense como 
a Gesca Manzaneda, en Vigo 
(Pena Trevinca), A Coruña (Bri
gantium, Rei Gerion) etc ... até to
talizar 18 clubes que hoxendia 
mobilizan regul¡;¡.rmente a 500 
persoas aproximadamente. 

O caso galego tropezou desde o 
comezo coa falta duns terreas 
cársticos que propiciasen un 
meirande número de simas, o· cal 
fixo que a prática espeleolóxica 
no noso país se desenvolvese 
nas zonas orientais de Lugo e 
Ourense ou en España. De to
dos os xeitos, apesar da lonxa
nia dos campos de traballo: Ma
nolo Díaz Prieto considera que 
as nosas covas son cada dia 
máis coñecidas. "Antes, só se 
coñecia a zona de Mondoñedo, 
Courel, etc. pero conforme se 
van facendo campamentos, cam
pañas topográficas e demais, fó
ronse coñecendo máis cavida
des, ainda que moitas vezes non 
se sabe se fican moitas ou pou
cas por descobrir; o que si ternos 
hoxe claro e que é moi difícil ato
par cavas novas de máis dun 

quilómetro topografiábel; neste 
senso os 4,5 de que dispon a 
Cova do Rei Cintolo é unha ex
cepción a todas luces". 

Acidentes 

Un dos grandes problemas da es
peleoloxia son as choivas torren
ciais que en máis dunha ocasión 
teñen incomunicado a vários ex
ploradores; Xosé Maria Cano, Se
cretario da Federación, destaca 
ao respeito que son precisamente 
as crecidas dos ríos as que po
den traer meirande perigosidade 
"ainda que boa parte das veces 
os acidentes son incidentes; o 
90% das ocasións, os espeleólo
gos fican atrapados por causa da 
água, ainda que tam..én poden 
xurdir graves problemas de orien
tación en covas labirínticas". O 
factor aventureiro que posue este 
deporte, ao dicer dos especialis
tas, non implica a existéncia dun 
praticante-tipo, "ainda que moitos 
dos nasos federados atopan na 
espeleoloxia unha saída frente á 
sociedade de consumo, das cida
des e do xeito de vida que actual
mente se acostuma levar". 

A equipa média de exploración 
para calquer practicante pode al
canzar as vinte mil pesetas, cifra 
que fai da espeleoloxia non un de-

Non é doado estabelecer un co
m ez o concreto da prática do 
mesmo xa que desde a preistó
ria o home estivo interesado po
las covas ben como lugar de ha
bitación ou ben na sua faceta ex
ploradora. Pero a espeleoloxia 
tal e como hoxe a entendemos, 
xurde a fins do século pasado da 
man do xeólogo francés 
Edouard-Alfred Martel; no Esta
do español o seu impulsor foi 
Mn. Norbert Font i Sague, quen 
no 1896 comezaba na Catalunya 
o seu labor. Sen embargo a con
sideración desta disciplina como 
deportiva correu co paso do tem
po, concretamente da man do 
montañismo e apoiándose deco-
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, 
E moi difícil atapar 
: cavas novas 
1 

: de máis de un 
1 

: · quilómetro 
1 

: topografiábel · 

1 

' Os descobridores do noso tempo 
Ao igual que os aventureiros 
ibéricos que nos seculos da 
modernidade descobrian para
x es descoñecidas do Novo 
Mundo, na actualidade son os 
espeleólogos os que xogan ese 
papel e ocuparon o seu lugar. 
Asi, na Europa, as cavidades, 
covas e simas son os únicos lu
gares do naso continente que 
permanecen en moitos casos 
ainda descoñecidos para o ho
me contemporaneo; eis, tal e 
como nos dicia Xosé Maria Ca
no, toda a fervenza aventureira 
e fantasiosa que emana da es
peleoloxia. 

Neutra orde de causas, tendeu
se e ainda se tende a ollar o 
mundo do deporte con certo 
desleixo desde o mundo da cul
tura; nunha recente reportaxe 
amonstrábamos como a univer
s ida.de galega prescindía da 
formación física como método 

formador da persoa; pois ben, 
no caso da espeleoloxia atopa
mos un exemplo no que a cién
cia entra de cheo no mundo do 
deporte, e o que é máis impor
tante, non o fai de rebote. Hi
droloxia, xeomorfoloxia, clima
toloxia e mesmo arqueoloxia. 

compoñen o cúmulo de sabe
res que un espeleólogo conve
nientemente preparado debe 
ter en conta á hora de se aden
trar nunha cova. 

No caso galega, tan só no 
1983-84, efectuouse un traballo 
conxunto entre a Universidade 
e a FGE con motivo dun estudo 
sobre os morcegos; pero desde 
aquela, sen sabermos por que, 
os contactos suspendéronse 
supetamente. Non é esta, sen 
nengun lugar a dúbida, a quen
lla pala que continuar, pois se 
no campo da xeoloxia e a biolo
xia a colaboración pode ser vi
zosa, ainda máis o poderia ser 
no caso da arqueoloxia, non es
quezamos que o hábitat por ex
celéncia do paleolítico é a cava, 
e que no estado actual da in
vestigación pre-histórica galega, 
o baleiro máis grande sitúase 
precisamente nesta etapa.+ 
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porte de elites, senón unha afei
zón máis cara que outras tan po
pulares como o ténis ou o futebol. 
Porén, os cartas do material fican 
paliados, segundo os · entendidos, 
polo amplo nível de coñecimentos 
que o espeleólogo acacia nos di
versos campos do saber que se 
activan ao entrar nunha cava. "O 
espeleólogo sempre é un colabo
rador do científico; se se atopan 
uns restos paleontolóxicos, do pa
leolitico ou ben calquer curiosida
de xeomorfolóxica , sempre se 
busca a axuda do profisional, da
do que o afeizoado destruiria a in
formación ... Sen embargo as cavi
dades teñen un habitat moi espe
cial, feito que orixina que o espe
leólogo, polo seu afán descobri
dor, tente ter uns coñecimentos 
relacionados co terreo que pisa, 
non só pala conexión científica, 
senón tamén para a sua própria 
seguridade". A cl~ve do combina
do deporte-ciéncia reside en que 
os científicos vense na obriga de 
ampararse nos deportistas para 
acadar uns obxectivos que polo 
xeral estan a X metros de profun
didade, e moitas veces en condi
cións difíceis para os próprios pra
ticantes deste deporte. 

Actualmente a Federación Gale
ga de Espeleoloxia traballa cun 
orzamento anual que ronda os 
sete millóns e médio de pesetas, 
cantidade que ven avaliada pa
las subvencións concedidas prin 
cipalmente pala Secretaria Xeral 
para o Deporte e pola Deputa
ción Provincial da Coruña. Estas 
subvencións, que levan consigo 
a contrapartida dunha serie de 
cursos a impartir pala xeografia 
do país , non impeden comparar 
o orzamento deste ano con ou
tros como o do 1981, que non 
excedía as 200.000 pesetas; e é 
que a espeleoloxia hoxendia non 
deixou de ser na Galiza un de
porte en expansión.+ · 

Os espeleólogos 
fican atrapados por 
causa da água, 
ainda que tamén 
poden xurdir 
graves problemas 
de orientación en 
cavas labirínticas. 
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ELEICIÓNS EN CATALUNYA 

No caso de que Pujol non consiga a maioria absoluta o 15 de Marzo 

O PSC disposto a aliarse con Esquerra 
Republicana e Iniciativa per Catalunya 
• PACO SOTO/BARCELONA 

Os partidos políticos 
parlamentários do 
Principat de Catalunya 
prepáranse para entrar 
de cheo na · 
precampaña para as 
eleicións autonómicas .. 
a celebrar o próximo 
15 de Marzo, á médio . 
da polémica desatada · 
polo ex-director 
financeiro de Casinos 
de Catalunya, Jaume 
Sentis, quen acusou 
por segunda vez a 
Convergencia 
Democrática (CDC) de 
ter utilizado ilegalmente 
diñeiro desta empresa 
para a sua financiación, 
e cando xa se 
coñece a data dos 
comícios. 

Jordi Pujo! , presidente de CDC e 
da Generalitat, non quixo, recen
temente despexar a incógnita e 
non dubidou en criticar ás de
mais forzas políticas, ás que 
acusou de especular sobre a 
convocatória das eleicións que 
permitirán renovar a Cámara bai
xa catalana. Pujol reiterou que o 
máis importante nestes momen
tos é conseguir que os eleitores 
acudan ás fumas e, indirecta
mente, vinculou o bon desenvol
vemento do proceso eleitoral á 
obtención dun novo sistema de 
financiación , pactado co Gover
no do Estado , que satisfaga á 
Administración catalana. 

Perder a maioria absoluta 

A coalición Convergencia i Unió 
poderia perder desta volta a 
maioria absoluta, como asi o re
vela un inquérito encarregado 
polo Partit deis Socialistes de 
Catalunya o pasado mes· de No
vembro e dada a coñecer recen
te mente. Segundo os dados 
deste inquérito, a xestión do Go
verno de Jordi Pujo! é conside
rada como de moi boa por un 
7, 7% dos entrevistados e de 
boa por un 38,2%, mentres que 
outro 38,2% calificaa de normal. 
Frente a estas cifras, o 13, 1 % 
dos cidadans consultados valo
ran negativamente a xestión gu
vernamental de CiU. A teor des
tes dados, todo tai pensar que 
nas vindeiras eleicións ao Parla
ment de Catalunya os conver
xentes poderian perder a maio
ria absoluta tendo en canta que 
a coalición nacionalista contaría 
cunha estimación de voto próxi
ma ao 40%, mentres que, pala 
sua banda, o PSC-PSOE obteria 
o 32% dos sutráxios. Os dados 
parecen indicar que nesta oca
sión CiU non as ten todas consi
go e de pouco servirá que os 
seus principais dirixentes se es
tarcen en desmentir supostas 
redes de financiación ilegal e 
acusen aos demais partidos p.o-
1 íticos e aos próprios xuices de 

Jordi Sánchez dirixente da Crida, organización que estableceu acordos de colaboración con ERC. Á dereita Raimon Obiols, 
candidato do PSC-PSOE. 

seren os instigadores dunha 
"campaña de acoso e derribo". 

Unidade frente a CiU 

Asi as causas , o PSC-PSOE 
soubo capear o temporal, e na 
sua estratéxia eleitoral traballa 
coa hipótese de formar un gover
no de coalición con Iniciativa per 
Catalunya e o partido indepen
dentista Esquerra Republicana, 
no caso de que CiU non revalide 
a maioria absoluta na cámara 
autonómica. Os socialistas cata
láns e á sua cabeza o primeiro 
secretário, Raimon Obiols, están 
convencidos de que os resulta
dos eleitorais lles seran favorá
beis. Ademais, descartado o Par
tido Popular de Aleix Vidal-Qua-

dras por razóns· óbvias e tora de 
xogo eleitoral o Centro Democrá
tico e Social de Xavier Latorra, o 
PSC-PSOE, por boca dalgun dos 
seus portavoces, declarou publi
camente a sua disposición a 
configurar unha "maioria de es
querdas" que seña alternativa 
política á CiU. 

A moción de censura presentada 
conxuntamente por PSC, IC e 
ERC no Concello de Igualada, 
que permiteu desbancar da al
caldía o converxente Ramon To
mas, en benefício do socialista 
Jaume Aymami , parece apontar 
neste sentido, ainda que fontes 
do partido republicano e da for
mación política liderada por Ra
fael Ribó apuráronse a dicer que 

Jordi Pujol intentará rentabilizar a Olimpiada no seu favor. 

se trata dun "simple pacto a nivel 
local sen maiores repercusións" 
e de contestar con contundéncia 
a CDC, cuxo secretário xeral, Mi
quel Roca, non dubidou en afir
mar que "o candidato de ERC á 
presidéncia da Generalitat é Rai
mon Obiols". 

Terceira forza política 

Mentres tanto, IC, ERG e PP as
piran a convertirse na terceira 
forza política nas eleicións do 15 
de Marzo. 

Iniciativa per Catalunya concurri
rá a estes comícios desde unha 
posición máis propícia que en 
1988. Daquela obtivera oito dipu
tados, dos dos cales, Maria Pere 
e Celestino Sánchez, dirixentes 
do Partit deis Comunistes de Ca
talunya, foron expulsados e pa
saron ao Grupo Mixto. Un dos 
obxetivos estratéxicos da federa
ción de partidos presidida por 
Rafael Ribó consiste en absor
ber votos do PCC e, en menor 
medida, doutras forzas e evitar 
que a expresión política dun sec
tor dos seus eleitores se veiculi
ce através de ERC ou doutras 
opcións. 

ERC, pola sua banda, teima en 
convertirse na terceira forza do 
Parlament, e non son poucos os 
elementos que apontan nesta di
reción,· por mor do proceso de 
consolidación como alternativa 
de esquerda e independentista 
vivido por este partido, após da 
chegada de Angel Colom á se
cretaria xeral, asi como do .eontí
nuo medre de afiliados e ingreso 
no seu seo de numerosos mili
tantes doutras organizacións 
partidárias da independéncia de 
Catalunya. 

Pior tena o PP, partido que acu
de á carreira preeleitoral co las
tre dun pacto interno sen conso
lidar e enormes dificuldades para 
encontrar un espácio social e po
lítico axeitado. • 

Q REI DEPORTE 

• VITOR MIGUEZ 

En Barcelona e Sevilla come
zaron o ano moi felices; a 

. costa isa si , dos cartas dos 
demais, por exemplo dos ga
legas. Non contentos ainda 

· con esta "oficiosa" discrimina
ción, quixeron facela oficial, e 
asi aconteceu reGentemente 
cando o grupo socialista do 
congreso aprobaba un decre
to no que se estipulaba que a 
débeda de Barcelona 92 se
ria coberta cos presupos.tos 
xerais do estado. Ou sexa, 
que non só .11es financiamos a 
festa, senón que tamén lle 
pagamos os desperfectos. 

Pero neutras nacións xa can
saron de andaren no furgón 
de cola e decidiron percorrer 

. o seu próprio camiño, tamén 
a nível deportivo. Tal é o que 
acontece coa Ucránia , que 
xa anunciou a celebración da 
sua própria liga de fútbol, a 
cal contara con equipas de 
renome do Dínamo de Kiev 
oú o Chernomoretz Odessa. 
lmaxínanse a Celta ou á De
portivo na Copa da Europa? 

Orabén , de seguiren asi as 
causas, esta última ilusión 
nunca terá cumprimento; e é 
que o mundo do balompé 
mergúllase irreversibelmente 
nunha violéncia abafante. is
to polo menos é o que se 
desprende lago de 'ollar as in
formacións que nos chegan 
da ltália, país onde recente
mente vários inchas do Na
poli foron detidos nas imedia
ci ón s do estadio do M ilaQ. 
portando nen mais nen me
nos que oito artefactos explo
sivos; tal como o len. 

lsto é o que acqntece na Eu
ropa, pero na Africa non lle 
andan á zaga. Na Alxéria, o 
fulgurante ascenso político e 
social da Frente Islámica de 
Salvación acarréalle graves 
problemas ás atletas deste 
país, pero sobretodo á sua 
máxima representante a nível 
mundial en 1.500 metros, a 
cal foi ameazada por correr 
en pantalóns curtos e insinuar 
as formas dos seus cuartos 
traseiros. A causa vai tan en 
sério que a muller xa anda a 
matinar no troce de federa
ción o mais axiña posíbel. 

A faceta política de Camilo 
Nogueira por ninguén é des
coñecida, pero poucos saben 
que foi un grandísimo depor
tista. Esta é a conclusión que 
se tira lego de ler o libro que 
Xerais lle adicou ao líder do 
PSG. Nel coméntase como, 
logo de introducir, un balón 
por un burato do faiado da 
sua casa grácias a unha cer
teira patada, Camilo decidiu 
adfcarse ao baloncesto , ga
ñando a posteriori un Cam
pionato de España Junior. 
Sabían por que era coñecido 
Nogueira pala prensa local 
daquela? Pois como "un xo
gador de pase longo e visión 
da xogada".+ 



RELANZAMENTO DO CENTRO NACIONALISTA 

Enrique Marfany Oanes 
'Na política galega soñouse pouco e durmiuse moito' 

Foi presidente da 
Deputación da Coruña, 
desde a UCD andou palas 
fileiras democristiás, 
enfrentouse con AP e tivo 
escarceos amorosos co 
nacente centro-galeguista, 
pero unha enfermidade 
coronária e os maos 
resultados eleitorais, parte 
dos cales hai que 
achacarllos ao 
enfrentamento extra-político 
coa prensa local, apartárono 
da política. Os seus fieis 
alcaldes de outra hora 
disgregáronse na busca de 
acomodo, pero Enrique 
Marfany Oanes conservou 
ainda un substancial capital 
político. Agora volta para, 
dalgun xeito, liderar o novo 
intento de pór en marcha a 
CNG e faino con 
contundéncia non isenta de 
autocrítica nas suas 
exposicións. 

Cales son os motivos que o le
van a integrarse agora na CNG 
cando a maioria a dá por defun
cionada? 

Como é coñecido, levaba apartado 
da vida política moitos anos e non 
pensaba voltar. Daba por remata
do un período no que dei de mino 
mellar que tiña e o mellar que sou
ben. Creo, ademais, que non hai 
por que profisionalizarse na políti
ca. Ainda asi , non puden negarme 
a esta chamada de criar unha for
za política que, coido, dá respos
tas ás inquedanzas dun sector im
portante da nasa povoación. Unha 
forza política moderna, nacionalis
ta, europeísta ... tiven que voltar. 
Doutro xeito a miña conciéncia 
non quedaria tranquila. Non serve 
queixarse do mal que van as cau
sas e non facer nada por remediar 
a·situación. 

Esa mesma idea expresárona xa 
outros moito antes. Pero, até 
agora, a formación desa forza 
política foi un fracaso. A que 
pensa que se debeu esta impo
sibilidade de que callar unha es
trutura partidária deste corte? 

Nunha boa medida ás persoas. O 
piar que ten Galiza somos nós, os 
galegas. A falta de xenerosidade, 
de grandeza, pero tamén a falta 
de conviccións profundas por par
te dalgunhas persoas fixeron que 
se frustrasen proxectos que ian 
ser bons para Galiza. Pero hai ou
tras razóns. Unha forza política co
mo a que nós propugnamos é for
temente contestada palas outras 
formacións de corte estatalista, 
polo que tentan de sabotear os 
proxectos de todos os xeitos posí
beis, atacándonos con todas as 
armas habidas e por haber. Comé
moslles o seu espazo eleitoral e li 
mitamos as posibilidesde de obter 
maiorias absolutas. 

Afirman que a CNG é un proxec-

Os partidos 
esta ta is 
enténdense moi 
ben co gran 
capital. Nós, sel 
non contamos co 
apoio dos 
pequenos e -
medianos 
empresários, non 
irnos facer nada 

to aberto. Aberto até onde e pa
ra quen? 

Ainda que pareza un pouco unha 
ensoñación, este proxeto político 
comeza verdadeiramente agora, 
ainda que aí estexa Coalición Gale
ga e o seu forte poder de aglutina
ción. O noso espazo ideolóxico é o 
que abarca desde o centro-direita á 
socialdemocrácia. Eses son os lin
deiros. Polo demais, está aberto a 
xente con inquedanzas, a xente 
que estexa xa cansa de estar para
da no médio da escaleira. Nós ou 
subimos ou baixamos, pero non 
permitimos que se nos chameinde
finidosou indecisos. Pretendemos 
aglutinar a toda a xente que estexa 
disposta a subir ou baixar, a com
pro meterse con Galiza, que non 
pretenda queixarse toda a vida do 
mal que están governando uns e 
os outros ... A todos eses vai o noso 
chamamento. 

Alcaldes miopes 

Vostede foi presidente na Depu-

• ALFONSO EIRÉ 

tación, polo que tivo unha forte 
relación con diferentes conce
llos. Non pensa que moita xente 
que podia estar na órbita da 
CNG optou por arrimarse aos 
partidos que lle podian axudar 
na sua xestión? 

Esa é a loita que teremos na Gali-

XOSÉ CASTRO/VOZ NOTICIAS 

za durante moitos anos . Galiza 
existe fara, nas Américas , en Eu
ropa. Fara hai conciéncia da Gali
za, pero aqui non existe. Somos 
unha série de tribos desartelladas. 
Como non hai conciéncia clara do 
que comporta e o que supón ser 
galega, cando hai dificuldades, a 
maior ia, arrímase a aquel que 

r--------------------------------------------------------------------------------, 
1 Son contrário a alianzas e pactos' 
No campo nacionalista estase 
a talar de posíbes alianzas, so
bretodo eleitorafs. Cal é a sua 
postura a este respeito? 

Quera deixar claro antes de nada 
que realizo estas afirmación a tí
tulo meramente persnal, non co
mo representante de nengunha 
forza política. Penso que seria 
má calquer alianza. Ternos que 
concorrer ás eleicións co naso 
perfil ideolóxico. Unha alianza 
que misture as distintas opcións 
nacionalistas, nalguns casos moi 
alonxadas na acción política non 
é bon para a Galiza. A pluralida
de é a salsa do futuro, o naciona
lismo debe concebirse de xeito 
distinto. Afirmar que indo todos 
xuntos ás eleicións xerais é bon 
pois teriamos asegurados unha 
voz própria en Madrid, non é ver
dade. Ao non poder dar resposta 
precisa aos aspectos ideolóxicos 
diferentes, iamos acabar enfren
tados entre nós. Debemos pre
tender que quen se enfrente se
xan eles e non nós. 

T emos que pasar 
. un tempo na 
: . oposición, o 

contrário seri'a 
unha utopia 

lsto non quer dicer que os nacio
nalistas non podamos colaborar 
en proxectos nos que coincidi
mos, nos que ternos uns pontos 
en comun. Podemos estar xuntos 
para loitar, pero non somos tan 
febles como para non poder apre
sentarnos en solitário. 

Hoxe contémplase, no mellor 
dos casos a CNG como unha 
formación bisagra. Tendo en 
conta que os problemas en CG 
comezaron pola cuestión dos 
pactos de governo, cal é a sua 

postura a este respeito? 

Non son partidário de pactos . Un 
ten que chegar ao Governo cando 
ten forza suficiente non só para 
merecelo senón para desenvolver 
o seu programa político, senón 
estamos enganando aos eleitores. 
O importante non é que tal ou cal 
persoa acade o sillón, senón que 
se leve a cabo o programa que re
cebeu a confianza do pavo. Hai 
pactos que son a morte dun deter
miriado programa, non se pode 
pactar nunha posición de absoluta 
desigualdade. Son partidário de 
que governe quen teña maioria, 
sexa ou non absoluta e, despois, 
na sua actividade , busque os 
apoios que lle permitan sacar 
adiante os pontos determinados 
do seu programa. 

A nasa forma política ten que pa
sar un período, agardemos que 
non sexa moi longo pois ternos 
vocación de Governo, estando na 
oposición, o contrário seria unha 
utopia ou un ha ilusión.• 

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

pensa que a prazo imediato lle po
de dar as prebendas maiores. 
Quer dicer, hai unha série de alcal
des que pensan que no PP ou no 
PSOE van defender mellar os 
seus municípios. Esa é unha políti
ca absolutamente miope. Hai unha 
gran porcentaXE? de povoación que 
non pensa asi. E xente nova, moita 
dela sen experiéncia política. Nos 
tentamos captar a esta xente . O 
que se foi, foise xa. 

O fracaso destas operacións de 
formar un centro-galeguista só
lido non pode deberse tamén a 
que a maioria da xente que o li
derou procedia de partidos esta
tais e puderon dar a sensación 
de que o que buscaban era o 
acomodo personal na política? 

Pode ser. Sempre afirmo que non 
se poden botar as culpas para to
ra. Polo que a min respeita, admito 
que son unha das persoas que te
ña unha boa porcentaxe destares
ponsabilidade . Participei através 
da UCD na construción dunha Es
paña democrática cunha gran ilu
sión. As persoas evolucionamos. 
Superado o tránsito da ditadura á 
democrácia, comezamos a sentir 
outras demandas. Teño unha evo
lución no meu pensamento políti
co, que dúbida cabe. Pero isto non 
exculpa a miña responsabilidade 
de que até agora non tivese éxito 
a construción dunha forza nacio
nalista moderada. 

Esa idea de construir unha forza 
netamente galega tamén foi 
evolucionando pero, crise tras 
crise, líder tras líder, parecen bo
tar ao comezo, a redefinición ide
olóxica, como se as anteriores 
definicións xa non fosen válidas? 

Hai que volver ás fontes . Esa sen
sación de que vostede ten, é moi 
probábel que sexa verdade, que 
estexamos volvendo ao chamado 
espírito de Franqueira. Pero ternos 
que ter humildade. A humildade de 
saber que o nacionalismo modera
do pasou unhas vicisitudes que o 
debilitaron enormemente. Hai que 
facer un proceso de reflexión sé
rio, rigoroso, sereo e retornar ao 
ponto no que as causas rousaror:i 
por camiños non adecuados . E 
necesário volver a xustificar, expli
car, construir partindo dunhas ba
ses firmes. Esa pedra baselar é o 
por que Galiza necesita un forza 
política deste estilo. 

O código ideolóxico 

Nun momento no que case to-

A falta de 
convicción 
dalgunhas 
persoas fixo que 
se frustrasen os 
anteriores 
proxectos 
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das as forzas se definen como 
nacionalistas, non pensa que 
a forza dun partido radica ta
mén , en boa medida na clari 
dade ideolóxica dos seus pos
tulados? 

Estou de acordo. Se non hai un 
carpo ideolóxico, se non constru i
mos sobre ideas, podemos cair no 
perigo de construir en torno a per
soas . lsto , nen que dicer ten , é 
mortal . Non ternos un ha parte do 
carpo ideolóxico elaborado por 
CG, pero a realidade é dinámica, 
polo que é preciso ir incorporando 
elementos desta realidade á nasa 
ideoloxia. O importante é a base 
ideolóxica, quera deixalo claro, 
non que menganiño ou fulaniño 
estexan ou non estexan. 

Coalición Galega deu bastantes 
pasos adiante ao longo dos 
seus congresos na sua identifi
cación nacionalista. Pervivirán 
estas ideas no novo proxecto 
da CNG? 

Os princípios fundamentais que 
inspiran o nacimento de Coalición 
Galega son os princípios básicos 
do proxecto no que nos atopamos 
agora. Teremos en canta o carpo 
teórico eleborado por CG pero coa 
aportación de xente no\la que nos 
unimos agora. 

Cando se tala do repetido fraca
so, e tamén dos primeiros éxi
tos de CG, cítase a auséncia de 
apoio do mundo empresarial, o 
darse ou non darse conta da ne
cesidad e dunha forza política 

como a que pretenden pór en 
marcha de novo. 

É fundamental o apoio dos empre
sários, pero que acorre? , que os 
partidos estatais enténdense moi 
ben co gran capital. Na medida en 
que canta cunha estrutura e meios 
económicos moi importantes, é 
bastante fácil que o diálogo sexa 
fluído entre eles. 

A nós parécennos importantes as 
grandes empresas, pero o decisi
vo para Galiza é a pequena e me
diana empresas. Témolas por mi-

les e son e coluna vertebral da na
sa economía. Se non somos capa
ces de entendernoscon estes em
p resári os e estas empresas non 
atopan en nós unha resposta ás 
inquedanzas que teñen agora pos
tas, irnos mal , estamos fracasan
do. Pensamos que este é o gran 
campo polo que ternos que traba
llar e polo que ternos que loitar.Se 
non contamos co apoio dos pe
quenos e medianos empresários 
non irnos facer nada. 

Pero estes empresários en Cata
lunya apostaron claramente por 

CiU, en Euskadi maioritariamen
te polo PNV. A que se debe que 
o empresariado galego non fixe
se o mesmo? 

Poda que non soubésemos expli
car ben a importáncia de apostar 
por unha opción así , cando esta é 
unha opción basicamente empre
sarial , que lle vai repercutir nas 
suas cuotas de explotación. 

Penso que moitos deles, preocu
pados por superar o cotián, a crise 
(Galiza toda está en crise), non ti
veron tempo a meditar o porqué 

r--------------------------------------------------------------------------------, 
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1 
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1Galiza non necesita salvadores' 
Este proxecto estivo marcado 
por duas persoas, consideran
do que Vitorino era un aliado 
circunstancial: Xosé Luís Ba
rreiro primeiro e, logo, o bluff 
de Vítor Moro. Como ve o papel 
destas duas persoas no novo 
proxecto? 

Xosé Luís Barreiro é unha gran 
cabeza política. Penso que ten 
unha gran importáncia da política 
galega. Por avatares xa sabidos 
neste momento non pode estar 
presente neste proxecto. Galiza 
non está sobrada de capital hu
mano. Cando hai un político de 
raza, con categoría e capacidade, 
hai que aproveitalo ,como fai o 
mundo anglo-saxón . E unha lásti
ma que X.L. Barreiro non poda 

aportar neste intre as suas ener
xias e a sua sabedoria ao seu 
proxecto político. Pero o tempo 
pasa e cando unha persoa é no
va, pode reiniciar o camiño. 

O tema de Vítor Moro está, se ca
dra, mal explicado. Ocupa cargos 
de alta responsabilidede, pero 
penso que é alleo a esa espécie 
de mitificación, en plan salvador, 

Vitar Moro non 
está implicado 
neste proxecto 

que fixeron sobre a sua persoa. 
O problema de Galiza son os sal
vadores. Ao pavo hai que dicerlle 
que ninguén nos vai vir salvar, 
que se non aunamos as nasas 
forzas ninguén nos vai valer. 

Quera pensar que Vítor Moro es
tá desgastado con esta mitifica
ción que se lle está a facer. Que 
acorre? Que el ainda está en ple
na actividade profisional, atópase 
en Barcelona .. polo que lle é im
posíbel seguir coa sua actividade 
e estar neste proxecto. Penso 
que esa seria unha das razóns 
palas que Vítor Moro non está im
plicado agora mesmo na constru
ción deste proxecto. Seguramen
te hai máis razóns pero non me 
cumprea min estabelecelas. • 

XOSÉ CASTRON OZ NOTICIAS 

da crise, que neste mundo non se 
pode viver illado, que todos somos 
interdependentes e que a política 
non é algo independente da em
presa e a empresa independente 
da política, como tampouco o son 
os sindicatos. Todos somos nece
sários e estamos interrelaciona
dos. Na capacidade que teñamos 
de afacer máis fluídas e máis fe
cundas esas relacións, dependerá 
se somos capaces de sair da crise 
ou non. 

Por outra banda hai que ter en 
canta que Galiza non ten unha 
burguesia. Galiza estivo á marxe 
da revolución industrial. Nós non 
pasámos o período de industriali
zación que houbo neutro tipo de 
comunidades. Aqui non existen 
persoas con meios que estexan 
dispostas a soñar, a concebir Gali
za con outra dimensión. Para po
der construir hai que soñar, arris
car. Na política galega soñowse 
pouco e durmiuse moito.+ 

Asumo a miña 
responsabilidade 
de que non teña 
callado ainda 
unha forza de 
centro 
nacionalista 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Mellar seria que os 
fiscais retaran a un 
duelo con florete ao 
.alcalde noiés Pastor 
Alonso, visto que de 
todos os xuizos que lle 
presentan, máis ou 
menos un á semana, 
consegue sair sempre 
absolto. A asociación de 
fiscais. xa ten a sua 
. Pimpinela Escarlata. · 
Nestes casos, din os 
manuais de espionaxe, 
adoitase a tender unha 
trampa definitiva sobre 
a vítima, dado que, 
como nas novelas, o 
povo está de parte do 
heroi. 

) 

Se o guinness 
dos records tivese 
un capítulo para lapsus, 
nun dos primeiros 
lugares haberia que 
poñer o do Coronel 
lgnácio Boudet que 
berrou Viva Franco, 
durante a xura de 
bandei ra do sexto 
reemprazo da 
Académia Xeral Militar 
de Zaragoza. A 
obsoleta expresión 
sustituia ao 
regulamentário Viva o 
exército, moito máis 
moderno e 
constitucional. 

Manu Chao, tillo de 
Ramón Chao, escritor e 
xornalista galega 
afincado en Paris, é o 
lider do grupo de rock 
multi-étnico Mano 
Negra. Para Manu, a 
sua forza musical 
radica na amistade 
entre os compoñentes 
do grupo. Que os 
proxectos colectivos 
señan máis ricos en 
enerxia criativa é algo 
que non se recorda 
moitas veces. 

Para o 
xornalismo 

- -- - - --~GrU-v
f '• 

Z.U.R. USA 

...... 
\. .. __ ....... 

'-- ~, 

Desespero 
en Filoloxia 

Escoita-se-me ... ? . . . Escoita-se
me ... ? ... 

Eu son un pobre e sufrido matri
culado eh terceiro de Filoloxia 
Hispánica na (suposta) Faculda
de de Filoloxia de Santiago de 
Compostela. (Espero que dalgun 
de todos/as os/as cretinos/as 
que dela viven algun lea esta 
carta, se é que ainda len periódi
cos, que o dubido). 

Prometera-me eu a min mesmo 
non enfadar-me coas gilipolle
ces que nesta 
santa casa aco-
rren, sobre todo 
despois de es- O traballo 
crever unha car- cosiste en 
ta que saiu publi-
cada no nº 427 pasa-los a 
de ANT, que pa- galego 
sou sen pena . . d 
nen glória, ou normat1v1za o, 
sexa: desaperci- · para o que 
bida. Pero des- primeiro te· 
pois de tragar 
tanta tontaria e los que pasar 
tanto lixo imundo ·a catellano 
como o que gra-
ciosamente re-
parten esas doc-
tas persoas que rodeadas dun 
halo de sabedoria peregrinan de 
aula en aula en sacro-santo ri
tual, depois de todo isto, digo, 
non podo aguantar mais e de 
novo escrevo para denunciar. 

Teño eu (ou ten-me a min) uriha 
"enxeñosa" profesora de Lí ngua 
Galega, a quen para coñece-la 
chamaremos "a Chicles" (pola 
sua maldita afeizón a masca-los 
en clase, coa boca aberta, iso 
si). Pois ben, tal profesora (con 
todo o mal senso que· a palavra 
poda ter) permite-se o luxo de 
recomendar aos seus alunas, 
para un traballo de "normativiza
ción" de certo texto, a utilización 
do dicionário castellano-galega 
de Xerais. Con isto, o traballo 
consiste en ler o texto en cues
tión (fragmentos do Tío Marcos 
Da Porte/a) e pasa-los (ela dixi~ 
a galega normativizado, para o 
cal primeiro te-los que pasar a 
castellano, para busca-los no di
cionário, onde aparecen as pa
lavras en perfeito "galega norma
tivo-actual" (até a proxima edi
ción claro). Divertido, non si. .. ? 

Eu, cabezota, opteí por non fa
cer-lle caso, e postas a "xeraili
zar" preferin o "Xerais da Lingua" 
(edición de 1986). Pobre de 
min ... pobre de min ... !!!!!!! 

Ante as dúbidas sobre a palavra 
"aldraxe", busco no meu dicioná
rio e aparece como s.m. Buscan
do nas abreviaturas descobro 
que iso significa "sustantivo mas
culino". Pero, Oh, surpresa!!, an
te as dúbidas que ainda persis
tian vou ao castellano-galego e ... 
tachán!: agora é S.F., que signifi
ca substantivo feminino. Que 
cousas, en catro anos (a edición 
do bilíngüe é de 1990) aldraxe 
pasa de masculino a feminino, e 
substantivo recupera un B que 
no 86 non era normativo oficial e 
no 90 si. Cousas da vida, dirán 
os do departamento ... 

De todos os xeitos sigo adiante 
no meu traballo de normativiza
dor, inda que se tardo moito para 
o 93 se cadra xa non é galego
normativoficial, pero non deses
pero ... 

Un biquiño para todos menos 
para a chicles, de quen se ru
morea que a razón de estar no 
departamento non é estricta
mente filolóxica, senón que é 
cuestión de "família". Eu creo-o, 
pois é a única esperanza que 
me queda. Non hai outra razón 
para entende-lo. + 

RAMON BoQUEIXON 
(COMPOSTELA) 

Investir 
no Caurel, 
como e onde 

Ante a recente visita de Manuel 
Fraga ao Courel e frente ao pre
visíbel investimento de 1.000 mi
llóns no seu desenvolvimento 
através dun "plano de desenvol
vimento" rural, Xevale valora po
sitivamente todos os investimen
tos no Courel, monstra a sua in
dignación ante a posibilidade de 
que estes se adiquen a potenciar 
a Caza e Pesca ou o turismo 
agresivo e masivo ou calquer 
proxecto de encoro ou mini-cen
trais nos rios da comarca. 

Xevale enviou unha carta urxen
te ao presidente da Xunta e ao 
presidente da Deputación de Lu-

GONZALO 

go na que fai unha avaliación do 
estado meio-ambiental desta zo

na, para nós pri
vilexiada na Gali

Xevale 
monstra a 
sua 
indignación 
ante a 
posibilidade 
de que se 
adiquen a 
potenciar a 
caza e pesca 
ou o turismo 
agresivo 

za, e subliña un-
ha série de medi
das a tomar cara 
un verdadeiro de
s en vol vi mento 
rural sempre en 
harmonia co 
meio ambiente. 

Xevale fixo este 
pequeno estudo 
nas numerosas 
saídas , excur
sións que en bíci 
e a pé lle fixeron 
percorrer o Cou
rel ao longo dos 
últimos anos. Asi 
como nas activi
dades das Briga

das Anti-incéndios. 

As conclusións foron : 

- Total abandono por parte da 
administración que pensamos 
non está a facer nengunha ini -

ciativa pola conservación desta 
zona . 
-Gran parte dos rios e montes 
estan convertidos en vertedeiros 
como se non houber nengun tipo 
de recollida do lixo. 
-Indignación total pola carreira 
4x4 "Quiroga-Courel" e a sua 
promoción e apoio institucional. 
Perigo pola circulación de veícu
los todo terreo incitados por un
ha visión turística enganosa ... 
-Temor ante a escasa atención 
á Devesa de Rogueira, un dos 
bosques autóctonos máis impor
tante da Europa. Perigos como 
as fogueiras feitas polos turistas 
que veñen de excursión a esta 
paraxe. 
-Perigo da potenciación da ca
za e pesca dun xeito abusivo ... 
-Temor ante a posíbel aparición 
e proliferación de mini-centrais 
nos rios da comarca que se con
verteria nunha desfeita ecolóxica. 
-Esquecimento das necesida
des sócio-culturais da povoación. 

Unha vez estudados os proble
mas, o colectivo, propón algun 
aspecto ou traballos a facer: 

INCOMPETENTES 
Cúumo LóPEZ GARRIDO 

Nunca entenderei como se lhe pode chamar "S rvi~o d ene li A n
cia" a uma récua de burras farinheira . O KGB (pronun i -s " a
gabé", segundo a normativa do ILG para RTVG) d mostrou 
umha caricatura da quadrilha de inepto qu apare ia n film 
da guerra fria. 

A CIA, por aí che rondará, morena. Arrasou Iraq, para nom acabar 
com Sadam Husseim. Suspeito que nem sequer preparou a Guerra 
do Golfo e que todo foi umha vingac;;:a dos professores ele Geogra
fia para que soubéssemos onde estava Kuwait, Qatar ou Bahrein. 
O próprio Bush , ex responsável desse departamento, tamén tinha 
as su as dúvidas e chegou a afirmar: "Iraq nom será Vietnam". 
Asombrosamente estava no certo. Iraq segue a ser Iraq, ou o que 
fique del. 

A melhor prova de que a inteligencia militar constituí umha con
tradic;;:om nos seus próprios termos -como dizia Groucho Ma'rx
é o acontecido recentemente no Japom. Desmaia-se Bush e que 
fai a CIA? O parvo, quando o lógico era aproveitar a ocasiom para 
cargar-se o presidente, botar-lhe a culpa aos nipóns, declarar-lhes 
a guerra, mandar os B-52 e reduzir o Império do Sol Nascente ás 
cinzas. 

E logo andam a queixar-se. Que ·se a crise económica, que se o de
semprego, que se isto, que se aqueloutro ... Desculpas de incompe
tentes! Assim vai o mundo.• 



-Vixiláncia constante por todo o 
Courel tanto na Devesa, como en 
Pia Páxaro, Rio Lor ... (incéndios, 
contaminacións, agresións ... ) 
-lnvestimento de presupostos 
para unha maior conservación 
de todo o entorno a nível paisa
xístico, ecolóxico, cultural. .. 
-Criación de postos de traballo 
para os habitantes das aldeas do 
Courel, como podan ser a vixi
láncia, a limpeza, a repovoa
ción ... como alternativa ao aban
dono das povoacións e aldeas 
pala xente nova. 
-Recollida de lixo periódica po
las aldeas. 
-Peche total as excursións de 
todo-terrees, motos ... polos mon-
tes do Courel. · 
-Fomento de iniciativas , non 
agresivas ao entorno (bícis, a 
pé .. . ) para dar a coñecer a toda 
a povoación galega, en especial 
aos nenas , esta xoia da Nature
za na Galiza. 
-Estudo do impacto ambiental 
das Canteiras na ladeira de Pia 
Páxaro, no rio, nos camiños ... 
-Repovoación con árbores au
tóctonos dos montes do Courel ... 
-Programas de educación am
biental na zona. 
-Conquerir que toda Galiza po
da chegar a ter un valor ecolóxi
co como o da Devesa de Ro
gueira. Daquela o futuro estará 
asegurado. 

Volvemos a incidir na educación 
ambiental, repovoación, progra
mas sócio-culturais, prevención, 
vixiáncia, mellora .. • 

XEvALE ECO-PACIFISMO 
Mo 'FORTE E CHANTADA) 

Es tase 
preparando 
o IV Reich 

Hitler empezou anexionando aos 
pequenos. Agora o governo ale
mán segue a mesma táctica de 
empezar polos pequenos, des
pois irán os máis grandes. 

Na Croácia nunca se chegou a 
un arranxo porque contaban co 

apoio alemán, que ten que ir 
arranxar aquelas zonas onde o 
exército nazi tivo máis voluntários 
que toron croatas e eslovacos, 
polo que non me extraña que os 
eslovacos de monseñor Tivso 

Hitler 
empregou 
as armas 
e fracasou 
e agora 
empregan os 
cartos 

queiran separarse 
de Checoslová
quia, ainda que 
eu teño a impre
sión de que os 
cartas alemáns 
só funcionarán na 
Eslováquia. 

Hitler empregou 
as armas e fraca
sou e agora em
pregan os cartos 
que é unha arma 
menos chamati

va. o mao é que o governo ale
mán canta co apoio do pavo e 
despois dirán coma antes que 
eles non son responsábeis. 

No ano 40, o que fixo de avestruz 
ingles foi Chamberlain, ainda que 
parece que os ingléses xa se de
ron conta da manobra, pero ago
ra é o francés quen fai de aves
truz. Por outra parte, a chamada 
Unión Europea que apoia tanto 
aos nacionalismos do Leste, por
que non mira os que ten na sua 
casa e lle dá as mesmas facilida
des que apoia no Leste? Ou é 
porque aqueles nacionalismos 
son reaccionários e os outros 
non o son? Xa sei que en Fráncia 
houbo quen dixo que preferia a 
Hitler antes que a Leo Blun. Se
guimos ainda nesas? • 

XOSÉ FERREIRA 
(VIGO) 

Se nos quitan 
a identidade, 
que nos queda? 

Como decia Balbino, eu son un 
ninguen, nacido tamén na aldea 
(agora vivo na vila), moito traba
llo na leira e pouca escala. 

Ven isto a conto, porque eu sín
tome celta e galego deica os 
osos, é dende cativo fun en pro-

MARAVILLOSA 
ESQUIZOFRÉNIA l 

NANINA SANTOS 

mirar para o inquérü unha miga de receio. Reflexan a 
r lidacl m i raram nt (o m' dio p lo d ada e fácil co polo in
t iro dun . P ro o Cl na última ... Un d scon erto: 

A máis pr · nza na vida real de freazo á natalidade, máis partidá
rios hai d t r fillo . O mesmo que co a unto da fidelidade conxu
gal. 

S o traballo da casa o fai a muller, os respostantes din que se leva 
ao alimón: e e son elas as que bañan e mudan as crianzas, dan os 
biberóns, e rguen-se do leito cando choran e levan-nas aos médicos, 
do 60 ao 80% segundo tarefas, din que pais e nais comparten a fae
na. 

Non seise os que pensan o inquérito fan-no a má fe , se os enqui
sadores teñen mañas para obter insólitas respostas ou se os enqui
sados, farros da vida de todos os días , comezan a soñar e voar can
do se lles pergunta, para que a realidade cotiá, prosaica e rotinária, 
desapareza por encanto. 

Como a felicidade imensa da sua infáncia dese 88% de varóns e 
94% de mulleres de 18 a 25 anos. 

O <lito, unha tremenda esquizofrénia! + 

cura de mellorar a vida polo 
mundo adiante e grácias ao meu 
traballo (mariñeiro) coñecin moi
tos paises. 

E despois de coñecer o Eire, que 
nos neguen ou dubiden de que 
somos Celtas! Como xa citei an
tes fun pouco á escala pero hai 
causas que entran polos ollas e 
non fai falla ir á Universidade. 

Que é o que pasa? Pois moi sin
xelo, que sempre haberá xente 
pagada polo Governo Central, 
para quitarlles 
aos povos as 
suas identidades 
e, se nos quitan . Hai cousas 
isto , que nos que entran 
queda? 

polos ~llos 
Troco de tema. 
Quero agrade
cerlle á MNL o 
traballo que está 
a facer polo noso 
idioma, que non 

e non fai 
falta irá 
Universidade 

se paga con todo o diñeiro do 
mundo. Pero eu penso que te
rnos outras verbas, que non so
an tan castrapas e veñen a dicer 
o mesmo, por exemplo: máis do
ado e non máis fácil. 

Aos nosos políticos nacionalistas 
o mesmo: ternos unha verba tan 
bela como é orzamentos, e non 
presupostos. 

Unha aperta a todos os que loi
tan por Galiza, en especial A No
sa Terra.+ 

ANTONIO ALFONSO ALoNSO 
(A GARDA) 

Cállate 
que te suelto 
una hostia 

A Converxéncia Internacional Ga
lega de correos e telecomunica
cións denúncia a atitude clara
mente discriminatória da Inspec
ción Xeral de Correos, ao non 
atopar intencionalidade na denún
cia interposta por unha traballado
ra do meio ao acusar ao seu xefe 

de inxúrias e ameazas feitas dun
ha forma violenta ("Cállate, que te 
suelto una hosti. .. un latigazo!!!) 
con testemuños presenciais, sen
da esta conduta constitutiva -no 
Regulamento do Réxime Discipli
nário no seu artigo nº 7- dunha 
falta grava coas agravantes: 

b) Abuso de autoridade 
e) Grave desconsideración cara 
os subordinados 
h) Atentatória á dignidade. 

Este é o famoso xefe de Tráfico, 
célebre pola sua prepoténcia, 
ameazas, insultos e vexacións pa
ra os seus subordinados. 

Negar por parte da Administra
ción a intencionalidade dolosa 
deste feito, é tanto como negar a 
existéncia do feito, ou o mesmo 
que dicer que o xefe de Tráfico 
carece de vontade para com
prender o que fixo: nunca cabe 
apreciar se existe intención nun
ha ameaza ou nun insulto dáse: 
"culpa obxectiva polo seu resulta
do" sempre que a persoa teña to
das as suas faculdades volitivas. 

Con interpretacións de aprecia
cións dos feitos como estes, a 
Inspección de 
Correos está cla-
ramente aplican
do a norma san
cionad ora só a 
quen interesa, 
descoñecendo 
asi o princípio de 
igualdade de to
dos ante a Lei, 
lei que se aplica 
sen discrimina
c1on algunha, 
dándo-se a en
tender ao subor
dinado que só lle 
resta suportar 
calquera ameaza 

Correos está 
aplicando a 
norma 
sancionadora 
descoñecendo 
o prilncípio 
de igualdade 
de todos ante 
alei 

ou ofensa dun superior, e sentir
se asi como, no seu caso, inde
fensa ante as mesmas. 

Actualmente, esta mesma traba
lladora está sendo vítima dunha 
clara represión por parte deste 
mesmo xefe, quen, con toda im
punidade, lle alterou o horário de 
traballo no seu perxuízo. + 

CIG 
(A CORUÑA) 

TOKIO 

DENDE QcJ€ CAIU O MURO De 'B€RLJJJ 
NON QUe~ UN VAJ..ADo D ~ Pf 

amaestrado que 
hoxendia se prática as 
mobilizacións viciñais só 
adquiren a condición de 
notícia cando hai 
hostias, como se di en 
xí ria. As pancadas dan 
fotos chamativas e a 
violéncia é máis doada 

• de desactivar 
politicamente que a 
masa armada de ideas. 
Os médios públicos 
(rádio e televisión) 
saben moito diso, non 
en balde o xefe sempre 
foi unha persoa de orde. 

Na maioria das 
vilas e cidades habia 
en tempos un chamado 
garaxe americano e 
nalgunhas ainda 
perdura, pero sen o 
atractivo da época en 
que todo o mundo 
admiraba o Chevrolet e 
non digamos o Cadillac, 
ainda que nunca tivese 
montado ou sequer visto 
nengun. Foron 
desaparecendo os 
garaxes americanos, 
como presáxio quizá da 
crise que ia chegar a 
Detroit, a cidade onde 
teñen a sé central as 
tres grandes: General 
Motors, Chrysler e Ford. 
Os automóveis 
norteamericanos xa só 
lucen feitos cachizas 
n.os filmes de 
Terminator. 

Glória ten 23 anos, 
vive en Paris desde hai 
catro e quere voltar. Nos 
bai rros da cidade luz xa 
non é cómodo vivir. 
Tamén o confirma Agnes 
que é parisina e quere 
residir en Galiza. "Paris, 
di Agnes, é, cada vez 
máis, da casa ao choio 
e do choio a casa; quen 
ten choio, e o que non o 
ten desaparece, non 
existe. A vida é dura e 
fria". Agnes asombrase 
na barra do Trincheira 
(pub vigues) de que un 
recen coñecido lle 
pague a copa. "lso alá 
non pasa", afirma. 

Decia un filósofo, 
persoaxe de Woody 
Allen, na película Delitos 
e faltas que o universo é 
frío, só no/o tan vivíbe/ 
os sentimentos. 

A televisión oferece 
unha produción de 
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Fernando Trueba: 
imaxes de Africa, bailan, 
moven o bandullo, 
brincan, o folclore 
habitual. 

Que imaxe terán de 
Galiza os que só a 
coñecen através das 
reportaxes televisivas: 
antrciido en Laza, 
queimada de Fraga, 
ballet Rei de Viana, 
botafumeiro? Folclore 
sempre. Quizá crean 
algo parecido ao que 
nós pensamos de Africa. 

Antena 3 de 
televisión reitéranos o 
seu evanxélico lema: 
Somos como somos. "E 
dalle", como di a 
cantante Uxia. Lucidez a 
deses tipos, que 
riqueza, que 

• convincentes · 
argumentos. 

Mál ia a ca ida do 
comunismo segue 
nevando en Moscú. 
Rúsia está nevada como 
todos os invernas dos 
últimos setenta anos. 
Frío, xiada e resignación 
dos seus habitantes 
ante a 
i mperturbabilidade 
Climatolóxica. Nen o 
Fondo Monetário 
poderia liberalizar as 
temperaturas, mellorar a 
oferta, conseguir por 
exemplo unhas poucas 
cidades soleadas, sub
tropicais, ainda que fose 
a prezos moi caros. 
Poñamos un 
Sverlovodsk con 
palmeiras altas ao estilo 
Florida. Un fracaso, isto 
do capitalismo vai ser 
un fracaso na ve/la 
Rúsia, din os banqueiros 
de Boston nas suas 
ceas privadas. lgnácio 
Ramonetven de escrebir 
no Le Monde 
Diplomatique de Xaneiro 
que a conversión do 
país ªº mercado libre 
tardará trinta anos. 
Deixará de nevar para 
daquelas? 

•••••••••••••• 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, Carta aberta Huelva e Bilbao- un dos tres po-ntos máis É lóxico que os traballadores de ENCE es-
contaminados de todo o litoral do Estado texan preocupados pola sua situación; ta-

da Asociacio"" n pola español. mén nos preocupa a nós, por iso esiximos 
tamén que -unha vez pechado o comple-

d J~ d R · b Pero -como diciamos antes- semella xo- non se perda nengun destes pQstos de 
€!¡ ensa a za SO re que Pontevedra perdeu a memória, e, de traballo; a quen non lle preocupa en absolu-

a fa,,,. br1' ca de papel novo, vólvense utilizar os mesmos argu- to a perda dos pastos de traballo é á empre-
mentos que anos atrás para reivir:idicar a sa, que non só está levando adiante unha 
instalación dunha papeleira en Lourizán (a contínua regulación de emprego·, senón que 

Desde sectores vinculados á celulosa esta
se reivindicando unha fábrica de papel para 
Lourizán, e ainda que ao naso entender es-

1 ta posibilidade non ten viso nengún de con
verterse en realidade (semella máis ben que 
se trata dun simples pretexto para consoli
dar a celulosa), non está de máis facer al
gu nhas consideracións ao respeito, pois es
tanse a verter nos meios de comunicación 
opinións e argumentacións certamente dis
paratadas que nos fan pensar -cando me
nos- na falta total de memória no povo de 
Pontevedra. 

En efeito, esta situación fainos lembrar 
aquela outra de finais . dos anos 50 I princí
pios dos 60 nos que Pontevedra reivindicou 
a celulosa para a sua ria; co alcalde Filguei
ra Valverde á cabeza, e mentres os vici
ños/as de Praceres-Lourizán eran duramen
te reprimidos pelas forzas da orde por tentar 
defender o pan das suas famílias (daquela 
eran unhas 7.000 famílias as que vivian do 
marisco e da pesca de baixura na nosa ria), 
o pavo de Pontevedra manifestábase pedin
do a celulosa. O canto de serea do progreso 
e dos postas de traballo en forma de pasta 
de papel foi suficiente para a xente negar o 
evidente; a celulosa non ia traer máis que 
uns poucos centos de postes de traballo e 
ía matar pouco a'pouco a nosa ria e a nasa 
saúde. Esta realidade é incontestábel hoxe: 
a ria de Pontevedra é a máis contaminada 
de todas as rias galegas e -xunto con 

fábrica de papel non contamina e vai criar está utilizando aos traballadores na defensa 
mareas de postes de traballo) ou outros dos intereses empresariais, usándoos como 
que -noves en parte- básanse na resig- parapeto diante da opinión pública. O que 
nación ante a realidade da desfeita da ria sen dúbida non é tan léxico é o papel que 
(o mal xa está feito, teñamos cando me- están a xogar os sindicatos, auténtica voz 
nos a maior rentabilidade). A realidade é da empresa, que en nome da defensa dos 
moi outra, e hoxe ternos a proba que o de- postes de traballo defenden a agresión da 
mostra ; as fábricas de papel teñen unha celulosa sobre o meio e sobre a saúde dos 
forte incidéncia no meio ambiente , nunca máis de 100.000 viciños/as da bisbarra pon-
xustificada ces es- tevedresa. A defensa do pesto de traballo é 
casos 200 postes unha cousa, e a defensa da empresa outra 
de traballo directos ben distinta; admitirian estes sindicatos a 
que vai criar, e non Semella que criación de emprego con salários de fame?; 
podemos pechar os p t d d esperamos -e desexamos- que a respos-
ollos ªº evidente e on eve ra per eu a ta fer un rotundo non, pero esta mesma co-
' dice r que chove memória, e, eréncia na defensa dos postes de traballo 
cando mexan por de novo, vólvense teria que os levar a non reivindicar postas 
nós. O mal está fei- de traballo que atentan contra o meio, a ri-
to pero ai nda é utilizar queza dunha zona e a saúde e as vidas das 
tempo de impedir os mesmos persoas que nela viven_ 
que vaia a máis . A t 
ria está desfeita, argumen os que anos 
impidamos a sua atrás 
marte definitiva! A 
recuperación da ria supón recuperar a ri 
queza para os pavos que forman parte de
la; pois o desenvolvimento destes pavos 
ten que vir da man da explotación racional 
da sua riqueza natural ; a posibilidade dun
ha pesca e marisqueo racional (cultivo de 
peixes e marisco) e dunha indústria base-

Non nos deixemos enganar de novo , non 
vaia ser que dentr9 de 20 anos nos estexa- 1 
mos tirando dos pelos como hoxe pensando 
na burrada que fixemos daquela. Esixamos 
o peche definitivo do complexo ENCE-EL
NOSA e o desenvolvimento racional da na
sa comarca, no que sen dúbida terá moito a 
ver a utilización para fins alternativos dos te
rros que hoxe ocupa o citado complexo en 
Lourizán. • 

ada nesta explotación do sector primário, LEONOR GoNZALEZ Pru:ETo 
é ainda real, como reais son tamén as po- PRE !DENTA DA AsocIACIO Pou DEFEN A DA RIA 
sibilidades no sector turístico cando a ria (Po !TEVEDRA 
estexa recuperada. 

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

A Metamorfose 
para nenas 

A editorial Sotelo Blanco na sua 
colección de literatura infantil e 
xuvenil inclue a obra de Franz 
Kafka A Metamorfose; o seu tra
dutor para facilitar a leitura dos 
rapaces fixo un plano das están
cias da casa. Con plano ou sen 
plano esta é unha obra que non 
moitos adultos poden ler sen ser 
feridos palas páxinas deste li
bro. Sábese dalgun home que 
se suicidou deixando o libro de 
Kafka aberto. Que será dos na
sos rapaces?. 

M.P. 

Contra a 
detención dunha 
compañeira . 
na Biblioteca 
Univertária 
de Santiago 

Os traballadores da Biblioteca 
.Univesitária de Santiago, abaixo 
asinantes, ante a detención da 

r-------------------------------------------------, 
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nosa compañeira o dia 8 deste 
mes, e ante as explicación dadas 
á prerisa polo inspector de poli
cía Sr. Fernández, queremos 
manifestar a nosa máis enérxica 
repulsa tanto polos feítos acorri
dos como pela xustificación que 
dos mesmos fai dita policia, ten
do en conta que: 

1. Trátase dunha detención ile
gal como amasan os próprios 
feítos: entrada da policia en de
pendéncias universitárias sen 
autorización nen coñecimento 
das autoridades académicas; 
esixéncia de identificación sen 

causa xustificada; translado á 
comisaria; peche dun servizo 
público. A carta enviada polo 
Comisário Xefe de Santiago á 
funcionária detida e a própria 
carta exculpatória do policia Sr. 
Fernández, aparecida na Voz de 
Galicia o dia 12 de Xaneiro, evi
déncian esta ilegalidade. 

A explicación do Sr. Fernández 
de que non se praticou unha de
tención, parece indicar que a "re
tención" contemplada na "Lei 
Corcuera" estase a levar adiante 
antes de que esta teña sido 
aprobada. 

2 . Nas dependéncias policiais 
négaselle á nosa compañeira a 
comunicación co exterior ao non 
permitirlle facer nengunha cha
mada telefónica, o que vulnera 
os máis elementais direitos cons
titucionais. 

3 . Na declaración que a nasa 
compañeira fai en comisaria non 
se recolle este extremo pesie a 
tela solicitado ela. 

4. Esta declaración foi feita sen 
asisténcia letra
da. 

Esiximos 
que se leven 
adiante 
medidas 
disciplinárias 
que eviten 
estas 
actuacións 
ilegais 

Todos estes feí
tos constituen un 
claro atentado 
aos direitos das 
persoas , como 
son o direito á li
berdade, ao ho
nor, á própria 
imaxe e á inte
gridade moral. 

Por todo isto, 
esiximos que, 
ademais das res
p o ns ab i lid ad es 

penais a que estes feitos pude-
sen dar lugar, se leven adiante 
medidas disciplinárias que evi
ten estas actuacións ilegais por 
parte de membros dos carpos 
de Seguridade do Estado, paga
dos cos impostas de todos os 
cidadáns.+ 

SEGUEN 40 SINATURAS. 

LIBRARIA - PAPELARIA •Libros galegos e FABA NA OLA 
PEDREIRA 

portugueses. 
•Libros de texto. 
•Fotocopias. 
•Plastificados. 
+ Encademacións. 

RUADO HOME SANTO, 55. TELF. 58 54 03 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Monifates~ música e· animación 

Telf. (986) 43 34 24. 36202 Vigo. 
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Castelao inaugurando a audición Recordando a Galicia, fundada por Maruxa Boga e Tacholasb , (cuarta e sexto pola direita) 

Castela6 na hora' da censUra 
O 30 de Xaneiro a TVG fará unha programación especial incluindo 
en hora punta o filme mutilado de Prelorán 

• XAN CARBALLA 

O próximo dia 30 d 
Xan ir d v ara 
a d ci ión da TVG de 

productor 
fr ntalm nt a 
il xitimidade moral 
dunha cen ur que, 
egundo comprobou 

A Nasa Terra en Buenos 
Aires, afecta 
sistematicamente 
a todas as referéncias da 
película á monarquía. 

O próximo xoves 30 de Xaneiro a 
TVG ten previsto adicar, ao cum
prirse un novo aniversário do naci
mento de Castelao, vários progra
mas especiais. Entrevistas, reposi
ción dun episódio das "Histórias 
sen data" de Xosé António Durán 
e en hora noiturna de máxima au
diéncia o filme de Jorge Prelorán 
"Castelao". Como informaba A 
Nosa Terra (nº 501), a venda desta 
película culminou o pasado De
cembro coa asinatura dun contrato 

cercano ao 20.000 dólares, entre 
o pre idente do Centro Gallego de 
Bueno Aire , Juan Manuel Pérez, 
e o pre idente da TVG, Rodil 
Lombardia, en pre éncia de Ma
nuel Fraga e Ramón Villot. A notí
cia, porén, supúñaa que o vídeo 
domé tico entregado como adian-

to, suprimia 27 minutos da metra
xe orixinal. 

A película emitirase se chega un
ha cópia en formato profisional, 
nos prazos do contrato, e a direc
ción de TVG non se pronúncia 
sobre a sua atitude en caso de 

comprobarse que finalmente se 
recebe desde a Arxentina a cópia 
censurada. "A nosa dúbida é se 
mantemos a banda sonora orixi
nal en castellano, porque hai un
ha chea de voces de gran valor 
histórico, como a de Baltar ou a 
de Tacholas". 

António Pérez Prado, guionista de Castelao 

"Os dirixentes do Grupo Nós están no curraI-de Manoliño Fraga" 

António Pérez Prado finaliza o 
eu concienzudo informe sobre 

"Cas telao" explicando aberta
mente as implicacións políticas 

.. .--.. ir"--, J.,,,,_ 

!'_:.~~~ 

se un Fraga sen tanto bandullo 
nen tanta capacidade como a do 
vilalbés. 

do asunto e a sua conciéncia ao ···~· ..... " ...... - .. •· "''·- "Eu pretendin aproveitar a opor:.. 
entregar parte da sua vida cria- tunidade de facer unha película 
dora a este filme agora en peri- " '"'°"'"'"'""~ ' tal que, calquera que a vise, fose 
go. "Pasaron os anos, apresentei .,_.,~;-;:·;::::::-:..:: ;::·:::;:;::::::::::::::::: ~;: ...... a que fose a sua orixe, ficara para 
moitísimas veces a película. Fa- ::.::::: :::::·:.:::·::.~:::·:::.:: ;:::.:·~::::::::--~.;:::::;.. sempre con nós. Eu quixen popu-
lei, ás veces, <liante de máis de larizar o problema nacional gale-
mil persoas, xente nova a mor e~ go, facendo un modesto .aposto-
parte. Non sei cantos fillos ou i?:..~ . lado e xustificando o traballo que 
non de galegos, perderon a vir- din á miña nai cando me pariu. 
xindade co "Castelao" e soupe- Que fose unha película digna, 
ron dunha Galicia fóra do este- documentada, coas mínimas arti-
rotipo, da sua entidade e tamén ~~·=~·0•0~~F-~i~~ mañas de proselitismo. Levoume 

Pol&T.uit.t.L."~ 

se inteiraron do seu guieiro, que rn ~ anos de traballo, de orxiástica 
pasou na sua vida en Buenos Ai- ~;.; criatividade por momentos, de 
res inadvertido aos porteños. Pa- · murria e desalento por outros. 
sou o tempo e cande chegamos a Documento de propriedade de Castelao, se- Puxen, en cartos, o que tiña; re-
esta década; os do Grupo Nó's e gundo o Mimstério de Xustícia arxentino collin moitas agruras e moitas 
todos os dirixentes, ainda os en- loubanzas; tiven a sorte de ser 
frontados desde sempre, xa esta- • González colleu as tesouras, tocou 1 ninguneado pola Gran Enciclopé-
ban no curn .. í de Manoliño Fraga. o subiote de capador e engaiolou dia e agora por todos os dirixentes 
Era tempo de facer algo e Rodolfo . ás xentiñas do Centro como se fo- da colectividade". t 

Segundo puido corpprobar en Bue
nos Aires A Nosa Terra ese mesmo · 
vídeo doméstico é vendido, en 
condicións técnicas moi deteriora
das, na libraria do Centro Gallego 
da rua Belgrano. A película meté
ronlle de matute unha introdución 
do Grupo Nós e suprimíronlle unha 

A dirección de 
TVG non se 
pronúncia sobre 
a sua atitude en 
caso de 
comprobarse que 
finalmente se 
recebe desde a 
Arxentina a 
cópia censurada 

chea de cenas. Sistematicamente 
desapareceron todas aquelas nas 
que se facia unha sátira da monar
quía de Alfonso XIII, en contra
ponto á chegada da República no 
1931, e segundo o guionista, o Dr. 
Pérez Prado, un dos proprietários 
ante o Ministério arxentino corres
pondente, tiróuselle boa parte da 
sua carga política. 

{continua na páxina seguinte) 
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Mirta Brower, Graciela Tarquini e Pérez Prado durante unha presentación na. 
Arxentina de Castelao (1983} 

(ven da páxina anterior) 

Os difusos direitos 
dos productores 

A história da producción de "Cas
telao" é azarosa, pois son moitos 
anos entre o início da idea e a 
montaxe final en Los Angeles, 
onde estaba exiliado Prelorán. Po
lo médio producíase o golpe mili
tar da xunta de Videla e a desapa
rición dunha sobriña do documen
talista arxentino. Nun dossier en
tregado a este periódico por Pérez 
Prado, acláranse todos os porme
nores desta singular e única pelí
cula con imaxes en movimento do 
rianxeiro, e as implicacións políti
cas que na altura da sua estrea po
dían facer prever o actual episó
dio censor. 

Comeza a falarse da película no 
1973 pero a primeira data referen
cial de "Castelao" é o 21 de Marzo 
de 1974, momento en que o guio
nista e o director empezan os seus 
primeiros traballos. Durante a xes
tación da película através de seis 
longos anos, o debate constante 
entre Prelorán e os productores do 
Grupo Nós -aderido ao Centro Ga
lego- son constantes por mor dos 
gastos que supón un filme que se 
prevé de gran duración e mesmo 
concebido para ser emitido en tres 
partes pola TV. Hai unha primeira 
proxecc ión de traballo no 1976 (31 
de Xaneiro) que Pérez Prado rese
ña .. 'chora Alvaro Campos co asun
to da emigración". Despois ven o 
golpe militar (25 de Marzo) e Pre
lorán vai para os Estados Unidos 
despois de empezar a podar as ca
tro horas que na altura tiña o filme. 

En Marzo de 1977 Alvaro Campos 
(Grupo Nós) comeza a falar de 
procurar un cineasta para rematar 
"Castelao" pero a insisténcia de 
Pérez Prado consigue vencer ese 
intento (anos despois Prelorán re
ceberá un Osear polo seu labor co
mo documentalista). Os argumen
tos do guionista escandalizan aos 
productores "dígolles que non con
ten comigo. As obras teñen que 
terminalas quen as comezan: unha 

novela, un soneto, unha pintura ou 
un coito. Alfredo Baltar (voz de 
Castelao na película) comparte a 
miña opinión". Finalmente Prelo
rán, levando un grande peso nos 
gastos, remata o filme no seu exí
lio americano, onde dá clases na 
Universidade de Los Angeles. 

Segundo Manuel González, direc
tor da Escola de Imaxe e Son, os 
productores, alén das leis específi
cas sobre propriedade intelectual 
en cada país, fan xeralmente o seu 
capricho á hora de dar o visto bon 
ás suas películas. Luis Puenzo, di
rector de "Gringo vello" explicaba 
este habitual choque director-pro
ductores (vid. A Nosa Terra nº 
404), "Hai duas ou tres posibilida
des. Un director pode chegar até 
determinado ponto e dicer: este é o 
meu corte, para min esta é a pelí
cula e pode que se vaia ou que o 
fagan marchar. Moi poucos direc
tores teñen nos Estados Unidos o 
final cut. Pódense contar cos dedos 
dunha man e nunca en produccións 
de moito orzamento. Woody Allen 
teno pero as suas películas non pa
sa de 8 millóns de dólares [Gringo 
vello custou 25 millóns]". 

O que xa non é normal, ainda que 
segundo Manuel González nos Es
tados Unidos tense dado, é que xa 
estreada a película, e con vários 
anos de proxeccións, se vaia cortar 
nela, "pode que haxa unha figura 
legal que o permita ou pode que 
non. En todo caso, e sendo un corte 
sistemático dunhas determinadas 
secuéncias, sen intervención nen 
permiso de guionista e director, a 
cousa é cando menos inmoral". 

Miekey Rourke tamén ten opinado 
sobre a saña de moitos productores 
sempre ligada a critérios comer
ciais e políticos. Referíndose á sua 
Requiem polos que van morrer <li
cia "tiven que pelexarme por cada 
metro de celulo~de . Ese tipo de 
productores [reférese a Samuel 
Goldwin Jr.) non teñen income
nente en gastar 30 millóns de dóla
res nalgunha fantasía fascista de 
Stallone, pero mátanse para adulte
rar unha película que custa a déci
ma parte".+ 

GuieirQ 
CULTURAL 
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Un suicídio político segundo Garcia Sabell 
O actual Delegado do Governo , 
ern tempos senador de designa
dJón real, Domingos García Sa
bell, logo de ver a película en 
Buenos Aires a pouco de ser fina
lizada por Prelorán (Verán do 
1981) afirmaba "é unha boa pe lí
e u la pero nestes momentos é un 
verdeiro suicídio político". Era 
meses despois do 23-F e os temo
res podian ter algunha xustifica
ción. Dez anos despois o xuício 
críti.co de circunstáncias non pode 
ser mantido. Sabell mantivo unha 
conversa privada con Pérez Prado 
no que lle explicou que "os efei
tos coxunturais que podían consi
derarse indesexábeis non serian 
tales no futuro. Non inventamos 
nada -dille Pérez Prado a Prelo
rán nunha carta do 6 de Agosto 
do 1981- nen tivemos outra von
tade que a de presentar un perso
naxe símbolo". Un personaxe , 
Alfonso XIII, que é pasto en sol
fa cun pasodoble de touros un 
pouco acelerado como banda mu
sical, e que serve "para refrexar 
artísticamente unha realidade do 
pensamento e a posíbel coña de 
Castelao frente a unha figura que 
podia simbolizar o centralismo 
despistado e zarzueleiro. Ainda 
que temo que para moitos sexa 
hoxe [carta de Pérez Prado a Paz 
Andrade a 23 de Agosto do 1981] 
un alegato anti-monárquico".+ Domingos Garcia Sabell · 

........................................................................................................ 

Consigna: non lembrar 
Isaac Diaz Pardo, que comprou 
unba cópia da película en 1981 e 
finalmente é artífice indirecto de 
que se proxectase no 1984 na 
TVE-G, califica o sucedido como 
"un episódio máis na teima de 
acabar coa memória histórica. Nós 
compramos a película, e pagámos
lle a Prelorán , para o Museu Car
los Maside e deixamos cópia en 
depósito na Universidade de San
tiago e na TVE, que a emitiu na 
etapa de Cribeiro 1 cando a traida 
dos restos de Castelao. Agora o 
que que se fai é manipular a histó
ria por parte daqueles que queren 
utilizar a Castelao despolitizán
doo. É unha longa traxectória, na 
que se utilizan as opinións de Ra
món Piñeiro, e o meu debate pú
blico con Carlos Casares entraría 
na mesma dinámica". 

Luis Tobio, Diaz Pardo e Pausa Antelo no 1986 durante o Congreso Castelao 

Avelino Pousa Antelo, presidente 
da Fundación Castelao, lembra a 
proxección íntegra realizada no 
1986 durante o Congreso Castelao 

na Faculdade de Xeografia e His
tória, un evento que non contou na 
altura co beneplácito do Con ello 
de Cultura presidido por Ramón 
Piñeiro, "calquer mutilación que e 
lle faga é unha manipulación inad
misíbel. Se tiran aspectos sobre a 

Monarquía de Alfan o Xlll hai 
que lembrar que o Partido Gale
guista era fiel á República do 1931 
durante a que se con eguiu o ta
tu to de Autonomia. Rexeitam 
esa cen ura con toda a forza moral 
que podamos ter".+ 

Un novo volume da Historia de Galicia 

Os Irmandiños 
dé. Anselmo López Carreira 

Esta obra oferece documentos e textos de leitura accesíbel para un público 
preocupado pola historia de Galicia, a quen cómpre dotar dos médios para a 
interpretación 
axeitada do proceso histórico, que ten neste periodo unha inflexión fundamentai 

. · .- . f'.»ROXIMA~ENrE Á VENDA . 



Crónica 
dunha 
vinganza 

Agosto do 36, 
de Fernández 
Ferreiro 

Agosto do 36, basada nun feito re
al sucedido nunha aldea ourensá, é 
a crónica dun 'paseo' levado a ca
bo por catro falanxistas nos pri
meiros dia da guerra civil", lese 
na lapela da novela gañadora do 
prémio Xerai l99 1Cl), da autoría 
de Xo é Femández Ferreiro. 

A vítima do a a inato on Sara 
Veiga e mai o seu marido, Gregó
rio. Me tre o dou . O a asino 
e tán dirixidos por Manuel, ex pre
tendente de Sara e que considera 
que Gregório lle roubou a moza. Xa 
o pai do Gregório lle roubara a mo
za ao pai de Manuel. O ódio entre 
família viña de 
atrás. Gregório é 
un bon mozo, Agosto do 
amado por todo, 36 unha 
como o seu pai. novela 
A mestra a mái 
beta moza do lu- obre a 
gar, admirada e 
de exacta por un 
enfin de home . 

guerra ci il 
na Galiza, 

Estala o Movi- é a crónica 
mento, e Manuel 
fai e falaxista. dunha 
Gregório, dunha vinganza 
vaga ideoloxia 
e querdista, fuxe 
ao monte. É bu cado e caminado a 
e entregar· cou a que non fai. Un 

dia Manuel e tre falanxi tas máis 
van bu car á mes tra . Lévana ao 
monte e átana a un carballo; fan 
di paro ao ar para que Gregório 
aiba que teñen á ua dona. O povo 

acobardado, atemorizado e aterrori
zado, non reaxe. Ou reaxe debil
mente. Indo falar co cura --compa
ñeiro de partida e di cu ión, agre á 
v ce d Gregório. (Díga e de pa-

Aurora Rodríguez por Bagaria 

Recuperación 
da história 
Edicións do Castro é a firma editorial 
galega quemáis esforzos realiza para 
poñer en circu lación volumes que 
axuden a recuperar a nosa memória 
histórica. Un esforzo con altos e baixos 
pero continuado. Na série Documentos 
Rosa Cal publica o seu estudo sobre 

Xosé Fernández Ferreiro. 

sada que o crego revélase o único 
personaxe ideoloxizado da novela: 
sabe onde están os seus intereses. 
Un crego que non fai nada. Non 
asiste o povo á malla, unha pequena 
protesta. Logo de vários días de ter 
á mestra ao sol, de espila e martiri
zala rematan por matala. E que foi 
de Gregório que non intentou salvar 
á ua muller? Recebera un tiro e 
non pudo facer nada. 

Femández Ferreiro sabe nas pri
meira páxinas introducir ao leitor 
no paraxe " naturais da acción , 
na aldea, u ando para iso de técni
ca periodí tica e, mái que técni
ca cinematográfica de cuxa in-

G~~O 

l I~ ·Leituras 
·· j 

XURXO LOBATO/ ARQUIVO 

fluéncia se fala na lapela, dos re
cursos da literatura oral. Orabén, 
ao que non acerta o autor é a trans
cender a crónica de sucesos. Quer 
dicer, Agosto do 36 usando como 
base un suceso real, non sabe 
transcendelo e q uédase en crónica 
-periodística, ben escrita, ben es
tru turada- e non consegue facer 
un relato dese suceso. Por que? 
Porque Fernández Ferreiro non 
soubo deslindar entre os feítos e a 
elaboración fictícia dos mesmos, 
xa que se limitou a botar unha olla
da cotidiana sobre o devandito su
ce o, non sabendo converter aos 
indivíduos en personaxes, nen aos 
sucesos en feitos. O autor abusou 

da técnica periodística e desa ma
neira apresenta o suceso illado dun 
contexto máis xeral, rematando 

. por converter o que pudo ser un re
·.· lato sobre un feíto acontecido du

. : rante a guerra civil, na crónica 
: .. ··dunha vinganza. De aí a descrición 
· dos asasinos, escuros, aventurei

ros, más persoas, desertores do 
- ~ ;;trado. O leitor quédase con eles, 

· :: coa descrición dada polo autor. Po
... _. la contra os mortos son amados 

· . :
1 por todos, boas persoas, nunca fi

, xeron mal e ninguén. O cenário de 
·.:. fondo é a guerra civil; pudo ser 
;,:. calquer outro. O que faltaba aqui 
: era explicar por que se da11 nese 

momento as condicións para que o 
asasinato quede impune. Pero iso 
non importou moito ao autor. 

O que interesa na novela, ao autor 
(talvez ao leitor) é a paisaxe do 
crime - paisaxe física- , a insis
téncia nas condicións climáticas 
que parecen ser as causantes da 
resolución dos feítos, o carpo da 
mestra. As voces de fondo, o po
vo, que aparecen de cando en vez, 
como para criar unha atmósfera 
de lenda; ás veces para dar unha 

: información sucinta. Algo de se
·:xo, difuminado e á vez brután. O 
personaxe do taberneiro, o único 
que se expresa contraditoriamen
te, que non é dunha peza, o único 
--co falanxista Manuel- ·que:· es-

. tá medianamente deseñado polo 
autor, xa que todos os demais son 
como pezas postas nos lugares 
oportunos para que todo encaixe. 
Ou, como que está a novela bas.a-

. da nun feito real, o autor, non po-
dendo esquecer a sua condíc.ión 
de xornalista, limítase a dar unha 
cromca periodística . coas 
informacións que pudo recoller 
sen nunca chegar a transcender 
nen a crónica nen as inforin·a
cións. Quer dicer, sen chegar a 
criar personaxes, sen chegar a ex
plicar a violéncia (que está aí, que 
el mostra) e as causas desta. · 

Agosto do 36 é a obra dun periodista 
que perante un feíto producido du
rante un conflito de amplas magni
tudes, non é un testigo neutral (todo 
o contrário) pero que non sabe recu
perar os indivíduos na sua dimen
sión máis persoal e viva --quer di
cer, facelos personaxes- e inscre-

canta de libros 111---------------

O Patín, Ribadeo. 

Hildegart, co título A mi no me 
doblega nadie. Escrito en español, 
Rosa Cal aprofunda na apaixoante e 
unha miga misteriosa vida de Aurora · 
Rodríguez no periodo da última 
república española. Noutra orde de 
causas, pero na mesma liña de 
recuperación, reedítase Ribadeo 
Antigo', unha obra de Francisco Lanza 
prologada por Antón Villar Ponte.+ 

Materiais escolares 
Cumio e X erais editan diferentes 
traballos ligados á aprendizaxe 
lingüística. Na série Materiais de 
Xerais Animación á leitura de Agustin 
Fernández Paz Xosé Lastra e Miguel 
Vázquez Freire son indicacións 
pedagóxicas para mestres; Prácticas 
da Língua, de Cumio, é un compéndio 

de exercícios elaborado por Ana 
Bermúdez e Antonio Colmenero.+ 

Libros 
para os pequenos 
Praticamente a totalidade das editoriais 
galegas teñen a sua colección 
específica para os máis novos. Ir Indo 
denomínaa Colección O Parrulo e os 
catro últimos volumes publicados son 
de edición própria e coedición coa 
portuguesa Civiliza{:ao e a catalana 
Pirene.Copl~ da mosca e da oruga, A 
nau Mentireta, O casamento da pola 
e do tandem galego Rafael Femández 
Pepe Carreiro Son media dúcia e 
parecen cen . + 

)(OSÉ l'AlllÑA JAM.AflDO 

OS CONCEllOS GAlEGOS 
PARTEXERAL 

Coñecer Galiza 
Hai pouco máis dun ano Pedro Arias 
compendiaba nun volume, logo da sua 
publicación nu!l xomal coruñés, un 
mangado de fotografías e dados 
estadísticos que servirían para coñecer 
mellor a realidade dos concellos 
galegos. A Fundación Barrié publica 
agora unha obra de X osé Fariña 
Jamardo, coñecedor exaustivo da 
realidade local dos municípios e as 
comarcas galegas, intitulada Os 
concellos galegos, cun carácter máis 
histórico. Unha obra importante en 
tempos en que se discute a 
reordenación territorial do país.+ 

ANOSA TERRA 
Nº 505 -16 DE XANEIRO DE 1992 21 

beles nun mundo máis amplo que 
dé plena coeréncia aos seus movi
mentos. Ao non acadalo o autor, o 
interese do leitor vese facilmente 
desprazado cara o aspecto testem u
ñal da narración. Cando non cara a 
aspectos máis laterais e "morbosos". 

Non é, xa que lago, Agosto do 36 
unha novela sobre (ou da) guerra 
civil na Galiza. É a crónica dunha 
vinganza que se pudo dar nese mes 
deses anos polas condicións que 
atravesaba daquela a nosa terra (o 
império da lei fascista); condicións 
que, por outra banda, nen aparecen 
na novela, ben que a guerra estexa 
de fondo, mais nunca de maneira 
determinante nen asoballante. Se o 
tempo histórico fose outro, quizá a 
novela non chamase tanto a aten
ción e teria quedado nunha novela 
de xénero (do oeste, Western, co
mo ben viu Silvia Gaspar en "La 
Voz de Galicia"). + 

XGG 

1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1991. 
Como información compiemeatária haberá 
que dicer que a presente novela recebeu uaha 
bolsa á criación por parte da Consellaria de 
Cultura e Xuventude. O mesmo que a gañado
ra do prémió Blanco Amor. Non se queixarán 
os nosos nairndores por falta de carros. abofé! 

Vicente Araguas. 

Voces Ceibes 
ou unha certa 
nostalxia de 
cando tiñamos 
20 anos 

Debo anotar de primeiras que este 
libro non é o que o seu título pro
mete, pois non é a imposíbel me
mória absoluta da xénese-afortala
mento-crise do Movimento tla Can
ción Galega, senón que é moito 
máis o .bonito e deformado recordo 
dunha xeración por man da própria 
e persoal evolución do autor desde 
aquel tempo a hoxe; non son "Vo
ces Ceibes" senón que son retallos 
espontáneos, ben enfiados e moi 
persoais dundos seus membros, ex
periéncias moi concretas, selectivas 
e .afectadas pola lonxania da resi
déncia do Araguas en Machiid desde 
o 1974 a hoxe. Tamén é - sobre 
calquer outra calificación- unha 
obra de prosa moi viva, áxil e ben 
feíta por autor que moito leu, moita 
música escoitou e moito escrebe, el 
formando sempre na tropa dos que 
crimos e eremos posíbel cambiar 
Galiza e por ende o mundo inteiro. 

Hai poucos dias Alfredo Conde 
--un dos protagonistas do libro--

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

comentaba que " ... Vicente Araguas 
acertou no tono e fixo algo ao que 
aqui non somos moi dados: botar 
man da própria memó.ria cando es
ta ainda funciona e transladárnola 
in te ira e verdadeira .. . ", e eu non es
to u moi concordante con que esa 
memória sexa inteira pois hai na 
qbra moitos e do-
lorosos esqueci-
mentos, subxecti- Voces 
vos uns, piadosos Ceibes son 
outros, superfi- retallos 
ciais os máis. 

E até ese ponto 
último seria o 
meu comentário 
se eu non for 
personaxe que no 
libro encontrou 
autor e, coa miña 
xente, non for
mos moitos he
rois acariñados, 
recollendo o Vi-
cente uns anacos 

espontáne
os, ben 
enfiados e 
moi 
persoais 
dundos 
seus 
membros 

ben substanciais da miña própria 
vida, a nosa traxectória como xera
ción. Polo anterior son eu da esca
sa dúcia dos que podemos permi
timos a licéncia de facer unha aná
lise máis ampla na que desexo ser 
tan honesto como o autor cando 
compuxo o seu libro: 

Hai gran crudeza na entrada, descre
bendo a "travesía do deserto" que 
retoma no reflectante remate, aquela 
frustración que foi para todos o 
postfranquismo. Catárticas as páxi
nas seguintes nas que aponta a mi
séria dunha certa elite ferrolá dos 
nasos dezaseis anos e os nosos an
ceios de ir "máis alá" na mistura de 
romantismo e contestación adoles
cente, cando "o fado non era fascis
ta" (p. 34) e nós refugábamos un 
sistema noxento para descobrir que 
Ga1iza non era só unha referéncia 
xeográfica albiscando tantas cousas 
que ninguén -nen o Araguas- se
rá quen de escreber nunca. Eran ou
tros tempos no que queriamos algo 
diferente a aquela mediocridade e 
coidábamos que en Santiago estaba 
a resposta, pois "daquela Santiago 
ainda era Santiago" (p. 23), e 
"Compostela, hai vinte anos, tiña 
moi pouco que ver coa actual" (p. 
35). Entremédias recrea o meu vello 
amigo o cerne do noso porvir, as 
aventuras iniciáticas que ben lem
bramos ... 

Suxiro aos leitores do libro o seu 
estudo polo miúdo, páxina a páxi
na e personaxe a personaxe, causa 
que eu non son quen de facer des
de a páxina 73 á 187 xa que non 
podo comparar o que vivin eu e o 
que o Vicente recrea, aquilo que 
foi real en moitas circunstáncias e 
que é o que o Araguas compón. 

Para rematar afirmo co Alfredo 
Conde: "Vicente Araguas, dun xei
to afortunado, fixo literatura".+ 

BERNARDO MÁIZ 

Doado, . 
pero sincero 

Cid Cabido 
publica 
Dias Contados 

Dias Contados mostra a un autor 
que se distáncia un paso máis do 

tono atormentado e kafkiano de 
vários dos seus primeiros relatos, 
para mergullarse nun estilo máis 
próprio e menos debedor dalgun 
dos seus mestres, caso de Méndez 
Ferrin, cuxa pegada era perceptibel 
en O inteifecto e xa, en menor gra
do, en F oumán. Con todo, tres can
tos desta nova obra acusan ainda as 
sinuosidades psicolóxicas dos tra
ballos anteriores. É o caso de Fra
caso profisional, Lugar adecuado e 
A maleta problemática. 

Conscente de que a obviedade é un 
dos perigos da literatura, Cid libé
rase de adxetivos e descripcións so
brantes, canea certas habituais re
dundáncias e oferécenos unha ira
nia que os lectores agradecemos. 

As frases feitas son utilizadas co
mo un recurso estilístico para dis
tanciarse do narrado , presentádo
as , ás veces, con maiusculas (algo 
que xa sucedía en Fouman). Así é 
o caso de tópicos como Calquera 
observador alleo á movida, ou xa 
non haberia Forma Humana de 
Controlarme. 

Cabido usa tamén un tono de apon
te ou trazo que o semella a Anton 
Reixa (ver o recente: Transporte de 
superficie). O resultado dá a impre
sión de inacabado ou vulgar, pero 
preferibel ao requintamento de ba-

. charel aventaxa-
do. Esa distáncia Cid 
permítelle, de pa-
so, citar as cousas libérase de 
polo seu nome, adxetivos 
sen medos a 

sobrantes, mencionar ruas 
ou lugares coñe
cidos. 

Cid Cabido non 
é pretencioso, 
nen se autoflaxe
la tomando me
didas ao lugar 
onde vive, o que 
o convirte nun 
narrador sincero, 

canea 
redundán
cias e 
oferece 
unha irania 
que agrade
cemos 

arma imprescindibel para chegar a 
ser un bon escritor. 

O ponto negro é quizá o tratamento 
da muller, repetidamente mal situa
da nos seus cantos, desde prexuizos 
masculinos. ainda sen peneirar. 

Cid Cabido mostra, en conxunto, 
un bon domínio do ritmo, conse
gue facer verosimeis moitas das 
exposicións (o que nada ten que 
ver co realismo), adubiado por un 
interesante distanciamento irónico. 
Fáltalle, en cámbio, elaboración e 
sóbralle automatismo. Algunhas 
das solucións argumentais son ób
vias ou demasiado fáceis. O libro 
lese con gasto, ainda que non con
siga erguer un alto vó narrativo.• 

M. VEIGA 

Xosé Cid Cabido. 

G~~O 

Zapatillas 
de esparto 

Tacóns lonxanos 

España é un país de unicidades. Se 
hai alguén que triunfa en Lourdes, 
convértese de súpeto no único da 
espécie. O que digo serve para pin
tores -Barceló--, autores de teatro 
-Antonio Gala-, etc. A excep
ción é a música, onde tantas voces 
brillantes hai na terra du cuplé, pro
di~dos que comprenden todo o big 
south -Pantoja, Jurado e outras 
verbas. No campo do cine español 
-o máis parecido ao deserto do 
Sahara- a única voz que canta é a 
de Almodóvar. O director manche
go está a todas as horas, en todos os 
media cunha abundáncia de detalles 
que para si ben quixer os da família 
real. Seguimos o parto da sua últi
ma película, "Tacóns lonxanos" 
desde a filmación da primeira se
cuéncia -ali estaba telediario ·para 
facer testemuño da xesta históri
ca- até a estrea en New York que 
é desta parte a crema de intelectua
lidade e da crema mundial. 

O mao é que tanta monopoliza
ción poda tapar as calidades de 
Almodóvar como director. O seu 
mérito maior foi o de estabelecer 
un contacto directo cun público ao 
princípio marxinal e logo variado 
e de saber pór unha inxección de 
provocación e de descaro no con
formismo ursulina das pantallas 
mundiais. Logros nos que non es
tiveron ausentes a própria perso
nalidade de Almodóvar como per
soa e o seu talento indubidábel 
como gran experto do marketing 
cinematográfico - o escritor cu 
bano Guillermo Cabrera Infante 
chámalle "Almodólar". 

Na última finta o que prima é o 
conceito de marketing, esa avidez 
de superar a cota dos ingresos de 
"Mulleres ao borde dun ... ". Por 
moito que fale de Sirk e da sua ex
traordinária "Imitación á vida'', ·. 
"Tacóns ... " fai pensar máis en 
"Cristal" ou "Rubí" cun toque 
posmodemo que consiste en que o 
director non ere o que conta ou ten 
a risa frouxa na filmación das prin
cipais secuéncias. 

Almodovar conta un melodrama 
desmelenado onde a convicción ou 
o saludábel senso de provocación 
- a superiora de "Entre tiniebl~"' 
coa heroína; o remake da "Lei do 
máis forte" de Fassbinder translada
da a Madrid en "A leido desexo", 
etc.- están fora. Pensando nas pa-

/;"" 

Victoria Abril. 

catas mentalidades do império 
-onde lle caiu o estigma cla X pola 
cena .submariña de Victoria Abril en 
"Átamé- non hqi cénas [artes e a 
única parte cun · · 
pouco de pimenta 
-a travestidura Tacóns fai 
de Basé en Letal, pensar en 
comentada até o Cristal OU 
aborrimento pola 
prensa- dura un 
par de minutos. 

Que levou o 
manchego máis 
universal do país 
a contar a história 
de Becky de Pal

Rubí en 
toque pos
moderno 
que consis
te en que o 
director 

ma e da sua des- non ere 0 
graciada filla Re-
beca? O deseo- que canta 
brimento de que 
o público nacional prefire o cule
brón á calidade, as lágrimas por 
quilos ao pensamento independen
te. Sobre esas premisas e un cacare
ado guiño a Douglas Sirk que non 
se descobre nen nos títulos de cré
dito, Almodóvar construiu a sua pe
lícula máis falsa e aborrida, sin nen
gun sentido da orix1nalidade, sem
pre presente nas suas fitas anterio
res e xogando seguros os valores do 

.- melodrama s~lv.ax~. 

· Coma óc~f..ia". ·én fitas anteriores 
:___&ó~re"t-odó'."en "Atame"', quizá a 

Pedro Almodóvar. 

mais ambiciosa da lJª carreira
Almodóvar xoga ·~u~ha . hi tória 

_pr!ndpál .:__-o triángulo' na.i-filla-
. ·marido asa inado , ·ca e unha ver-

ióri aun episódio semellante na vi
da de Lana Tumer- e con moita 
laterai -a reclu a da pri ión, a 
múltiple per onalidade de Mi 
guel Bo é, et .- en que a dua 
e integren de nengunha maneira, 

ex_i tindo empre e a falta de coe
ión producto dun guión arbitrário 

e mal estruturado. 

O look da película -algo tan im
portante para un cineasta interesa
do en ser cronista dun fenómeno 
como a 'movida madrileña" o que 
equivale ao exo do anxo - non 
ten a novidade doutras e bátase de 
menos a cámara de Alcaíne e o 
maior atrevimento formal de 'Ma
tador' ou "A Jei do desexo' - até 
agora a mellor pelícua ua. 

No tocante á interpretación segue 
habendo unha gran diferéncia entre 
os persoaxes femininos e os mascu
linos. Estes último empre teñen 
un carácter de apoio do anteriores 
e aqui, sen a pre enza do actor-feti
che Antonio Banderas e coa presen
za dun moi inexpre i vo Miguel Bo
sé no papel de xuíz o problema ain
da aumenta. O duo Mari a Parede -
Victoria Abril cumpre pé ie á o
breactuación da primeira - ben que 
o seu personaxe exa unha "pe ada" 
do princípio até o fin- e a naturali
dade da segunda que abe dar vida 
até un papel de pedra. 

Defecto que non impeden o éxito 
da película. Éxito aupado pola pu
blicidade indirecta no meio de 
comunicación, que fan ben en 
apoiar o único produto que da di
ñeiro no cine nacional , pero que 
non debería esquecer o apoio a ou
tros directores e produtos moito 
máis 11ecesitados de axuda. • 

CARLOS AMARO 

METRO E CUARTA 
TECIDOS 

. ~itj ~· . " -, .. _ . 
.¡i,.,.J 
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Algúns hábitos, conductas ou costume~ poden favorece-la aparición de 

diferentes trastornos de saúde denominados enfermidades cardiovasculares 

porque afectan o corazón e mailo aparello circulatorio. 

O consumo de tabaco e de alcohol, unha alimentación demasiado rica en 

· graxas animais, a ausencia de exercicio físico, o exceso de peso e o estrés 

contribúen ó desenvolvemento de eníermidades cardiovasculares; por iso os 

chamamos factores de risco. A tensión arterial por riba de valores normais é 

tamén un importante factor de risco. 

Co noso comportamento cotián podemos influír en todos eles para redu

círmo-las posibilidades de enfermar. · 

LJ!!Ij 
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DIAS 

•Boa nova 
para a língua 

Nunha tribuna pública 
Antón L. Dobao puña en claro 
cal vai ser o nível de esixéncia do 
galego nas próximas oposición á 
CRTVG. Dobao, 
asesor lingüístico na TVG 
e delegado sindical po1a CIG, 
saiu ao paso de diferentes 
pronunciamentos criticando 
a suposta falta de esixéncia de 
coñecimentos de ga1ego, 
afinnando que "a importáncia 
que se lle conceden ao idioma 
nas próximas oposicións é única 
neste país". 

Segundo informa Dobao a 
preséncia dunha proba lingüística 
no convénio colectivo único da 
CRTVG é un logro sindical 
proposto xa no 1989 pola CXTG. 
De tal maneira 
que se estabeleceu que, para 
calquer proceso, 
o requisito do domínio oral e 
escrito do idioma galego é 
imprecindíbel para acceder a un 
posto fixo. 
Ademais en cada tribunal vai 
haber un especialista en galego, 
catedrático ou doutro 
en Filoloxia Galega. 

En canto á cualificación necesária 
pontualiza "haberá dous grupos de 

G~~O 

•As obras de Diaz Pardo nunha antolóxica 
Despois de várias décadas sen pintar nova obra, Isaac Diaz Pardo mostra os seus cadros nunha exposición itine-· 
rante (agora en Vigo, antes en Compostela), na que se recollen paneis informativos e un mangado de cadros orixi
nais, ademais doutras criacións suas en diferentes campos do deseño. • 

categorias profisionais. Un 
primeiro técnico, no que a proba 
lingüística trerá unha valoración 
do 15% e un segundo no que terá 
a mesma cualificación que as 
probas teórica e práctica. Dentro 
<leste segundo grupo, 
para unha série de de categorías 
profisionais, 
por teren contacto directo co 
público -locutores, redactores, 
relacións públicos, telefonistas, ... -
ª proba será eliminatória. 
A proba lingüística vai decidir, 

· ao cabo, a maioria das prazas 
en todas as categorias". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::---~~~~, 

• Máis artistas 
do país e menos 
play-back 

A Asociación Galega do 
Espectáculo, que dirixe Benigno 
Eiriz, segue coa sua cruzada en 
favor dunha meirande preséncia das 
criacións artísticas galegas nos 
meios de comunicación públicos. 
Recentemente entrevistouse con 
Manuel Fraga que pediu a 
concreción das s1,1as reivindicacións, 
facendo a AGE entrega dun 

, 

manifesto que inclue a supre ión 
sistemática do p/ay-back en toda as 
actuacións da TVG, propondo un 
acordo para que se inclua en ~odos 
os programas musicais actuacións 
en directo de músicos galegos. 
A AGE propón que a porcentaxe de 
artistas convidados a programas da 
TVG non baixe dun 70% de nados 
ou residentes na Galiza e un 40% 
que canten en galego. A respeito da 
Rádio Galega quer que se suprima 
o programa TOP-50 propoñendo un 
espácio de músicafeita en Ga/icia, 
suxerindo o nome Marcial Mouzo 
como conductor. + 

S U B S C R E 8 A S E 
ANOSATERRA 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

No me .................................................................................................................................................. , ......................................... . 
Apelidos ...................................................................................................................................................................................... . 

Enderezo ·······················································'····························································································································· 
Teléfono.: ................................... Povoación ....................................................................................................... : ............... . 

• Músicos que se 
pasan ao castellano 

Segundo informa Xoán 
Manuel Estévez o grupo Matto 
Congrio vai estrearse 
discograficamente· neste 1992, 
logo da excelente acollida que 
tiveron en directo nos 
ambentes folkies durante o 
pasado ano. Estiveron 
gravando durante a primeira 
semana do presente mes en 
Irlanda, con Bibiano Morón 
como padriño artístico e o 
álbum anúnciase con cancións 
en español. Pola sua banda o 
cantautor Luis Emílio 
Batallán tamén anúncia un 
album todo en castellano con 
poemas de Moncho Alpuente e 
Cario Oroza. O síndrome de 
Conde chega á mú ica. 

•Fallado o prémio 
deArte 
José Domínguez 

Nocturno azul de Blanca 
Besteiro gañou as 250.000 
pesetas e estatuiña de 
Sargadelos con que estaba 
dotado o O Certame Galego 
de Arte que convoca o Centro 
Cultural de Begonte. O 
xurado estivo formado por 
Isaac Diaz Pardo, Xesus B_las, 
Xosé López Guntin, Manuel 
Gulin e Gabriel Nión. + 

A 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ··· ...... ... ... .. ..... ....... . .. 6.200 pta./ano 3.200 pta./semestre ANOSA TERRA 
Europa ....... ................................. .. ... ...... .. .... ..... .... ......... . .. .... .......... 7.800 
América e resto do mundo . . . .. . . ... ..... ....... ... . . . . .... ... ..... .. .. . . . . ...... ... . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . ..... . .. .. . . . .. .. . . . ..... .. . .... . ... . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. 9.600 

a) Subscricións para o Estado español 

D Talón bancário adxunto 
D Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
D Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE AFORROS .................................................................................................................................................. . 
CONTA/LIBRETA ......................................................................................................................................................................... . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA ................................................................................................................................................. . 

NÚMERO DA SUCURSAL ......................................................................................................................................................... . 
POVOACIÓN .......................................................... PROVINCIA ............................................................................................... . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas SA (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINAíURA) DATA 

91,0.11119;1& llfdl§lf.h'tM 

Europa á defensiva anle a ameaza da crise proveniente 
dos Es1ados Unidos 

A recesión desembarca 
- a¡,..astricht -

A información que paga a pena ter 

O PSG·lG 
aproximaM 
oo Bloque 

. v~z na hlstó-
1s. Tocta un. 

Pela ás Por-

~ ~k:~~a 
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Duas décadas con Oskorri 
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A contaminación bilbaína non apagou o son da trikitixa 
• XOÁN M. ESTÉVEZ 

Dentro desta aldea global europea, 
a sobrevivéncia de redutos cultu
rai ' ·minoritário " supón un moti
vo de ledícia compartida por parte 
de "tribus" que. como di Reixa 
re panden á caracterí ticas de "Si
tio Distinto". A dicotomia que se 
dá política e economicamente en
tre a "Europa do mercadere " e a 
"Europa do povo ", ten o eu pa
rel lo no mundo mu ical entre a 
catro ou cinco omnipre entes mul
ti-nacionai do di co e a imen a 
morea de ca a independentes. 
Di to xa temo omentado nesta 
páxina . e non de carto volvelo fa
cer cando a oca ión o requíra. 

De ta v z, a notfcia ven endo o 
umpr ano mímero vinte, que anda 

a celebrar o grupo Oskorri. Co ga
llo de tal feméride a ca a di co
gráfica botou a ca a pola fie tra, e 
editou un libro e mái unha colec
ción de doce di o , recopilación da 
traxectória de ta formación, para
digmática na mú ica popular ba ca. 
Ne ta oca ión, a editora Elkar, S.A. 
fomeceu e de material onoro gra
vado no eu dia polo mú ico bil
botarras para a CBS e mái Xoxoa. 

Como pa ar de longo o aconteci 
mento? Poucos mú ico como Os
korri reconvertiron con tanto atino a 
música tradicional nun son moder
no, actual, perfeitamente dixeríbel 
nesta recta final do século vinte que 
andamos; asumen seren portadores 
de "música contaminada'', José 
Urrejola (saxo) e Bixente Martínez 
(guitarra eléctrica); os tres conviven 
en doada harmonía cos do sector 
máis propriamente "folki": o pre
miado Kepa Junquera (trikitixa); 
Motriku (pandereta), Xabier La
kuntxa e José L. Fraile (gaitas), Ai
tor Gorostiza (txistua) e o carismá
tico Natxo de Felipe (percusión in
du), cerne da formación; logo hai 
unha "terra de naide" onde caben a 
mandolina, harmónica ou guitaiTa 
acústica. Xuntos, mais non revol
tos . En Oskorri confúndense os 

componentes próprios do grupo co
as colaboracións conxunturais; se 
habitualmente na contraportada dos 
discos distínguense os uns dos ou
tro , na última gravación aparecen 
correlativamente relacionados un 
total de trece músicos; en todo caso, 
tanto ten, o importante é o son co-

Poucos músicos 
como Oskorri 
reconvetiron 
con tanto atino 
a música 
tradicional nun 
son moderno, 
actual. 

lectivo en si mesmo, a ensamblaxe 
entre os seus compoñentes, e iso hai 
ben tempo que está garantido. No 
comezo, o reducido número de mú
sicos, á par que a realidade ainda 
incipiente do "folk progresivo" a 
nível internacional, facian do grupo 
un fato instrumentalmente primário; 
no posterior devir da sua carreira 
foron incorporando novos músicos, 
e portanto novos sons, inda que sen 
perder nunca a súa identidade; diga
mos que se enraizaron na polución 
do seu Bilbo vivencia! e asumiron 
como artistas as suas consecuén
cias. O seu último disco, publicado 
o pasado verán, supón dalgunha 
forma un retorno á sua orixe; mália 
ser un produto claramente identifi
cábel para os incondicionais do gru
po, distínguese polo seu contido ba
sicamente in trumental, polo reper
tório de estricta procedéncia folcló
rica, e está presidido polo significa
tivo título "Hi ere dantzari" ("Aqui 
todos bailan"); é un disco lúdico na 

sua concepción e desenvolvimento, 
á par que exquisito na produción; 
ou sexa, redondo na sua integrida
de; por engadido, detéctase un notá
bel presenza de instrumentación 
tradicional. 

Os textos 

Se no aspecto instrumental chegan 
a ser auténticos virtuosos, no canto 
nótaselles ben a sua preocupación 
en asistiren a cursos de técnica vo
cal, e esta sorte de "especializa
ción" devén nas distintas tonalida
des que saen das suas voces. 

Oskorri enlazan coa tradición dos 
cantautores, e eles considéranse 
nalgunha medida debedores de 
xente como Mikel Laboa, Benito 
Lertxundi ou Xabier Lete. Nas le
tras das suas cancións persisten 
contidos habituais daquela xeira da 
"resisténcia": 

"Alerta gorxas e espadas 

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

Tamén polos ollos 
Coerentemente, o eu discos van 
acompañados dun uporte gráfico 
no de eño e fotografía das portadas, 
que adiantan ao afeizoado profano 
un produto artístico interior do ruáis 
desconcertante, que ven sendo outra 
das características habituais do gru
po: a sua capacidade de romper 
moldes, co cal se situan no cúmio 
do chamado "folk progresivo". 

Neste particular, pódese afinnar que 
a aportación estética de Oskorri vai 
máis alá da estritamente musical. 
Nas suas gravacións, os músicos 
apreséntan.se elegantemente vesti
dos nun récio salón; esperpentica
mente ataviados con adubios autóc
tonos; amasando distintas facianas 
de músico calt>ixeiro individual; 
descarregando material sonoro "en 
rota"; ou, como no último disco, ce-

dendo o protagonismo do grupo a 
unha ringleira de "dantzaris", dis
cretamente reproducidos en forma 
de debuxo. O atractivo das portadas 
dos seus discos turra do interese do 
simples observador, que desta for
ma pode acabar desmascarando un 
produto artístico que se corresponde 
co seu envoltório. 

Parece como se todo estiver pre
viamente calculado; como se nada 
for abandonado á sorte da impro
visación; mesmo na sua música, 
onde a fusión de sons tan diversos 
aparece tan compacta ao ouvido 
do afeizoado. Sen embargo, os 
compoñentes do grupo non teñen 
"un enfoque racional prévio polo 
que haxa que chegar a determina
das metas artísticas. As causas 
xorden segundo determinl:tdo esta-

do de ánimo do compositor de tur
no, de tendéncias musicais que es
tás oíndo ... ; moitas veces son perí
odos cíclicos ... "Ol 

Xa quedan lonxe (vinte anos) os 
tempos nos que o poeta Gabriel 
Aresti alentaba ao grupo desde a 
sombra, suprindo cos seus versos a 
caréncia de textos cantábeis na lite
ratura basca. Máis adiante, co gallo 
do seu décimo-quinto aniversário, 
adicaríanlle unha canción no dobre 
álbum gravado en directo "Hama
bost urte ... eta gero hau!". 

Polo meio quedan experiéncias de 
músicos versáteis que son, colabo
racións pontuais como as realizados 
cos "Gaiteiros de Iruña", con "Mi
lladoiro", co grupo de teatro "Ku
kubiltxo" (no aspecto visual).+ 

cantos fennosos e afiados, 
para que xamais cheguemos ser 
estranxeiros na nosa própria casa"; 
ou a máis proletária: 
"Á nosa costa 
o patrón vive como quer, 
co noso esforzo 
engorda o seu bolsillo". 

Ao mesmo tempo, son tenros, can
do o drama da violéncia é repre
sentado pola cena na que 

"A perdiz canta no trigal, 
berra o can de 'caza, 
do tellado vermello fluen 
pingas de pranto e sangue". 

Metidos a letristas, os membros do 
grupo transmiten mensaxes que, 
sen perder acritude, resultan <loa
dos de escoitar; ás veces, o humor 
é o recurso empregado, e un canto 
litúrxico serve de mofa irreverente, 
cando pon en boca dun fraile: . 

"OUH miña dona querid!! 
se o seu home vai en Montpellier 
eu tamén poderia curala" 

noutra ocasión, o deteriorado am
biente urbano bilbotarra devén nun
ha lamentábel solución instrumental: 

"Se a ria é 
o espello da cidade 
ficamos ben apañados, 
deixa a flauta 
e toca a trompeta"; 

O conflito rural -urbano localíza
se nun casario, onde un paisano la
menta a monotonia da sua vida: 

"por estar entre montes 
atópome ao borde do abismo. 
Dádeme unha tixeira 
para cortar o vento" _ 

Son orixinais "Oskorri" á hora de 
descreber situacións e sensacións 
convencionais. Surprenden nas le
tras das suas cancións. Son quen 
de transmitiren ao receptor vibra
cións do máis cambiantes. 

Desde aquí non pedimos a Oskorri, 
seguindo o tópico, que continuen 
necesariamente xuntos outros 20 
anos. En calquer caso, que sigan to
dos e cada un neste amplo mundo 
da música. Abofé que iso resultará 
proveitoso para a afeizón en xeral. + 
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Publicacións 

Calendário 

O Colectivo Pedagóxico "Estiño" 
remite-nos como cada ano o calen
dário feito polos alumnos de esca
las rurais dalguns concellos de Ga
liza, que este ano adíca-se aos xo
gos populares. Quince xog~s reco
llidos polo nenas e nenas: pelota 
perde, ruxe-ruxe, bolos, pita cerga, 
as apandas, billarda, limbo, chapas, 
brilé, pasimisí, aro, buxáina, cani
cas e comba. Van acompañados 
con sortes e cantigas de xogos re
collidas polos nenas. O calendário 
vende-se nas librerías lucenses ao · 
prezo de 200 pts .; tamén se pode 
solicitar á Avda. Coruña 111, 3. 
27003. Lugo. 

As Follas Verdes 

O Taller de Educación Medioam
biental ""A Curuxa" do Instituto 
de Baharelato Xelmírez I de Com
postela acaba de sacar o número 3 
da sua revista, que nesta ocasión é 
un monográfico especial adicado á 
problemática ecolóxica, económica 
e sociocultural do continente ame
ricano. Ao longo de 60 páxinas 
discorren as opinións de plumas 
prestixiosas e traballos de alumnos 
e profesores do centro. A revista 
está feíta integamente en papel re
ciclado, e ilustrada por un alumno 
do centro. A tirada é de 500 exem
plares e "500 números contra 500 
anos de opresión" é o slogan que 

Exposicións 

se usará para impulsar a sua venda 
e colaborar nas Campañas contra o 
V Centenário. A idea deste mono
gráfico partiu da viaxe que aos An
des peruanos fixeron representan
tes do Taller "A Curuxa", onde es
tabeleceron contactos con colecti
vos estudiantfs e ecoloxistas perua
nos. Para contactos: Manuel A. 
Fernández, coordinador do Taller 
E.A. "A Curuxa". 15705 LB. Xel
mírez I. Compostela. 

NH 

O Grupo Reintegracionista autóno
mo Meendinho acaba de sacar un 
auto-colante sobre o uso do "Ñ" en 

. galega, co lema "O Ñ só existe em 
espahol. Nom o uses em galega" 
Para por-se en contacto con eles: 
Apdo 678. 32080 Ourense. + 

Co.,pos tela , .X:aneiro 1992 

axenda 
Anúncios de balde 

Vende-se micro-ordenador In
ves-Spectrum, cassette corder 
TCM-848 Sony, completo lote de 
programas (utilidades e xogos) no 
.que engado video-aventuras en ga
lega; revistas e libros de informáti-
ca. Todo en bon estado. Prezo a 
convir. Chamar a Miguel: Tlf 
(981) 24 54 40. 

Estrela Galiza distribuidora. Dis
tribución altenativa de material 
tamén alternativo: pubicacións de 
resisténcia, prensa contrainformati: 
va. fanzines, camisetas, discos e 
cintas de música non comercial, 
etc. Pedir catálogo a: K.E.G . Apdo 
660. Ourense (agradece-se que 
mandedes selo para a resposta). Se 
queredes saber calquera cousa de 
nós, algunha colaboración. algunha 
informacion non dubidedes en es
cribir ao apdo. ou ben a K.E.G., 
Casa da Xuventude. R/ Celso E. 
Ferreiro, 27. 32004-0urense. 

O próximo dia 25 de Xaneiro ás 
13,30h no restaurante "Carmiña" 
de Esteiro celebrara-se un xantar 
homenaxe a Pepe Agrelo. Para re
servar invitacións podedes chamar 
ao Coléxio Público de Esteiro 
(981) 76 35 48 ou á Sociedade Es
teirana, 76 39 55. 

Vende-se Golf GDT en bon esta
do, P0-4617-AB. Chamar ao tlf 
(986) 47 02 98 de 21 a 23h. Prezo: 
l .400:000 pts. 

Para poder galeguizar o nome ne
cesito presentar correspondéncia 
recebida. Dirixide-vos a Alberte 
Baltazar Figueiras. R/ Monteira, 
16. (Berres) A Estrada. 

Froito da primeira Campaña que a 
Comisión de Docéncia xurdida no 
seo da Asociación galego-cubana 
Curros Enríquez estan-se a reci
bir os primeiros lotes de material 
escolar, que comprenden todo o 
material de uso habitual nas esco
lar. Os envíos realizan-se por vía 

Majo Villar 

Na Sala de Arte Caixavigo 
óleos desta artista viguesa 
até o día 27 . O horário de 
visita é de 19 a 22h os dias 
laborábeis e de 12 a 14h os 
festivos. 

Colectivo Androx 

Colectiva de este grupo na 
Casa da Cultura de Cangas. 

mios anuais convocados po
lo Colexio de Arquitectos 
de Galicia. 

Retábulos 
e deseño 

Museo do Prado 

Unha mostra do património 
desta gran pinacoteca no 
Auditório Municipal de 
Cambados. 

As letras 
do Barbanza 

Rafael Fe.o 

Até o día 27 na Nova Sala de 
Exposicions de Caixavigo. 

A. Huete 

Mostra de óleos na Galería 
Dársena de A Coruña. 

Eiravella 

marítima. A citada comisión solici
ta a todo o vecindário e colectivos 
cidadáns a colaboración nesta acti
vidade de axuda ·humanitária diri
xida aos rriáis pequenos e pequenas 
do pavo irmám cubano. O Centro 
de recollida está situado permanen
temente no Centro de Información 
Xuvenil, Casa da Xuventude de 
Oleiros, dita na Rúa Darwin, 1, de 
Santa Cristina en Perillo, no que se 
pode facer entrega do material. Pa
ra máis información chamar aos 
tlfs : 83 57 69 ou 63 65 98 . 

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

Vende-se piso no Burgo, A Coru
ña. Tlf 27 02 83. 

A Casa da Cultura de Sarria orga
niza o segundo domingo do mes de 
11 da mañá a 6 da tarde o rastrillo 
"O Quilate". A intención da orga
nización e amplialo con máis pas
tos de toda caste de artigas, como 
calzado, roupa, coiros, etc.Para o
licitar información preguntade por 
Xerardo, no Tlf. (982) 53 01 03 . 

A convir: troco mel caseiro por 
pitos poñedores que anden ceibas . 
Tamén vendo o mel a 1 .000 pts 
Kg. Chamar ao tlf (986) 45 27 02. 
Preguntar por Cilio. 

Renova<;ao Numero 3 revista cul-

r----------------------, 
: A NOSA TERRA : 
1 conta con máis seccións 1 

: sustentadas na participación dos : 
1 leitores 1 
1 1 

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 

1 

NÜMuseo do Pobo Galega, 
en Compostela mostra de 
Retabulos de Arturo Baltar 
e "I Mostra Nacional de de
seño Gráfico X ove" 

Este é o lema da mostra que 
se pode visitar na Casa da 
Cultura de Boira. 

Mostra das súas obras na 
Galería Saira de Vigo. E non hai remédio de Goya. 

Fotografía 
Willi Glasauer 

Teresa Quiroga Julia Minguillón 

tura! e informativa da Associa9ao 
Cultural Galega "Embaixada Gale
ga da Cultura" já está a venda. En
comendas a Alem Ocobrix, S.L. , 
rúa Príncipe, 9. 36630 Cambados. 
tlf 52 09 93 . 

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

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

Léndia Prea, 52 página de banda 
desenhada íntegramente em gale
ga. Se de ejar tal reví ta pe9a-a ao 
seu di tribuidor o Grupo Meen
dinho, ao apartado de correio 678 
de Ouren e (32080). Envio por 
Vale Po tal ou Reembolso. Pr~o: 
250 pta . 

Para a formación do grupo de 
Rock Duro, preci amo urxente
mente: batería e vocalista con ida
de comprendida entre o 15 e o 16 
anos. Razón no teléfono de Vigo: 
231570e2013 51. 

Grupo de teatro preci a actores e 
actrices para obra en preparación. 
Chamade ·ao (986) 23 17 81 de 14 
a 15h, e de 2 lh en diante. 

Vénden e camisetas coa inscrip
ción lsto non é España. Précio 700 
pta Apartado 901. 15080 A Coruña. 

O centro Xove de Anticoncepción e 
Sexualidade está na rua de Espiñei
ra, 10 baixo (Santiago). Informa
ción e asesoramento sobre temas 
de sexualidade a menores de 20 
anos (gratuito e confidencial) .De 
luns a venres de 16 a 21 h.+ 

va "A porta do no o cere
bro' na Ca a da Cultura de 
A E trada. 

Xosé Eirín 

Pintura na Sala do Banco 
GaJego de Lugo. 

I aa Diaz Pard 

Exposición antolóxica , a 
partires do dia J 4 na Sala 
de Esposición do entro 
Cultural Caixavigo . 

O património 
de truido 

No Centro Galega das Artes 
da Imaxe en A Coruña 
mostra "A foi:ografia nas co
leccións galegas". Na Casa 
das Artes e da História de 
Vigo mostra fotográfica 
"Nenas". Na Casa da Xu
ventude de Vilanova de 
Arousa mostra "Fotografías 
de prensa". 

Exposición de láminas no 
Café Real de O Barco de 
Valdeorras. 

Expón as súas obras na Sala 
Capitólio de Ourense. 

fin de que escolares e profe
sores canten cun material 
complementério á mostra. 

Goya: 

Exposición antolóxica no 
Museo Provincial de Lugo. 

Desde o dia 9 está aberta na 
sala do Ateneo Santa Cecí
lia de Marín a exposición 
titulada As imaxes do pa
tirmónio destruido. A ex
posición está cedida polo 
Colectivo Landrover, e 
consta de cuarenta fotogra
fías de edificios e conxuntos 
arquitectónicos que merece
ron a consideración de Pa
tr i m ón i o pero que foron 
destruidos. Luis Seoane 

Mostra de debuxos na Casa 
da Cultura de Muros. 

Fernando 
González 

Mostra de acuarelas e plu
millas na Casa da Xuventu
de de Carballo. 

J o~é C. Otero 

Debuxos e pinturas no pub 
Modus Vivendi de Com
postela. 

]. Negrón 

Oleos de es.te artista na 
Asociación de Artistas de A 
Coruña. 

:Prémios 
de Arquitectura 

No Museo Municipal de 
Ourense exposición dos pré-

António 
Heredero 

Oleos e acuarelas na Dele
gación de Cultura de Ponte
vedra. 

Pilar Valenzuela 

Oleos na Aula de Cultura de 
Caixa Ourense en O Barco. 

Vikingos 

Mostra sobre a cultura vikin
ga na Estación Marítima de 
A Coruña. A Fundación "La 
Caixa" editou unha guia di
dáctica sobre a exposición co 

No Auditório de Galicia, en 
Compostela, está aberta a 
mostra destas séries de gra
vuras de Goya, pertencentes 
ao fondo da Fundación Juan 
March. En total son 222 
gravuras as que constituen o 
carpo desta exposición. 

Virxilio 

Pinturas negras na Galería 
Abel Lepina de Vigo. 

O património 

No Ateneo Santa Cecília de 
Marín mostra "As imáxenes 
do Património Destruido". 

Onde 
Galícia é Mar 

Exposición no Pazo Munici
pal de Ribadeo. 

Caxigueiro 

Esculturas na Galería Bace
los de Vigo. 

Loside 

Pinturas no Teatro Princi.pa1 
de Pontevedra. 

O Cerebro 

Mostra científico-divulgati-

Lodeiro 

Na Galeria Severo Pardo de 
Vigo expon-se pintura 
actual de este artista, men
tres que na Casa das Artes e 
da História pode-se ver un
ha antolóxica dos últimos 
15 anos do seu traballo. + 



O trinque 

O Mago Antón. 

Expectáculos 
Insólito por antonomáxia. Novo espectáculo que o Mago Antón 
presentará de contado por toda Galiza. A máxia <leste lugues , 
consolidado como unha primeira figura no seu arte, é do que non 
se esquece. 

Expo icións 
Antolóxicas de Diaz Pardo e Lodeiro. Para non perderse as exposi
cións amolóxicas de tes dous pintores. Se non a pode ver na sua 
cidade ou vila é unha boa desculpa para desprazarse. Os dous e 
por s parado pagan a pena. Espectáculos 

Libro 
Artigas de pren a de Garcia Marquez. As colaboracións xornalísti
ca do obel colombiano, publicadas entre 1980 e 1984 veñen de 
er editado por Mondadori. Apropriado para que ocupe este mes 

a ua mesiña de noite. + 

Convocatórias 

I concur o de Guións 
de Vídeo Didácticos 

A A ociación Socio-Pedagóxica 
Galega movemento de renovación 
pedagóxica que ven funcionando 
en Galiza de de o ano 1976, contri
buiu neste tempo coas suas activi
dades á realización de encontros, 
cur o publicacións e debates so
bre temas educativos. Desde hai 
tre anos a AS-PG tamén se ini
ciou na edición de material audio
vi ual que e traduce en once títu
lo de vídeo e inha colección de 
diapo itiva de tema diversos. Co 
obxetivo de involucrar ao maior 
número de profe ore ne ta tarefa 
do audiovi ual didáctico, a AS-PG 
en colaboración con di tinta in ti
tución admini trativa e financei
ra convoca e te concur o de 
guión de acordo coa eguinte 
ba . O gui n erán apre enta
do coa indicaci n literária e 
técnica pertinente . A ua dura
ción non poderá exceder do 30 
minuto . Na valoración do guión 
apresentado teran- e en canta o 
eu contido pedagóxico, o intere e 

do tema tratado, a ua calidade lite
rária e técnica e a po ibilidade eco
nómica de realización. Valorara- e 
e pecialmente a adecuación do te
ma e collido ao contido educa
tivo dos distinto nívei da educa
ción non univer itária, tendo en 
canta o De eño Curricular Ba e. 
Só serán admitido o guión apre
sentados en língua galega. E table
cen-se tre prémios, de 100.000, 
50.000 e 25.000 pts respectiva
mente. Tamén no caso de e esti
mar interesante a AS-PG pode en
cargar-se da elaboración de guións 
non premiados, prévio acordo cos 

autores. Cada concursante poderá 
participar con un ou vários guións. 
Os/as concursantes poderán pre
sentar os traballos até o dia 30 de 
Marzo na sede social da Asocia
ción Socio-Pedagóxica Galega, 
Rúa Laracha, 9-Entrechan, 15010 
A Coruña. Tlf (981) 27 82 59. Ta
mén poderán ser enviados por co- . 
rreo certificado. O Xurado emitirá 
o fallo coincidindo ca I Semana do 
Audiovisual Educativo, cuias datas 
serán anunciadas oportunamente 
na prensa. 

Prémio 'Rua Nova' 

A Fundación Caixa Galícia convo
ca o V Prémio Nacional de Narra
cións Xuvenís "Rúa Nova"". Po
den participar todos os xoves me
nare de 18 anos. A presentación 
dos traballos fara- e antes do 16 de 
Marzo, na Biblioteca Club 33 Rúa 
Nova, 33-2º de Compostela. 

Pr,. mi García Alén 

O Mu eo de Pontevedra convocou 
o concur o de traballos escolares 
'Alfredo García Alén" para o cur
o 1991-92. Poderán participar es-

colares de básica, bacharelato ou 
FP de todos os centros de Galiza, 
integrado en equipa e baixo a di
rección dun profesor. O temas in
clúen catalogación de hórreos que 
se atopen na área de influéncia do 
centro ou nun concello determina
do. fontes, manantiais, muiños, re
collida de prácticas adiviñadoras 
do tempo, creenzas, etc., asi como 
catalogación de aparellos de la
branza, ou pesca. Os traballos 
mandaran-se ao Museo de Ponte
vedra antes do 15 de Abril.+ 

axenda 
Actos 

Festival de Vídeo 

Dos días 20 a 27 <leste mes terá lu
gar no Auditório do Centro Cultural 
Caixavigo unha nova edición do 
Festival Internacional de Video 
Cidade de Vigo. 

Espectáculo 
de máxia de cerca 

O Mago Antón, de volta da sua úl
tima montaxe "Merlín e Família", e 
preparando un novo espectáculo so
bre o Camiño de Santiago, a repre
sentar desde París a Compostela, 
princípia este insólito espectáculo 
de tansición entre unha e outa mon
taxe, no Concello de Moaña. ''In
sólito por antonomáxia" é tin es
pectáculo que diariamente apresen
ta, entre as 16 e as l 8h, unha expo
sición de carteis (100 anos de Car
teis Máxicos) sobre os magos máis 
representativos da história, para a 
continuación, de 20 a 23h, realizar _ 
o espectáculo propiamente dito. O 
cenário tamén é insólito: un trailer 
habilitado totalmente no seu inte
rior con servícios, roupeiro, aire 
acondicionado e sala de máxia con 
capacidade para 50 persoas . Este 
cenário ambulante está situado no 
Paseo Marítimo de Moaña. Cola
boura nesta montaxe e difusión o 
Concello de Moaña, e a publicidade 
reza "A entrada é de balde, a saída 
non se sabe". 

Mostra de Apicultura 

Os días 25 e 26 <leste mes terán lu
gar en Arzúa a X Mostra Galega 
de Apicultura e as VI Xornadas 
Luso-Galaicas. Hai dez anos que 
a Asociación Galega de Apicultura 
(A.O .A.) ven organizando esta 
mostra, que un ano máis vai facer 
posíbel informar-se das últimas 
navidades en técnicase utiles e fa
cer as compras para a vindeira 
campaña . .Como novidade podera
se visita! a "Exposición Didáctica" 
que será o comenzo do "Museo da 
Apicultura" que se vai estabelecer 
en Arzúa.+ 

Televisión 

A sangue frio 

O sábado 18 no espácio "Butaca 
Especial" emitira-se en versión ori
xinal subtitulada este filme dirixido 
en 1967 por Richard Brooks, so
bre a famosa novela de Truman Ca
pote. Fotografiado en blanco e ne
gro, un formato arriscado polo seu 
escaso atractivo comercial, acadou 
numerosos prémios en festivais in
temacionais. Baseado nun feíto real 
acontecido en 1959 en Kansas, Ca
pote concebíu unha das suas me
nores novelas nun estilo perta do 
novo xomalismo, con apuntes natu
ralistas e realistas, tentando provo
car na sociedade unha refleión so
bre a pena de marte. Brooks apos
tou polo mesmo ton no filme, bara-
11ando documentos, testemuñas e 
fotos da época e a obra foi califica
da pola crítica como obra mestra. • 

Páxinas coordenadas por : 
MARGA R. HOLGUIN 

Teatro 

Compostela 

Os dias 16 e 17 ás 23h actuará no 
Teatro Principal o Grupo Sarabela 
Teatro coa obra Madame de Sade. · 

Vigo 

Os dias 17 e 18 ás 20 e 23h, e o dia 
19 ás 20h actuará no Teatro do 
Centro Cultural Caixavigo a com
pañia dirixida por Carlos Larraña
ga coa obra "Trescientos ventiu
no ... Trescientos ventidós ... " escri
ta por Ana Diosdado. O dia 17, co
mo outros venres, o grupo Kalan
draka representará a obra "O pon-

M úsica 

Orquestra Sinfónica 
Nacional de Rusia 

A formación dirixida por Mikhail 
Pletnev e con I vo Pogorelich ao 
piano actuará o dia 16 ás 2lh no 
Auditório de Galícia, en Composte
la. Interpretará obras de Weber, 
Chaicovsky e Brahams. 

Cuarteto String Prague 

Esta formación de corda actuará o 
día 23 ás 1 lh no Auditório de Galí
cia, interpretando obras de mozart, 
Martinu e Schubert. • 

A crítica 
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che" baseada na obra do mesmo tí
duo de M. Ende, dentro da Campa
ña de Teatro Escolar Caixavigo. Os 
días 23, 24 25 e 26 a compañia Ar
te Livre do Brasil representará a 
obra "O retrato de Dorian Gray" , 
cuia transcripción teatral e direc
ción xeral corre a cargo de Roberto 
Cordovani. 

O Barco 

Na Casa da Cultura de O Barco de 
Valdeorras comenza o dia 16 un 
Ciclo de Teatro coa obra "A caza 
do Snark" representada pala com
pañia O Moucho Clerc. + · 

Cine 

Cine Clube 
de Pontevedra 

Ten programado para o dia 22 ás 
22h no Teatro Principal a longame
taxe Quedo, morre, resucita de Vi
tali Kanevski, director nacido en 
Vladivostok, no extremo oriental de 
Sibéria e fonnado da Escola de Cine 
de Moscova, ainda que despois a 
súa carreira vai estar marcada polos 
problemas co réxime. Esta é a súa 
ópera prima, e fíxoa aos 55 anos. A 
semana do 27 ao 31 deste mes o ci
ne clube ten previsto celebrar a Se
mana do Cine Ecolóxico. + 

Hai probas: 
están na axenda oculta 

XURXO ESTÉVEZ 

Gozan os estados democráticos europeus de t~nta impunidade 
como para exercer a censu ra sobre os productos de difusión cul
tural no entanto os "súbditos", desinformados, estamos a abrir a 
panoia? Empreguemos o filme "Axenda Oculta", do director britá
nico Ken Loach, como vara de medir a solución desta adiviña . 

Acaparou a atención dos críticos no Festival de Cannes no 1990, 
que tiveron a ben concederlle o Premio Especial do Xuri e prome
tia ser un enorme éxito comercial, mais ... mais as autoridades de 
Gran Bretaña impediron a sua proxección, tal como acontecera xa 
con outros catro filmes de Ken Loach. E na nosa xeografia a distri
buidora "Lauren Films" leva dous anos sen "atopar un oco nas sás 
comerciais", nen mesmo nas da sua própria cadea de cinemas! 
Como entender que lle sairan tan furadas as cantas á tal distribui
dora esa? Clarexa algo saber que o filme , baseado en feítos reais e 
documentados a partir das confidéncias de dous ex-policías britá
nicos , desentraña as tramas negras do terrorismo de estado exerci
do polo governo da señora Thatcher contra a organización revolu
cionária irlandesa IRA. Loach pontualizou ao respeito que "con 
frecuéncia a democrácia é só superficial. "Axenda Oculta" oferece 
unha visión da realidade que está detrás da farsa parlamentária". 
Censurando sen censura , Felipe González marabíllanos cunha dis
tribuidora que non distribue. o noso presidente non será quen fi
que a cocer o carolo a respeito das santas inquisicións dos seus 
colegas europeus. 

Lauren Films , sen ser meiga, coñece a resposta á adiviña propos
ta aqui. E agora, querido leitor ou leitora, tócache a ti desvear o 
mistério e ariolar cal foi a cuestión que obstaculizou o espalla
mento de "Axenda Oculta" no Estado español até a estrea desta 
semana, non sen tempo. Neste artigo, sen dicelo, díse. Diso non 
hai probas, nen as haberá nunca. Cal cuestión él+ 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUOE 



Director: Alfonso Eiré López 
Presidente: Francisco ·Carballo 
Empresa Xornalística Editora: 
Promocións Culturais Galegas S.A. 

Papel 100% reciclado, de 65 gm/m2. branqueado 
con osixeno, fabricado por Papelera Etxezarreta. ANOSA TE 

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

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

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

ANO XV• 16 DE XANEIRO • 1992 

-

Nº505· 
---------------¡ f------- ------

Está aberta en Santiago a sua 
exposición Fata Morgana. 
American Way of Lite 

Josep 
Renau,da 
fotomontaxe 
~ . 
a pintura 
comunal 

D esde o 13 de Xaneiro está 
aberta en Compostela unha 

exposición de fotomontaxes de Josep 
Renau (1907-1982), un militante 
comunista, exiliado após a guerra, 
director xeral de Bellas Artes no 1936 
e colaborador do mexicano Siqueiros 
até a sua marcha no 1958 á ROA. 
No 197 4 facia estas declaracións que 
resumian a sua biografia e a sua 
conceición da arte, "non teño nada 
contra os museus, pero non entendo 
aos xovens pintores que pensan a $Ua 
obra para colgala en museus, para 
encerrala". 

Josep Renau naceu en Valéncia o 17 de 
Maio de 1907. De família víñalle a inque
danza: seu pai era restaurador. No 1928, 
ateigado de cadros e debuxos expón por 
primeira vez no Círculo de Bellas Artes de 
madrid, "eu considerábame un xoven pro
vinciano que ia descobrir Madrid e de sú
peto convértome en protagonista. O éxito 
foi enorme pero tamén foi o comenzo do 
enfrentamento co mercado artístico. Vin
me envolto nunha fauna de explotadores, 
dun mundo corrupto e avaricioso. Voltei á 
miña terra e pensaba, sobretodo nos pes
cadores, nos labregos e nos obreiros cos 
que podia falar, nos laranxeiros e nos 
campos polos que podia-pasear e en tan
tas outras causas ... Con aquel a decisión 
virei as costas á pintura de cabalete, e a 
considerar que, tal como ian as causas, 
non se debia facer arte senón axudar a 
conseguir a liberdade e a emancipación 
do povo. 

Renau facia estas declaracións en Xullo 
de 197 4 ao xornalista de Triunfo Juari An
tonio Hormigón, daquela non me decata
ba que ese era o verdadeiro arte: a expre
sión da realidade e as loitas das persoas. 
Por entón comecei a facer as mi ñas . pri
meiras fotomontaxes, como un traballo de 
axit-prop para algunhas publicacións: Es
tudios, (Valencia) ou a catalana Revista 
Blanca e Orto. 

Ser proletário non é fermoso 

Renau gáñase a vida facendo carteis para 
arroceiros e laranxeiros, gaña prémios e 
dedica unha boa parte do seu tempo á ac
ción política. Sempre en contacto cos tra
balladores, Renau lembra esa época da 
sua vida como determinante "ás veces ia 
polas noites a pescar e talar cos mariñei
ros , aprendendo deles e coñecendo as 
suas condicións de vida. Desde entón inco
módame que se sublime o proletariado que 
vive nunhas condicións tan espantosas e 
infrahumanas. Ser proletário non é termo-

so. Isa influiu na miña conceición política e 
desde entón estou ao carón de. quen loitan 
por rematar con ese estado de causas e 
coa sociedade dividida en clases. 

Ranau comezou no 1929, con 22 anos, a 
facer montaxes, na altura en que John 
Heartfield conseguiu un dos cumes desta 
expresión artística. "Non coñecia a Heart
field, pero comecei con fotomontaxes su
rrealistas e despois pasei ao que podo 
chamar axit-prop. Desde moi cedo, desde 
neno con nove anos, recordo que retalla
ba e coleccionaba fotos relacionadas coa 
primeira guerra mundial. Comecei a se
leccionar e a xuntalas a meio de relacións 
moi dispares. Primeiramente non tiñan na
da que ver pero unha vez reunidas am
pliaban e intensificaban o significado. Este 
traballo adquiriu significado pleno cando 
aprendin as técnicas da fotografia e deulle 
un senso político ao meu traballo". 

O xoc de Siqueiros 

No 1936 nomean a Renau director xeral 
de Bellas Artes e no 1937 o mexicano Si
queiros dá unha conferéncia en Valencia, 
"a conferéncia foi un xoc. Estaba entu
siasmado pala claridade e a contundéncia 
dos seus planteamentos. Moitos na sala 
se enfurec,eron, un poeta desmaiou, outro 
berraba, "E un energúmeno!". Para min foi 
un descobrimento. As necesidades da 
guerra non lle permitiron desenvolver to
dos os seus proxectos, pero decidin que 
ao seu lado podía aprender e experimen
tar o que me interesaba. Ao rematar a 
guerra funme para México". 

Renau estivo nun campo de concentra-
.. ción e despois, via París, marchou a Mé
xico, onde traballou como pintor, facen
do fotomontaxes e películas para televi
sión-. "A miña experiéncia con Siqueiros 
foi importantísima. Xuntos traballamos 
eh O retrato da burguesía, pintura mural 
para a sede da Unión de Electricistas. 

Era un home difícil. Precisaba ter xente 
ao seu redor, e collia calquer causa para 
mellorar. As vegadas sorprendíache des
facendo aquelo que viña de facer,. .. e o 
resultado era mellar do que habia ao 
princípio. 

"Siqueiros descobriume todo un mundo 
plástico. Fixo coerente o seu conceito da 
pintura e do mundo. Por entón os cadros 
requerían unha visión frontal e estática. 
Continuaban vixentes as leis renacentis
tas da perspectiva. Siqueiros propuña, 
coa sua pintura mural e pública, unha vi 
sión dinámica, que sorprende ao camiñan
te desde un ángulo diferente". 

A presión americana 

Renau xa comeza en México a sua série 
de fotomontaxes sobre os Estados Unidos 
-parte dos cales pódense ver en Santiago 
nestes días-, pero coa guerra fria as cau
sas púñanse mal na sua residéncia mexi
cana, "a presión americana era moi forte e 
as miñas montaxes producian reaccións 
perigosas. Na ROA tiven posibilidade de 
levar a cabo o meu proxecto de pintura 
mural ao ar libre. Aqui topei a base materi
la dun país industrializado e desenvolvido, 
e a liberdade de criar e o pulo e a recepti
vidade dun meio social apropriado, ainda 
qur foi preciso loitar, vencer incompren
sións e impar unha determinada concei
ción da arte. 

"Para min rematou a época da pintura de 
- cabalete. Eses productos están moi liga
dos ás necesidades do mercado artístico, 
ao mundo de galerías, marchantes e in
termediários. Picasso é a fin dunha épo
ca, o peche, o derradeiro individualista 
xenial; con el remata un período. Agora 
estamos no tempo da pintura pública, co
munal, presennte nas cidades, nas ruas 
e na vida dos pavos. Unha pintura que 
esté arredor nosa coa televisión, non nos 
museus".• 

TRES EN RAIA 

Corrupción 

•MANUEL RIVAS 

S enten vostedes ese cheira a po
dre? Eu en absoluto . Molésta

me, como a todos, o dióxido de carbo
no do meu próprio coche e as flatulén
cias do comedor de fabada que me 
acompaña no ascensor pero, polo de
mais, non cheira nada excesivamente 
anormal. 

Fago esta observación a xeito de au
todefensa. Acabo de ver a un político 
de bigode, arranxado estilo mariachi e 
a outro de barba recentemente rasu
rada, seguramente clientes da mesma 
pelucaria, que afirman diante das cá
maras que entre os políticos non hai 
nen máis nen ryienos corrupción que 
na sociedade. E dicir, que todos esta
mos enmerdados. 

Creo que estes señores se equivocan. 
Son eles os que pisan a bosta e os 
que a comen con gasto. iAos demais 
que lles miren a sola dos campeiros! 
Mais eles teñen a necesidade de diri
xirse a nós, de compartir a nasa condi
ción de peatóns, pero eu non teño ne
cesidad e de unirme a eles , a eses 
seus xogos de distracción, porque te
ñen a segreda intención exculpatória 
de facernos creer que todos pisamos a 
sua bosta e decidamos finalmente que 
non cheira. 

Porque isa é o que ten a bosta da co
rrupción . Fede a cen metros de distán
cia e o que a pisa terá de por vida un 
cheira inconfundíbel. • 

VOLVER AO REGO 

E n opinión do líder do Partido 
Popular, José Maria Aznar, a 

Felipe González fáltalle valentia políti
ca e por isa está sempre de viaxe. 

Se Aznar viñera por aquí habiamoslle 
de dicer doutro presidente que sabe
mos que pasou de boí mudo, en expre
sión de X.M. Beiras, a ave fria con cla
ra tendéncia migratória. 

Ese ao que nos referimos presumia 
de percorrer Galiza, parróquia por pa
rróquia nas campañas eleitorais. ·Que 
voltas dá a vida, Don Manuel, vostede 
que decia coller os tauros polos cor
nos, agora tenlle medo ás vacas!• 




