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Folga xeral na procura dun deseño de país que posibilite futuro 

Parados para poder camiñar 
Os sindicatos anunciaron a convocatória dunha taiga xeral para o 2 de Abril. A sua inevitabilidade cada dia semellaba máis certa. 
A rotura de negociacións coa Xunta e a auséncia por parte do Governo autonómico dun deseño de país que posibilite a saída da 
crise, levaron a que a reivindicación fose plasmada en data de calendário. Os sindicatos non están dispostos a deixar todo nas 

mans duns empresários que, eles mesmos afirman, non están á altura das circunstáncias. 

ANTOLOXIA 
da literatura fantástica 

en lingua galega 

Edición de 
ANTÓN RISCO 

Vintecinco relatos que ofre
cen unha visión orixinal 

e completa do conto 
fantástico galego. 

galaxia 

g;i lax iJ ·narn1tiva 

Poñer 
pendente 
fai tremer 

#' • 

aos ma1s 
heavis 
O acto de pór un brinco nunha 
orella virxe require o concurso de 
duas persoas: por un lado o peri
to que o pon -farmacéutico/a, 
xoieiro/a ou mesmo hippi~, e, 
por outra parte, a vítima. O perito 
achégase á orella da vítima ar
mado cunha espécie de pistola 
aplicadera que dispara o penden- ~ 
te. A vítima mira con desconfían- [2 
za e receo, unha pinga de suor ~ 
esvara poi a frente abaixo. + ~ . 

(Páxina 13) ~ · 
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propón 15 
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PEPE CARREIRO 

A Xunta négase a liderar as reivindicacións galegas e abraza un liberalismo atroz 

Os sindicatos afirman que a folga 
xeral é o único mecanismo que pode 

· sacar á Galiza da crise 
• ALFONSO EIRÉ - G. LUCA DE TENA 

Governo autonómico e sindicatos coinciden en que é preciso sacar á Galiza da crise. Mesmo están de acordo en que as 
administracións son as encargadas de desbloquear os "freos estruturais", pero discrepan en como facelo. 

A Xunta deixa todo en mans da iniciativa privada e non deseña un plan de prioridades e recursos 
que os sindicatos xulgan imprescindíbel, negándose tamén a porse á cabeza das reivindicacións frente ás 

administracións periféricas, como fixo no seu caso o governo asturiano. Só PP e PSOE se apañen. 

A Xunta afirma que é preciso 
"desbloquear desde as Adminis
tracións Públicas os principais 
freos estruturais da nosa econo
mia". Asi o pon de manifesto no 
documento apresentado aos sin
dicatos na reunión celebrada o 
pasado 15 de Xaneiro. Esa é ta
mén a principal demanda sindi
cal. Pésie ao consenso no obxec
tivo a acadar, os sindicatos deci
diron convocar unha folga xeral 
para o 2 de Abril. Unha folga xe
ral que cada vez contaba con 
máis demanda e anuéncia social, 
até o ponto de ser apoiada por 
todos os sindicatos, incluídos os 
agrários, que estivo senda adia
da mes tras mes até que os inter
Jocutores sociais se convenceron 
de que "non existia outra saída'', 
rotas as negociacións unilateral
mente por Fraga lribarne, des
pois de que, na Xuntanza do 15 
de Xaneiro, a Administración se 
comprometese a apresentar un 
plan detallado para sair .da crise, 
ao anunciar que o diálogo estaba 
rachado, suponse que como pa
go ao acordo de financiamento 
autonómico. 

Os sindicatos respostaron afir
mando que a crise necesita solu
ci.óns urxentes e que non se po
de agardar máis, sob pena de 
que o proceso de deterioro pro
dutivo sexa xa irreversíbel, men
tres que a Xunta segue a consi
derar. que "este non é o momen
to de convocar a folga xeral'', en 
palabras do conselleiro de Eco
nomía, Xosé. A. Orza, no que se 
interpreta desde os sindicatos 
como, ante a inevitabilidade da 
folga, "e despois de querer se
guir mareando a perdiz, querer 
carregar coas culpas en solitário 
ao Governo central ". E, ainda 
que as organizacións sindicais, 
incluída UGT, consideran que a 
responsabilidade é de Madrid 
nun 70 por cento, non deixan de 
criticarlle á Xunta "que non se 
poña á frente das reivindica
cións", pondo como exémplo o 
acordo subscrito polo Governo 
asturiano cos sir:idicatos. Un pla
no que demanda 3 mil millóns de 
investimentos e que a Adminis
tración autonómica (socialista) 
se comprometeu a defender ante 
a Administración central. 

Fraga rachou as 
negociacións 
unilateralmente 
despois de que
existise un 
princípio de 
acordo sobre a 
financiación 
autonómica 

Manuel Mera, Secretário Xeral 
da INTG, afirma que "a Xunta e o 
PP na Galiza son un atranco, en 
vez dunha axuda, para presionar 
un cámbio de postura do Gover
no central , pois para ter en Ma
drid verdadeira forza e que as 
reivindicacións sexan críbeis de
berian ser asumidas polo Gover
no Fraga coma no caso asturia-

no". Xesus Mosquera, Secretário 
Xeral da UGT na Galiza , ten 
posta de manifesto máis dunha 
vez a sintonia entre a política de 
Fraga na Galiza e a de Felipe 
González en Madrid. 

A Xunta, pala sua banda, pon de 
manifesto a sua política cando 
afirma no referido documento 
entregado aos sindicatos que "á 
marxe de cuestións competen
ciais esta conxuntura levou e le
va a facer intensas xestións ante 
o governo central para unha so
lución favorábel a este importan
te problema". 

Un plan 
para sair da crise 

Pero as organizacións sindicais 
non demandan só da Xunta un 
posicionamento frente a Madrid, 
senón un plano, un deseño de 
estrutura económica do país, pa
ra superar esa crise cuxa reali 
dade ninguén cuestiona, desde 
as organizacións empresariais 
aos partidos, desde os sindica-

tos ás asambleas de parados ... 
producíndose un verdadeiro con
senso social que fai que ninguén 
dubide xa de que a taiga xeral 
vai ser realidad e. Con este 
plano, no que debia contemplar 
as accións a acometer e os 
meios necesários para facer rea
lidade os proxectos, despois de 
ser discutido e aprobado, sindi 
catos e Governo autonómico fa
rian frente comun ante o Gover
no central e a CEE. 

Pero a Xunta, segundo coinciden 
en afirmar Xesus Díaz e Manuel 
Mera "non apresentou nengun 
plano, senón que se referiu (co
mo afirma tamén no seu docu
mento) ás accións programadas 
nos orzamentos" . Xesus Díaz 
pon de manifesto que "non hai 
nengun plano concreto de secto
res a priorizar nen metas a aca
dar. Non .hai un deseño de país". 
Rematando con contundéncia ao 
afirmar que a "Xunta condena á 
Galiza a non ter futuro". 

Lídia Senra, voceiro dos Sindi
cato Labrego Galega, afirma 



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

Os e111presários xogan a conspirar na casa cos competidores á porta 
Nun momento no que a socie
dade critica a falta de compro
miso criativo dunha boa parte 
da clase empresarial, directivos 
da Confederación de Empresá
rios Galegas (CEG) declaran 
unha guerra interna. O presi
dente António Ramilo declara 
que preside unha horta profi
sional erma que haberia que 
enxertar con empresários de 
importación. A bravata, que 
pon de cascos aos aludidos, 
parece todo o que se lle acorre 
á CEG á vista do desguace do 
aparato produtivo galego : Os 
bárbaros da trans-nacionais 
rompen as cristaleiras dos des
pachos nos que só se conspira 
contra o competidor viciño, no 
entanto pechan novas empre
sas. 

aos mercados de planta gran
de e aos intereses derivados 
destas instalacións, como pode 
ser a extensión do mercado 
aos Domingos e feriados. Para 
os empresários relacionados 
coas grandes centrais de co
mercialización , a preminéncia 
gradual dos fabricantes forá
neos e dos monopólios de co
mercialización non significa 
máis que a ampliación de ne
gócios , considerado polo me
nos nun prazo breve. Pola con
tra, para o pequeno fabricante 
e o comerciante minorista, o 
proceso de monopolización re
presenta unha perda real de 
competitividade. 

Freire, da Confederación de Empresários da Coruña XURXO LOBATO ! ARQUIVO 

A crise divide aos empresários 
precisamente no momento en 
que moitos deles reclaman res
postas solidárias frente á re
cesión . A pequena e mediana 
empresa critica a postura do 
presidente António Ramilo que 
non só non procura conciliar 
intereses diverxentes nun mo
mento inzado de dificuldades, 
senón que descalifica á clase 
empresarial. Unha grande par
te dos empresários critica a 
postura da Confederación de 
Empresários Galegas (CEG) 
polo seu apoio sen reservas 

A previsíbel agudización nun 
tempo de crise deste conflito 
entre concentracións de capital 
de volume distinto e intereses 
opostos, agrávase polo pronun
ciamento público de Ramilo. 
"Na situación industrial e eco
nómico-laboral que está a viver 
o país -comenta o sócio da 
CEG Lois Cabaleiro-, declara
cións coma estas retrasan a 
evolución comercial e a moder
nización empresarial que nos 
permita sair do trance en que 
nos atopamos". 

Dentro da CEG é fácil escoitar 
queixas de pequenos comer
ciantes contra un cúmio directi-

A crise divide aos 
empresários 
precisamente no 
momento en que 
moitos deles 
reclaman 
res postas 
solidárias frente ·á 
recesión 

vo que actua como se mm exis
tisen. "A sua primeira batalla -di 
Francisco Hernández Soto, pre
sidende da Asociación de Em
presários da Construción, de 
António Ramilo- é atacar, como 
a cabalaria lixeira, aos sindica
tos que considera un mal do pa
ís xunto co terrorismo e a dro
ga. A sua estratéxia é de tal fra
caso que ao remate pede a paz 
social. Na estratéxia militar, o 
xeneral teríao cambiado de 
pasto por levar as suas tropas 
ao ridículo". 

tos de Hernández Soto debe 
buscarse no enfrentamento que 
o presidente da Asociación de 
Empresários da Construción, 
António Fontenla, tivera con Ra
milo nas eleicións pasadas . "A 
tónica xeral é de inquedanza en 
fase de preocupación sinala un 
empresário da pesca que prefire 
non ser identificado- Pero todo 
dentro dun ·esquema capitalista 
arcaico , moi insolidário. As ini
ciativas non pasan das conver
sas privadas. Pódense contar 
cos dedos da man os empresá
rios que están dispostos a res
paldar unha iniciativa mancomu
nada como a que de a pouco 
lanzaran en Vigo a Caixa de 
Aforras, o Concello, a CEG e os 
sindicatos". Polo de hoxe, esta 
oficina de· desenvolvimento non 
ten máis programa que enco
mendar un estudo de desenvol
v i mento a unha empresa de 
asesoramento. 

A palabra de orde é investimen
tos. Pero todas as esperanzas 
criadas arredor das iniciativas 
da Federación de Empresários 
Galegas no Exterior (FEGAEX) 
só deron polo de agora unha fá
brica de tecidos en Soutomaior. 
Ainda que no concello do río 
Verduxo non poden esquecer 
que este proxecto era moi ante
rior á ruidosa e inútil viaxe da 
Xunta ao Brasil.+ Para moitos, a razón dos epíte-

que os chamados planos da 
Xunta non son máis que un 
conxunto de medidas , recolli
das xa nos orzamentos, "para 

'Q governo 
autonómico é un 
atranco para 
solucionar os 
problemas pois 
non se pon á 
frente das 
reivi ndicacións", 
afirma Manuel 
Mera 

adaptar á Galiza ás esixéncias 
do centro", mentres que Manuel 
Mera aponta que o Governo au
tonómico non está disposto "a 
planificar nada en economía". O 
próprio gabinete Fraga define 
asi o seu papel no documento 
entregado aos sindicatos: "pres
tación de servizos públicos e 
criación de infraestruturas físi
cas, técnicas e humanas para o 
desenvolvimento". Deixándolle 
á iniciativa privada "a resposta 
conducente á criación de em
presas viábeis con capacidade 
de sosterse por si mesmas nun 
futuro tan dinámico como o que 
se nos agarda". 

Pero o mesmo Conselleiro Orza 
afirma que "o empresariado ga
lego non ten vitalidade", e que a 
Administración autonómica non 
"ten nen as competéncias nen 

(Pasa á páxina seguinte) 
XURXO LOBATO / ARQUIVO 

\ 

Todas as voces son necesárias para o 2-A 
Situar un corredor de seguridade entre as 
reivindicacións económicas e políticas soe ser recurso 
visitado en tempos de crise. Establecéranse estes 
mamparos de especialización na sociedade, e as 
condicións materiais da vida da maioria quedaran nun 
asunto a resolver por via de cálculo e axuste mentres os 
direitos, as abrigas e o proxecto colectivo entrarían 
noutra paréntese específica de discusión. Un corte 
saxital desta natureza había servir obviamente para 
desactivar o debate sobre calquera situación económica 
e política obxecto de argumento. 

A convocatória de folga xeral para o 2 de Abril, que ven 
de lanzar sindicatos e organizacións agrárias para 
respostar contra a crise da indústria e o cerco do 
campo, deixa ben claro no primeiro lugar que a 
situación económica que está a atravesar Galiza non se 
pode privar de xeito nengun de alcance político: un país 
non pode observar en silenzo como ·desguazan o seu 
sistema produtivo básico, como rompen 0 eixo da sua 
actividade económica; non hai recanto social nen 
función de intercámbio que poida considerarse apartado 
da ofensiva contra as formas de existéncia e integración 
básica da sociedade. As condicións nas que se formula 
a chamada á folga indican que existe un 

recoñecemento xeral tanto do alcance da crise como do 
perfeito fracaso de entidades, axéncias, incentivos e 

· intervencións direitas da Administración para 
desamecer a presa do deterioro da produción. 

Agora se a incorporación de entidades como Xoves 
Agricultores ou as Uníóns Agrárias indica que o ámbito 
de participación institucional contra a crise acada xa un 
amplo circo, non se pode asegurar o mesmo da 
xeneralidade dos partidos políticos. Na convocatória de 
folga, os sindicatos lémbranos que se os traballadores 
non ven a luz á outra banda do tunel da crise, ha ser a 
sociedade toda a que fique na escuridade. Hai 
formacións como o PSOE e o PP de instalación galega 
que por razóns que non deron políticamente explicado, 
consideran que se lles aforran as moléstias da treboada 
económica que compromete a todo o país. 

Sen esta toma de postura, como poderán os partidos 
poi íticos que con tanto vezo pegan golpes no peito 
para protestar públicamente da sua condición 
nacional (ninguén ha gañamos en galeguismo, 
repiten) oferecerse de interlocutores perante o 
Governo Central para valer polos problemas que os 
cercan? De que xeito pensan convencer ao seu 

eleitorado de que viven desacougados polos atrancos 
innúmeros do país se arredor dunha convocatória 
como a presente, consolidada despois de dous longos 
anos de dificuldades crecentes, agachan con vergoña 
as suas bandeiras? Contentarse con amasar 
privadamente o enfado porque a .crise se asañe dun 
xeito especial co seu censo eleitoral, será un 
desafogo pero tamén unha renúncia aos mecanismos · 
da democrácia que prevén formas de reparar o que 
mal anda. E no que corresponde á Xunta, ben se ve 
que non abonda con resolver medidas e incentivos 
para correxir o declive do sistema de producción 
básico; o que hai é que rectificar programas e 
formular novas obxectivos no canto dos que até o de 
agora só produciron fracaso. 

A folga é unha referéncia xeral, un fito capaz de mostrar 
en bloque a situación que vive o país. Asi o entenderon 
neutras partes do Estado como Múrcia e Astúrias onde 
nengun estamento nen representación negou o seu 
concurso á protesta. 

Máis chea de razón é a convocatória para o 2-A, na que 
son necesárias todas as voces.+ 

ANOSA TERRA 
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·'A Xunta non ten 
nengun plan para 
Galiza, deixando 
todo en mans 
privadas", 
segundo 
Xesus Díaz 

(Ven da páxina anterior) 

os meios necesários para pro
gramar por si sí unha saída da 
crise". Desde a mesma organi
zación empresarial tamén saen 
voces afirmando que "aquí non 
hai verdadeiros empresários, o 
único que pretenden é chupar 
da teta da Administración", 
(X.M. Santodomingo, nunha re
cente entrevista) ou que "o em
presariado sempre inviste onde 
gaña máis e a Xunta vai sempre 
por detrás da realidade social" 
(Xan Penalta, Presidente da 
Asociación de Empresários do 
Barbanza). Por se fose pouco, 
García Lombardero, ex profesor 
en Compostela e agora encarre
gado de investimentos da CEE, 
puxo de manifesto nunha recen
te conferéncia que a Galiza 
"non é unha rexión idónea para 
investir dentro da CEE, polo que 
o capital se desprazará cara os 
países do Leste". 

Crítica ao 
documento da Xunta 

Ante esta situación os sindica
tos reclaman "un IN 1 galego", 

quer dicer, un sector público ga
lega, cun grupo lácteo galego e 
o investimento en sectores bási
cos, tanto da transformación 
agrícola como nos sectores que 
sofren a reconversión, recordan
do que nos últimos dez anos 
non se fixo aqui nengun investi
mento produtivo . Pero o único 
que oferece a Xunta é, en pala
bras de Xesus Díaz: "un plan de 
infraestruturas que non é com
pleto e chegará tarde ainda que 
se cumpran os seus prazos, al 
go difícil e unhas subvencións, 
sen priorizar os sectores e sen 
orientar os prioridades, deixan
do todo en mans privadas". O 
dirixente de CCOO na Galiza 
afirma que a nosa "nación esta
rá cada vez en piores condi
cións e que os pactos Xunta
Governo central marxinan á Ga
liza". 

Manuel Mera critícalle tamén á 
Xunta que non contemple no 
seu plano "nengunha medida 
efectiva para as 20 empresas 
que chequea no documento", 
mentres que Lídia Senra afirma 
que a Xunta "non propón nada 
para defender os nosos merca
dos, admitindo conxelar as pro-

DELMI ÁLVAREZ 

ducións básicas e desenvolver 
os sectores que pretende a 
CEE", concluindo que, de levar
se a cabo a política da Xunta, 
"teremos os mesmos problemas 
de estruturas pero con menos 
explotacións". Xesus Díaz, pola 
sua banda, pon de manifesto 
que "o que nos apresentaron foi 
a filosofía dos seus orzamentos 
e outras cuestións xa pactadas 
con anterioridade, que son par
ches pero non veñen a solucio
nar os problemas'', ao tempo 
que sinala como mesmo algun
has das previsións están no ar, 
caso do relanzamento dos esta
leiros privados, "pois todo de
pende de que se aceite o rexisto 
canário e ainda que se aceitase 
este seria máis lesivo para os 
traballadores galegas pois ábre
lles a porta aos extranxeiros ao 
pór como única condición un sa
lário básico de 28 mil pesetas". 

Ainda asi os sindicatos agardan 
que antes do 2 de Abril se poda 
chegar a un acordo coas distin
tas administracións, recalcando 
que "a folga xeral é o último re
curso que nos queda, pero nece
sário para que podamos pensar 
no futuro".• ~ 
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·Preservada a u·nidade 
de acción pésie , , . . 
as extratex1as estata1s 
"Non permitiremos que as fol
gas as convoquen desde Ma
drid", afirmou Xesus Mosquera, 
Secretário Xeral da UGT na 
Galiza, despois de coñecer as 
declaracións de Antonio Gutié
rrez , Secretário Xeral de 
CCOO no estado, anunciando 
a folga xeral na Galiza. Fraga 
lribarne apresurouse a aprovei 
tar a ocasión afirmando que as 
folgas viñan impostas desde 
Madrid. O líder estatal de 
CCOO teritaria desfacer o en
torto dous dias despois ao 
anunciar que Galiza tiña plena 
capacidade para convocar as 
suas próprias folgas. 

Estas declaracións de Gutié
rrez sentaron mal nos sindica
tos galegas, sen excepción, 
mesmo nos seus compañeiros 
de CCOO, queixándose moitos 
deles de que Galiza se supedi
tase a outras rexións e de que 
pésie ao tempo que levaban no 
sindicato non recebesen de 
Madrid o mesmo trato que os 
compañeiros de Euskadi ou 
Cantábria. Pero o incidente ta
mén puxo de manifesto a cre
cente autonomia das seccións 
galegas dos sindicatos estatais 
e o seu compromiso de non 
rachar a unidade de acción cos 
sindicatos nacionalistas. 

Pero á hora de fixar a data pa
ra a manifestación estivo ta
mén, dalgunha maneira, pre
sente a estratéxia global dos 

distintos sindicatos, pois men
tres que CCOO pretendia que 
fose en Marzo, coincidindo coa 
sua estratéxia estatal, a CIG, 
apoiada por UGT e os sindica
tos agrários sostiveron que a 
mellar data seria en Abril, so
bretodo pala dificuldade de mo
bilizar aos agricultores. 

A CIG desvincúlase 
da manifestación 
de Madrid 

A Converxéncia lntersindical 
Galega (INTG-CXTG) decidit,1 
desvincularse da convocatória 
de marcha a Madrid dos dele
gados sindicais e traballadores 
das empresas en crise, polo 
chamamento próprio e excluin
te, realizado polos sindicatos 
estatais , sen contar cos acor
des estabelecidos na Galiza. 

A CIG considera que esta deci 
sión e "francamente irrespeito
sa, non só coa representativi 
dade real e legal da CIG, se
nón mesmo coas decisións au
tónomas do conxunto dos sin
dicatos galegas". Consideran
do tamén que nunha mobiliza
ción de dimensión estatal vai 
quedar desfigurada a reivindi -

1 
cación galega. Ainda asi déixa
lles liberdade ás suas seccións 
sindicais para asistir ou non . A 
nível interno UGT e CCOO na 
Galiza comprenderon a postura 
das centrais nacionalistas.+ 

L-------------------------------------------------
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Os viciños acusan á deputada do PP de simular o incéndio da sua tenda 

A carga da Garda Civil na Fonsagrada 
consolida a posición viciñal 
• X.X./ A FONSAGRADA 

Cunha carga calificada 
pola Coordenadora como 
"desmedida e brutal" a 
Garda Civil puxo fin ao 
peche dos viciños na casa 
Consistorial da 
Fonsagrada comezando 
unha espiral de violéncia 
que, ao dia seguinte, 
levaria ao incéndio dunha 
tenda da deputada do PP 
Isabel Cedrón , que os 
viciños consideran foi unha 
simulación da própria dona 
do estabelecimento. As 
primeiras reivindicacións 
pasan xa a segunda orde, 
producindose un 
enfrontamento frontal 
contra o alcalde e a 
deputada, reclamando 
novas eleicións. 

nicipal" , e ao governador, Igle
sias Rivera "pala actuación des
mesurada, brutal e selvaxe" das 
FOP, polo que pedian a dimi
sión de ambos. A esta petición 
sumáronse os edis ·do PSOE 
que ameazaron con dimitir ante 
a atitude do seu partido que 
afirmou que a intervención da 
Garda civil foi "medida, xusta e 
necesária". 

Os viciños da Fonsagrada foron 
despertados ás oito da mañá do 
Venres 17 de Xaneiro polo dis
paro de bombas e o repen ique 
de campás. O sinal servi u para 
adverti rlles aos viciños que habia 
navidades. A maioria non podia 
imaxinar o que ocorreria a média 
tarde . Nas primeiras horas da 
mañá gardas e viciños permane
ceron tomando posicións diríase 
que impasíbeis. Pero ás cinco da 
tarde chegaron á vila os gardas 
do Grupo ru ral de Seguridade, 
os famosos de León, que xa in
terviñeran en Cangas e Undoso. 
De ali viñan alguns e, din, que 
para non facer a viaxe en balde, 
oficiaron na Fonsagrada. 

sistorial comezaron a lanzar bo
tes de fume, gases lacrimóxe
nos, pelotas de goma, e a sacu-

dir mocazos a todo o que se 
atopase diante, incluído nenas, 
que a aquelas horas saían do 
coléxio.· 

X. MARRNV.N. 

carga da Garda Civil ao denun
ciar un dia antes no xulgado "a 
paralización da actividade mu-

Ao dia seguinte produciríase un 
incéndio na tenda da deputada 
do PP Isabel Cedrón , persoa 
que concita as iras dos viciños 
xunto co alcalde. Na Fonsagrada 
todo o mundo da por sentado 
que non houbo tal incéndio, se
nón que foi a própria Isabel Ce
drón a que "queimou fibra de ví
drio, que non arde, para facer fu
me e acusar aos viciños". Por se 
este suceso, considerado provo
cación, non fose bastante, o Go
vernador deu conta de que nos 
baixos da Casa Consistorial ha
bia cartuchos de d inamita. A 
maioria dos médios de comuni
cación titularon xelamonita e as 
información parecían culpar aos 
veciños da tenéncia de explosi 
vos. Ao dia $eguinte voltaria a 
repetirse a história anunciando 
que se atopara máis dinamita 
nunha obra próxima. Como que
dou demostrado ao pouco tem
po, a primeira dinamita perteñe
cia ao concello e· a outra a un 
constructor. 

Comezaron abríndose paso pa
las ru as da vi la, vence ndo a 
pouca resis téncia dos viciños. 
Unha vez chegados á casa con-

A entrada na Casa Consistorial 
retrasouse média hora ao estar 
atrancada a porta, que foi forza
da, comezando seguidamente o 
desaloxo dos pechados e a de
tención dos concelleiros da opo
sición. Lago, toda a tarde e noite 
os gardas de León , que cada 
vez que veñen á Galiza tan das 
suas, dedicáronse a escorrentar 
a calquer grupo de viciños , como 
se entrase en vigor a lei fran
quista que proibia as reunións, 
detendo a cinco persoas. 

A denúncia de Arias Mon 

Os viciños culpan ao alcalde 
Arias Mon de ser o causante da 

Comezaba asi unha espiral de 
acusacións e violéncia cuxos 
máximos responsábeis son 
aqueles que polos seus cargos 
son os garantes de encauzar as 
reivindicacións populares e dar
lles saída axeitada e non confun
dir a op inión pública. Mentres 
tanto na Fonsagrada, afirman 
que "a nós si que non nos van 
confundir dividir, ou facer caer en 
provocacións: a única saida son 
unhas novas eleicións". + 

OS ALCALDES COMO CONFLITO ÚLTIMO 

O Secretário Xeral do PP na Galiza co
mentábame hai alguns dias que antes se 
surprendia da capacidade dos galegas 
para organizarse, derrubando coa prática 
diária os tópicos ao uso. O agramar das 
distintas Mesas, Coordenadoras, Asocia
cións de Afectados, Agrupacións ... puñan 
ao Conselleiro da COTOP tarabi, sobreto
do cando se enfrentaban aos seus planos. 
Matinando matinando , chegou á conclu
sión de que "por detrás de calquer reivin
dicación estaba o Bloque". Esa mesma 
dedución, enxoita de todo elemento racio
nalizador que permitise buscar as causas 
desas reivindicacións e a forma e xeito de 
organizarse, foi asumida na sua vacieda
de como axioma: "é cousa do Bloque". 
Tentaron asi, desde PP ou PSOE, segun
do se sentisen envoltos no ren'luiño da 
protesta, descalificar calquer reivindica
ción non institucionalizada. Un dos últimos 
que pronunciou estas palabras foi Fraga 
lribarne. "O da Fonsagrada é cousa de 
tres ou catro bloqueiros". As poucos dias 
apresentábanse diante da Xunta en mani
festación perto dos dous tércios do censo 
de votantes fonsagradinos. 

O Presidente da Xunta negouse a recebe-

ALFONSO EIRÉ 

los aducindo, como razón fundada, a au
séncia do alcalde montañés. Arias Mon 
convertíase asi , para os viciños, no verda
deiro problema para solucionar o conten
cioso que os enfrentaba ao Governo auto
nómico. Desde a lóxica dos viciños, o pa
so seguinte seria, consecuentemente , 
apartar o obstáculo, quer dicer, forzar a di
misión de toda a Corporación Municipal , 
desfacéndose, deste xeito, de Arias Man. 

Máis unha vez o verdadeiro problema de
riva, pasando ao primeiro plano outra rei
vindicación, que, en todos os conflitos vi
ciñais é a mesma: a dimisión do alcalde. 
O contencioso da contribución de Cangas, 
deixou paso ao enfrentamento contra Lois 
Pena. A convocatória dun pleno á dimi
sión de Pérez Camba en Allariz. A capita
lidade comarcal á dimisión de Arias Mon 
na Fonsagrada .. . Por que se produce, in
variabelmente, esta demanda viciñal en 
todos os conflitos sen excepción e como 
última saída? 

Se podemos contestar a esta pergunta, 
estaremos chegando á causa última que 
marca a progresión destas demandas po
pulares. O desenvolvimento dos conflitos 

indícanos que é a atitude do próprio alcal
de a que leva a que o cuestionen como 
única saída ao conflito: as despóticas ac
tuacións de Lois Pena, o desprezo á lega
lidade e aos viciños por parte de Pérez 
Camba, as comenéncias transfuguistas de 
Arias Man, que non só o levaron a apre
sentarse á mesma alcaldia polo BNG , 
PSOE e PP, senón a alentar as protestas 
viciñais e, cando foi incapaz de utilizalas 
no seu benefício, pecharlles todo cauce 
de expresión. 

Esta atitude dos alcaldes ten moito a ver 

Esta atitude dos 
alcaldes ten moito 
que ver coa falta 
dunha democrácia 
participativa. 

co senso patrimonialista da política, pero 
tamén coa falta dunha democrácia partici
pativa e co mesmo sistema caciquil impe
rante , no que o voto é moeda de cámbio, 
pero que queda sen valor nengun ante al
go de tanto peso como a dignidade perso
al ou colectiva. Como se exprese esa in 
dignación ante a afrenta que os seus 
mandatários lle tan ao vicindário depende 
xa de múltiples factores, pero, sobretodo, 
da existéncia ou non dunha dirección cla
ra que conduza o conflito cara termos po
líticos e dialécticos, vaciándoa dos humo
res viscerais. 

Desde o ponto de vista político seria con
secuente que o BNG estiver en todos es
tes conflitos e, mesmo, diríamos, benefi
cioso, se ternos en conta a auséncia de · 
enfrentamentos en Allariz ; pero non resul
ta tan doado explicar os al ineamentos do 
PP en Cangas, ou as declaracións do 
PSOE cando o conflito no Morrazo e ago
ra a sua actuación na Fonsagrada e me
nos as suas descalificacións para uns ci
dadáns que só pretenden revocar unha 
decisión , por moi plebiscitária que fose, 
por non recordar os episódios do conflito 
capitalino da Coruña.+ 
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•O 92 empeza 
forte para ETA 

Cinco vítimas mortais no que vai 
de ano é o balance, polo 
momento, da actividade de ETA 
que como xa se previa centra as 
suas accións na capital catalana. 

O denominado comando 
Barcelona tora desarticulado, 
segundo a policia, en Maio do 
pasado ano. Fontes do governo 
central sinalan que "esta 
ofensiva era esperada,· pero non 
tan pronto". 

Os atentados deste ano f an 
visíbel un xiro nas técnicas de 
organización, criticada mesmo 
polos seus simpatizantes a 
causa do emprego de bombas 
indiscriminadas. A eficácia 
monstrada agora fixo que a 
policia aponte como membros do 
comando a alguns dos militantes 
máis coñecidos da organización, 
entre eles José Luis Urrusolo 
Sistiaga.t 

• Esquerda 
Nacionalista 
constituirase 
en Marzo 

Esquerda Nacionalista, 
agrupación política que operará 
dentro do BNG quedará 
definitivamente constituída o 7 
de Marzo nunha asemblea a 
cel:e:brar en Compostela. Asi o 
aoo:rdou a sua comisión 
promotora reunida o 18 de 
Xaneiro. 

Nesta reunión aprobáronse os 
textos de dous anteproxectos de 
documentos fundacionais, un de 
definición ideolóxico-política e 
outro de bases organizativas. 
Ambos documentos están ..a ser 
difundidos para o seu 
coñecimento e análise por 
militantes, simpatizantes e 
persoas interesadas no 
proxecto, non só de dentro do 
BNG. 

Os promotores de EN reafirman 
no documento ideolóxico a 
asunción dos princípios 
programáticos do BNG e do 
marco orgánico frentista do 
actual BNG, postulando a 
criación dun colectivo en forma 
de corrente organizada dentro 
da frente. 

Ainda que non fixeron públicos 
os seus princípios ideolóxicos 

· básicos, "porque están suxeitos 
a cámbios na asemblea 
constituinte que pretendemos 
que sexa aberta'', este colectivo 
ocupará o espazo existente 
entre a UPG e o PNG, ainda que 
pretenden que os principios 
ideolóxicos sexan bastante 
explícitos e claros para facer "un 
grupo homoxéneo e coesionado" 
que o que son os agora 
chamados "independentes", 

XOSÉ LOIS 

moitos dos cales non están en 
EN, mentres na sua constitución, 
memsmo nos promotores, 
figuran persoas que hoxe non 
militan no Bloque. 

Por outra parte descartaron 
converterse eí1 partido, algo que 
estivo nas primeiras discusións, 
ao considerar suficiente este 
xeito de organizarse para cobrir 
os obxectivos e os fins que 
perseguen, sobretodo porque 
podia entenderse que o partido 
"podia ir máis alá, quer dicer, 
fara do BNG", en palabras de 
Xaquin Acosta, membro da 
comisión promotora, na que 
están persoas como Daniel Pino, 
Francisco Pillado ou Francisco 
Quinte19.., ademais dos 
parrameritárlos Alberte Xullo 

Rodríguez ou Xosé Manuel 
Beiras e a voceira do BNG 
Encarna Otero. 

A constitución de Esquerda 
Nacionalista, quedou posposta 
desde o outono pasado "para 
non interferir neutros congresos 
de organizacións irmás como o 
PNG ou a U PG", segundo 
membros da comisión 
promotora.+ 

• Lixo do Norte 
para o Sul 

As grandes indústrias do mundo 
desenvolvido queren que os 

• Foto proibid~ polos mifitares 

seus resíduos vaian aos países 
do Sul. Cinzas de fornas, bulleiro 
de alcantarillas, resíduos 
químicos, nucleares ... son 
alguns dos desperdícios qwe o 
Norte quer levar, a· calquer 
prezo, ao Sul. 

O 90 por cento dos resíduos que 
se xeran no mundo prodúcense 
nos países do Norte. Entre 1986 
e 1988, máis de tres millóns de 
toneladas de lixo do Norte foron 
enviadas aos países pobres. 
Estes son dados "oficiais". As 
organizacións ecoloxistas eren 
que son moitos máis, pois o 
"comércio" realízase de forma 
ilegal. 

En Maio de 1990 foron 
descarregadas en Puerto 
Cortés,nas Honduras, mil caixas 
de cartón que tiñan servido de 
envoltório de material radiactivo. 

A l{enda de lixo chega a 
apresentarse como "proxecto de 
desenvolvimento": en Guatemala 
está pendente a chegada de 
resíduos industriais da compañia 
farmacéutica Bayer. O lixo chega 
disfarzado pois a proposta é 
construir un forno para queimar 
resíduos químicos: o forno 
producirá electricidade e as 
cinzas poderán ser utilizadas 
para calefacción ... dos pobres.+ 

• Vitória de lelev 
en Bulgária 
leliu lelev, candidato da Unión de 
Forzas Democráticas, gañou as 
eleicións presidenciais búlgaras, 
ainda que só acadou o 52,88 por 
cerito dos votos, frente ao 48, 12 
por cento conseguido por Velko 
Valkanov, o candidato apoiado 
polo Partido Socialista. lelev está 
considerado como pro ocidental, 
meritres que Valkanov seria roxo 
segundo as poténcias 
europeas. t 

RODRIGO R. AROA/V.N. · 

Os membros do comité de empresa de Bazán Ferrol "embargaron" o patrulleiro Vigía da Armada españo
la. O barco está pendente de entrega ás autoridades españolas e estaba atracado nas instalacións da fac
toria. A acción levada a cabo era para protestar polo expediente de regulación de emprego, que non foi 
admitido por Traballo, polo que abandonarian o embargo ao coñecerse a notícia. 

Pero o feito máis significativo deste embargo foi que no buque enarboraron a bandeira galega, polo que o 
Capitán Xeneral elevou unha protesta, caminando aos traballadores a que arriasen a bandeira, algo ao 
que se negou o comité ·de Bazán, afirmando que, mentres eles estivesen ali e o barco non o pagasen, 
quedaba nacionalizado e, polo tanto, "o barco era galega". 

Desde os mesmos círculos militares presionouse a distintos rileios para que non saisen fotos do barco coa 

• Novo sistema 
de financiamento 

Gal iza receberá 15.24 7,3 
millóns de pesetas máis que en 
1992 polo novo sistema 
autonómico que rematan de 
pactar distintas autonomias co 
governo central (todas agás 
Canárias e Catalunya) para o 
período 1991-96. Remata asi a 
primeira fase do proceso 
negociador, que continuará ao 
carón da posta en marcha do 
fondo de nivelación de servizos 
mínimos. 

O conselleiro Orza mónstrase 
satisfeito polo acadado, 
adiantando que a sua intención 
é levar un Proxecto de lei ao 
parlamento para consensuar a 
distribución destes fondos que, 
nos orzamentos, aparecen 
comode libre distribución pala 
Xunta, o que deu pé ao 
enfrentamento Governo
oposición . 

Segundo estudos realizados 
polo PSG-EG, Galiza teria que 
receber perta dos 80 mil millóns 
de pesetas . • 

• Suspensión 
provisional 
do aparcamento 
da Palma 

A empresa adxudicatária do 
estacionamento de Baiona 
rendeuse á evidéncia de que 
non podia afrontar as obras no 
parque da Palma coa 
oposición viciñal que está 
disposta a impedir o proxecto. 
O pasado fin de semana 
acederon a reunirse coa 
Coordenadora á que 
anunciaron a decisión de 
suspender as obras 
indefinidamente. 

Esta era a condición principal 
esixida polos viciños para 
entrar en negociacións. Os 
baioneses aterecen catro 
alternativas ás obras da Palma, 
consideradas segundo todas as 
opinións un proxecto 
tecnicamente inaceitábel e 
unha agresión gravísima e 
inecesária aó único recreo de 
que dispón Baiona, que 
perderia 400 metros cadrados 
na obra.• 

bandeira galega, quer dicer, que non tose publicada esta foto que contemplan vostedes. + mmrm;rn@JfüHttlffW@mrnm:mm~mmmr.m@m: 



GALIZA E M NDO 
FSTRATÉXIAS POLÍTICAS 

CG alónxase -de calquer pacto 

A proposta do BNG de censurar 
a Fraga provoca disensións no PSOE 
• MANUEL VILAR/COMPOSTELA 

O BNG anunciou que está 
disposto a propiciar unha 
moción de censura a Fraga 
lribarne ante a situación de 
crise e desgoverno que 
está a sofrer Galiza, polo 
que lle ofereceu un pacto ás 
outras forzas da oposición 
para levala a termo, ao 
necesitar, polo menos, o 
apoio de 15 deputados, algo 
que só se conseguiria coa 
anuéncia do PSOE. Pero 
este partido segue a 
debaterse no dilema interno 
monstrado, xa na anterior 
lexislatura,de facer política 
galega ou estar supeditado 
á política estatal. Pola sua 
banda, CG,despois de sair 
escaldada do Governo 
tripartito, fuxe de calquer 
pacto, polo que o único que 
apoiou explícitamente esta 
iniciativa foi o PSG-EG. · 

A moción de censura serviria ta
mén para conectar ao Parlamen
JO coa crítica realidade do país e 
sacar á cámara do seu particular 
olimpo ao tempo que se racha a 
imaxe de Fraga lribarne como 

·portador dun poder con atributos 
de realeza. 

Polo demais o BNG considera 
tamén que este pode ser o !')10-
niento propício para chegar a 
acordes programáticos entre as 
forzas nacionalistas e chegar 
atrá:Vés da prática política a un 
primeiro plano para abordar a 
unidade. Por outra banda trátase 
dé 'pór sobre a mesa se o PSOE 
está en condicións de asumir o 
seu papel de alternativa ao go
verno Fraga, ou simplesmente 
foi o anúncio pero méteo nunha 
despensa aga_rdando tempos 
mellares para eles , "entón, afir
ma Beiras , os socialistas esta
ri'an utilizando unha dob.re lingua
xe e amagando ante a sociedade 
galega". 

Beiras aponta en Fraga unha nula capacidade para representar a Galiza ante os problemas qu~ a acosan. 

Agora o PSOE debátese na sua 
sempiterna contradición interna. 
Se ben Xosé Nogueira,o seu Se
cretário de Organiz~ción,afirmou 

A crise económica que atravesa 
a Galiza e a falta de vontade po-
1 ítica de afrontala son as razóns 
principais que apresenta o Blo
que Nacionalista Galego para 
propiciar unha moción de censu
ra ao Governo de Fraga lribarne. 
O BNG afirma que esta falta de 
vontade política púxose de mani
festo no debate orzamentário , 
onde, "á marxe das necesida
des reais do país , o PP prefire 
colocar o diñeiro en gastos sun
tuários na vez de investilo en 
sectores claves para a 
Galiza,como poden ser pesca, 
agricultura e indústria", en pala
bras de X. M. Beiras que seria 
ainda máis gráfico ao descreber 
a situación: "Fraga métese de
baixo do volcán mentres o vol
cán está en erupción, esa é a si
tuación actual da crise social e 
económica na que o governo 
Fraga non fai máis que ser un 
bon convidado de pedra ou ben 
un cómplice absoluto da estraté
xia do governo do Estado". 

A manifestación do 2 de Decem
bro e, agora, a xa convocada fol
ga xeral , serian os signos sociais 
desta demanda de censura para 
salvar "esta situación de catás
trofe servida por Fraga". Para isa 
o BNG propón chegar a acordes 
políticos coas forzas da oposi-

O debate volve 
instalarse no 
PSOE nos termos 
anteriores á 
moción de censura 
que derrubou 
a Albor 

ción, calificándoo de "acordo de 
forzas antifascistas, posta que a 
política de Fraga é un fascismo 
anovado". 

A proposta programática 

Pésie ao nova que poda parecer 
a oferta do BNG, este "pacto" xa 
tora anunciado polos nacionalis
tas na campaña eleitoral autonó
mica, propoñendo 15 pontos mí
nimos programáticos para un go
verno de forzas galegas. "Pasa
das as eleicións e consumada a 
maioria de Fraga, o BNG fixo ta
mén patente que esa proposta 
era válida para un posíbel pacto 
de lexislatura desde a oposición 
e ainda este verán -son palabras 

de X. M. Beiras- fixemos un cha
mamento aos grupos parlamen
tários da oposición e ás forzas 
políticas que nutren eses grupos, 
PSG-EG, CG e PSOE , cara e 
elaboración e estabelecimento 
de contactos e análises concre
tas sobre a situación". 

Para o BNG este é o momento 
para a oposición se pór a traba
llar ao redor dunha mesa sobre 
coordenadas comuns e sobre 
esa base apoñerlle unha moción 
de censura ao governo Fraga, 
tendo en canta que o importante 
é chegar a uns acordos progra
máticos e non buscar un candi
dato alternativo. 

Os portavoces do BNG recoñe
ceron que unha moción de cen
sura a un Governo que ten maio
ria absoluta pode parecer algo 
inoportuno e inverosímil, pero 
Beiras afirmou que a moción ce 
censura é, en primeiro lugar, "a 
via que ten unha oposición para 
provocar por iniciativa dela un 
debate xeralizado sobre a políti
ca global seguida polo grupo de 
governo e para facerlle manifes
tación pública e facer constar 
institucionalmente que a oposi
ción considera que ese governo 
non cumpre cos mínimos esixí
beis a un governo e que polo 

tanto censúrao, pondo de mani
festo, ademais, que a oposición 
está de acorde en censurar". 

O propor unha moción de censu
ra é, para o -BNG, un acto políti
co de gran valor, posta que se a 
oposición está de acordo en que 

' o governo está queimado, que 
non cumpre no máis mínimo o 
seu programa de governo anun
ciado , o 1óxico é que se xunte 
para deseñar esas liñas progra
máticas nas que que non está de 
acorde , polo que o BNG iria 
aberto ás iniciativas conxuntas. 

Presedo representa a liña dun difícil 
equilibrio para o PSOE 

. qye non apoiarian a moción do 
BNG pqrque pretenden apresen
tarse como alternativa en solitá
rio, outros sectores do partido es
tán dispostos a chegar a un acor
do co Bloque, sempre que sexa 
Antolin S. Presedo o presidenciá
bel. O Secretário Xeral, de mo
mento ainda non opinou, deba
téndose entre a sua fidelidade a 
Madrid, que está contento con 
Fraga na Xunta, e as suas que
réncias presidenciais. Os contrá
rios ao pacto ca BNG aducen 
que esta alianza restaríalle ao 

·.PSOE capacidade para captar 
:votos pola banda do PP, mentres 
· que o sector galeguista afirma 
que apresentar a moción de cen
sura seria un "primeiro paso para 
un posíbel Governo PSOE-BNG 
despois das próximas eleicións". 
Agora o debate volve instalarse 
no PSOE nos termos anteriores á 
moción de censura que derrubou 
a Albor: que siga o PP na Xunta 
·que é o que lle interesa a Madrid 
ou facer un governo de coalición. 

En contra da moción tamén se 
posicionaron CG, que non quer 
pactos de nengunha caste, des
pois de sair escaldada do gover
no tripartito e a "extra-parlamen
tária" EU, mentres que o P$G
EG acolleu a proposta do BNG 
positivamente. + 
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L 'ªU l DA C l Ó N AGRÁRIA 

A entrada de reses hormonadas mantén os prezos de h_ai dez anos 

Os pecados da carne · 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

O próximo 31 de 
Xaneiro celebraranse 
manifestacións de 
produtores de carne 
en lugo e Ourense 
con motivo da 
situación que está a 
atravesar o sector da 
carne. Prez os 
semellantes aos de 
hai 10 anos e 
desartellamento entre 
produción, 
transformación e 
comercialización co 
telón de fondo da 
PAC son os que fan 
saltar a protesta dos 
gadeiros galegas. 

A situación do sector da carne re
fléxase nos prezos que se están 
hoxe a perceber (500-550 pta./Kg. 
en Ourense, entre 600 e 700 en 
Lugo), prezos semellantes aos de 
hai 1 O anos e que nada teñen a 
ver en moitos casos co que fixan 
as lonxas de Silleda e Santiago e 
que se acostuman a oferecer aos 
meios de comunicación como cor
tina de fume para indicar que os 
xatos estan "ben pagos". 

Pero, como se sabe, o prezo é o 
resultado final dunha série de fac
tores que o determinan, polo que 
a reivindicación de prezos sen esi
xir unha solución das causas que 

o condicionan non é ~ufiGiente ou 
mesmo e· considerado como de
magóxico pala organización con
vocante das mobilizacións. 

A lei da oferta e da demanda e o 
libre mercado están a ser crara
mente distorsionados pola intro
dución de reses cebadas artificial
mente, deixando en entredito as 
máximas liberais coas que se xus
tifica a non intervención da admi
nistración, pois non é a man invi
síbel de A. Smith a que regula os 
prezos senon a visíbel e tanxíbel 
penetración nos mercados da car
ne dos xatos hormonados que, 
procedentes na sua maior parte 

DELMI ALVAREZ 

de Ca~aluña, chegan aos matadei- · 
ros galegos para sacrificalos aqui 
baixo o selo de Carne Galega pa
ra desprestíxio da própria produ
ción, e maior valor da allea. 

Mentres na Galiza a Xunta care
ce de Plan de recria, e a solución 
autonómica de "Ternera Gallega" 
resulta insuficiente pola sua tei
ma en que os produtores non es
texan representados nos Conse-
11 os reguladores, deixando en 
mans de Cebadeiros lndustriais 
e Matadeiros e des-control no 
sector, e vetando a presenza dos 
Sindicatos Agrários, impedindo 
que os intereses dos gadeiros 

ALCALDES PROCESADOS 

estexan· representados. 

Acordo int~rprofisional 

O SLG propuxo a alternativa da 
Mesa Interprofesional na que es
tivesen presentes Sindicatos, In-

.. dústrias, e Administracións; Me
sa que se puxo finalmente en 
marcha no mes de Xullo e na 
que os enfrentamentos entre as 
posturas do Sindicato Galega e 
a Xunta resolvéronse finalmente 
nun acordo de estatutos que re-

- guiará o seu funcionamento para 
promocionar e garantir a calida
de da carne, e estabelecer me
canismos coantractuais que ga-

Afirma que a vista no Supremo 
celebrouse a primeiros de Novembro 

TINO VIZ/ARQUIVO 

rantan unhas relacións entre in
dústrias e produtores co fin de 
chegar, se é posíbel , a acordos 
de prezos garantidos. 

Este funcionamento Interprofe
sional é inevitábel para fa'cerlle 
frente aos eleitos da PAC (Políti
ca Agrária Comun) no marco da 
cal se están a potenciar as ma
cro-explotacións (de 100 a 300 
cabezas), o que está a provocar 
a problemática de excedentes e 
a necesidade de actuar o FEO
GA para intervir unha carne 
(nestes momentos un millón de 
toneladas) que cando se libere 
vai invadir os mercados.• 

Pastor Alonso confirma 
a senténcia que o condeou 
•M. VEIGA 

Pastor Alonso confirmou a A Na
sa Terra a senténcia da Sá Se
gunda do Tribunal Supremo que 
o condea a seis anos de inabili
tación para ocupar cargos públi
cos por un delito de prevarica
ción na pasada lexislatura. 

O alcalde de Noia reafirma asi a 
sua versión aos médios de co
municación, logo desmentida 
desde algunhas fontes. "Que al
gun médio dixera que non existe 
ainda senténcia débese a que 
perguntaron por outro caso. Eles 
interesáronse polo xuício no 
asunto dos xitanos e esta sen
téncia é a provocada pola non 
admisión de vários funcionários 
despedidos en 19e8", sinalou o 
mandatário do BNG. 

Dous meses de retraso 

"A vista oral no Tribunal Supre
mo celebrouse a primeiros do 

mes de Novembro, afirma Alon
so, e o seu texto non só o coñe
zo eu senón tamén outras moi
tas persoas, mesmo alguns mé
dios de comunicación". "O habi
tual, indica, é que tarden entre 
1 O e 20 dias en dar a coñecer a 
senténcia, pero neste caso pasa
ron dous meses e ainda non a 
deron á coñecer oficialmente". 

A razón de que fose o próprio al
calde o que tomase a iniciativa de 
dará luz o resultado da senténcia 
explicao decindo que "deste mo
do evitamos a posta en escea 
que tiñan preparada contra min. 
Non hai máis _que ver as descalifi
cacións e difamacións que están 
publicando estes dias. Tratábase 
de criar un ambiente que propi
ciara a miña imaxe como a dun 
persoaxe arroutado e individualis
ta, tipo Gil e Gil ou _Ruiz Mateos". 

Recurso de amparo 

Pastor Alonso presentará recur-

so de amparo ante o Tribunal 
Constitucional que, de ser admi
tido, provocaria a suspensión da 
senténcia. 

Ante a posibilidade de que o re
sultado anunciado se confirme, 
Pastor Alonso sinala que "desde 
o primeiro dia sabia que ao me
llar non duraba moito. Se fas po
lítica real e talas tratan de ma
chacarte. Pero coido que paga a 
pena", conclue. 

O alcalde noies acusou, máis ou 
vez, a ao PSOE de estar detrás 
desta senténcia e de "ter contro
lado o poder xudicial". "O PSOE 
atravesa unha forte crise interna, 
afirmou, e fai pagar aos que de
núncian a corrupción e o narco
tráfico". 

O BNG, por médio da sua porta
voz, Encarna Otero, sinalou que 
a condea contra Pastor Alonso 
"é unha condea contra toda a or
ganización". + 
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En Febreiro inaugurase en Cienfuegos unha moderna refinaria 
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O Governo cubano calcula en catro anos . , 

o período necesário para salvar a crise 
• FERNANDO CARBALLA 

Que a povoación cubana 
está a sofrer caréncias 
económicas gravísimas xa 
é un lugar comun en 
calquer información 
distribuída sobre a illa. 
A desaparición do bloco 
socialista como tal e a 
evaporación de facto do 
comércio exterior cubano 
na sua meirande parte 
deben dar pé á aparición 
de novas alternativas para 
o seu aparato produtivo 
e para unha inserción non 
dependente no sistema 
económico mundial, 
conseguindo ao mesmo 
tempo frear a caída 
tendencia! do nível de vida 
dos cidadáns, 
e estabilizando tamén 
a evolución política. 

Os obxectivos prioritários para o 
governo cubano son .neste mo
mento a satisfacción das necesi
dades alimentícias da povoación 
e a procura do combustíbel pre
ciso para facer funcionar as fá
bricas . A eles subordinase cal
quer eventual actuación. Segun
do informacións do periódico Fi
nancia/ Times do 10 de Decem
bro pasado, a U RSS non forne
cera ainda o petróleo contratado 
para o mes en curso. Sen cám
bios de última hora, Cuba sobre
viveu o ano 1991 coa metade de 
petróleo ca en 1990 (cinco mi
llóns de toneladas sobre dez) . 

Alternativas 
ao petróleo ruso 

Ainda apreciando no seu xusto 
valor a capacidade de sacrifício 
da povoación e a eficácia que, 
neste rubro, ten o réxime econó
mico hiper-centralizado reinante 
na illa para evitar o descontrol 
dos recursos e asignar os esca
sos suministros ao exclusiva
mente prioritário, o risco de pará-
1 i se da economía por falta de 
fluído vital é moi grave. 

Dada a auséncia actual dun 
acorde de intercámbio coas re
públicas da extinta URSS, nome
adamente Rúsia, pero tamén co 
Cáucaso (a URSS importaba a 
metade do azúcar producido por 
Cuba e pagábao a máis do do
bre do prezo marcado nos mer
cados de matérias primas de 
Londres e Chicago; o governo 
ruso solicitou á CEE unha doa
ción de 900.000 toneladas de 
azúcar de remolacha en conceito 
de axuda humanitária en Sete·m
b ro pasado), os responsábeis 
cubanos non teñen outro remé
dio que recorreren a outros for
necedores. Os tradicionais ex
portadores de petróleo de Lati
noamérica, México e Venezuela, 
que forman o chamado Grupo 
dos tres xunto con Colómbia, 
que actualmente tamén é excen
dentária neta de cru, non seme
llan moi dispostos a suministrar 
o aura negro a Cuba, que por 
outra parte non disporia das divi
sas fortes precisas para o paga-

mento. Compriria, portante, o es
tabelecimento de modalidades 
alternativas de compensación. 

Unha das posibilidades xa utili
zadas anos atrás consiste no re
fi nam ento de parte do petróleo 
mexicano en Cuba e o aboamen
to da factura por este servizo en 
cru. Desta maneira, México, tra
dicionalmente deficitária en ins
talacións de crackeo, alcanzaría 
un meirande valor engadido nas 
suas exportacións petrolíferas, 
evitando asemade o transvase 
ás factorías de refino norte-ame
ricanas de Texas e Louisiana. En 
calquer caso, ambos os dous pa
íses aforrarían o pagamento en 
dólares tanto do intercámbio do 
produto como do servizo. Como 
seria de esperar, as presións so
bre o governo mexicano para 
proibir este troce non monetari
zado son enormes. 

A inauguración, prevista para o 
próximo mes de Febreiro, da refi
naría ultramoderna de Cienfuegos 
permitiría multiplicar as capacida
des cubanas de tratamento do 
petróleo bruto . Tamén existe un 
contrato de refinado para o petró
leo iraniano. Pero saber en que 
medida poden, estes sistemas de 
obtención de cru desconectados 
do comércio mundial , colmar as 
necesidades de combustíbel da 
indústria cubana, cifradas nuns 
oito millóns de toneladas anuais 
seguirá sendo _unha incógnita. 

A alimentación, 
prioridade imediata 

A escasez de produtos básicos 
na dieta dos cidadáns está sufi
cientemente publicitada. Detida, 
desde Maio de 1991, a importa
ción proveniente da U RSS dos 
cereais básicos para o consumo 
humano e animal , asi como de 

Aspecto da Habana Vella. 

graxas com~stíbeis, fabas, carne 
e leite, a poyoación debe facer 
frente á inexisténcia de produtos 
de primeira necesidade nos ar
macéns. O governo prima a cons
titución dunha economía de auto
consumo alimenticio: galiñeiros 
particulares, porcos nos pátios, 
que substitue á cría industrial, 
considerabelmente ralentizada 
por causa da falta de insumos im
portados, reservada, con enor
mes caréncias, para a povoación 
urbana. Pero van poder estas so
lucións "de fortuna", asi como o 
cultivo do plátanos e o de legu
mes ricas en proteínas, substituir 
os hábitos alimentícios do pan e a 

carne, tan enraizados na dieta e 
nácultur:a dos cubanos? 

Carécese tamén dos produtos 
básicos imprescindíbeis: desde a 
pasta para a fabricación de pa
pel aos deterxentes, desde o 
caucho sintético ao amoníaco, 
pasando polo carbonato de só
dio para fabricar botellas, até 
chegar aos bens de consumo 
duradeiros (frigoríficos, televiso
res ... ), todos provenientes dos 
países do Leste europeu. 

Coa condición de poder superar 
un lapso estimado polos respon
sábeis da economía cubana en 

DISPARAR CON·TRA O EXEMPLO 
M. VEIGA 

Tal e como está o mundo, repleto de galos de pele
xa e operacións de escarmento, debería surprender 
que a todos preocupe o fusilamento dun cubano. 
Pero esta condea ten importáncia real porque se 
produce intramuros dunha sociedade alternativa ao 
horror restante. A única sociedade de América de 
habitantes xenerosos, 

ameazada pelas armas cubanas, senón polos éxi
tos alcanzados na sua asisténcia primária e na pro
dución de fármacos. Ese é o exemplo que os norte
americanos temen que se irrádie ao resto de Lati
noamérica. A pena de morte, en cámbio, non é un 
exemplo. Pala contra iguala a Cuba cos demais 

paises. 
dispostos a compartir 
e a enviar médicos, 
mestres e meiciñas a 
Peru (Felipe Gonzá
lez, en contraposición, 
vende armas a este 
mesmo país). 

A pena de marte non é un 
Non hai lugar para ti
biezas, nen intelectua
lismos, din nestes .mo
mentos os governan
tes cubanos, inmersos 
nunha guerra contra 
un coloso en ano elei
toral e disposto a todo 
menos a dialogar con 
Fidel. 

Por isa ten máis valor 
cualitativo a pena de 
marte en Cuba. Ter op
tado, neste caso , por 
un sistema primitivo de 
represión, no lugar 
dunha xenerosidade 
que aponte ao futuro é 
algo do que se felicitan 
os mentores desa capa 
asfixiante de propagan
da que ignora simulta
neamente o golpe mili
tar e a sangria da vici~ 
ña Haiti. Como sinalou 
Noam Chomsky, Norte
américa non se sinte 

. exemplo. Pala contra iguala 
a Cuba cos demais paises 

Fidel no discurso de clausura do IV Congreso do PCC en Santia
go de Cuba, a médio dunha intensa choiva tropical. 

Cuba tampouco pode 
mostrar fisuras neste 
intre. O lamentabel é 
que o réxime trate de 
representar a firmeza 
ideolóxica através .da 
execución de sentén
cias de marte. Nen o 
imprescindibel consen
so interior, nen a nece
sária solidariedade ex
terior, saen beneficia
dos .con esta pena.+ 

tres ou catro anos, seria posíbel 
sair do túnel e impulsar un de
senvolvimento máis auto-centra
do e menos volcado cara a ex
portación, xirando cara á América 
latina e poñendo en marcha unha 
política económica radicalmente 
nova e distinta á existente. 

As resolucións adoptadas polo IV 
congreso do PCC brillan, no 
campo económico, por un prag
matismo a toda proba: estimúlan-
se todos os investimentos extran
xeiros, xa ensaiados no turismo, 
pero tamén calquer modalidade 
de asociación, de produción en 
cooperación e de acordes de co
mercialización. Neste sesgo, hai 
acordos de comércio exterior asi-
n ados con diversos países da 
Europa ocidental e tamén con Li
tuánia e Bielorrúsia. Os intercám- • 
bios tradicionais co Canadá (que 
aproveitaron nestes 30 anos de 
bloqueo moitas firmas multinacio
nais estado-unidenses para co
merciar con Cuba a meio das 
suas filiais), incluen desde 1991 
por primeira vez o níquel, tradi 
cionalmente reservado á URSS. 
Cos países da América latina, 
singularmente México e o Brasil, 
estabelécese unha política prefe
rencial: por primeira vez, a parti
cipación extranxeira en empresas 
mixtas poderá sobrepasar o 50 % 
do capital. No que atinxe á repa
triación dos beneficios, apéciase 
unha maior flexibilidade, como no 
caso da recén constituida empre
sa italo-cubana ltalcable, que 
xestionará o conxunto das teleco-
m u ni cacións internacionais e a 
modernización da rede telefóni
ca, nun estado lamentábel. 

A equipa económica do governo 
cubano contempla para o futuro 
a médio prazo unha dobre hipó
tese: na primeira, os suministros 
de petróleo, ainda en forte des
censo, permitirian un funciona
mento mínimo da economia, o 
relanzamento das factorias que 
consenti rían subscreber acordes 
implicando o pagamento do com
bustíbel con parte da produción, 
como no caso do níquel, do que 
Cuba posue unha parte impor
tante das reservas mundiais. Na 
segunda, sen garantías de forne
cimento de cru, a situación agra
varíase até facerse crítica. 

·A primeira variante tampouco se
ria un camiño de rosas: supón un 
aprovisionamento mínimo de pe
tróleo, prezos do azúcar en alza, 
turismo en expansión, saídas pa
ra os produtos de exportación 
(outra vez o níquel) e, a médio 
prazo, o desenvolvimento sen 
trabas da biotecnoloxia e da in
dústria farmacéutica. Neste do
mínio, o nível científico alcanza
do por Cuba é incontestábel: o 

· país produce unha vacina contra 
a meninxite meningocócica 
(dous millóns de doses exporta
das a Brasil , que supón máis di
visas que o comércio do azúcar), 
comercializa o seu próprio test 
de detección do SIDA e fabrica, 
a prezos competitivos, interferón 
e interleuquina, dous dos produ
tos máis modernos utilizados no 
tratamento do cáncer e de certas 
hepatites crónicas. Garantindo a 
sua produción industrial , Cuba 
poderá fornecer ás necesidades 
do Terceiro mundo.+ 
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MEIO AMBIENTE 

As extracións de 
area e caolin que 
durante várias 
decadas danaron_ o 
complexo de dunas 
e lagoas de 
Corrubedo, f)a 
península do 
Barbanza, serán 
imposíbeis a partir 
de agora de levarse 
a efecto o Plan de 
Proteción deseñado 
pala Consellaria de 
Agricultura. O Plan 
próibe as 
actividades 
depredadoras até 
agora consentidas, 
ao tempo que 
permite unha franxa 
de edificación de até 
200 metros de 
profundidade no 
perímetro do 
complexo. A medida 
pretende conxeniar 
a proteción natural 
coa promoción 
turística da zona. 
O Plan de Orden'ación de Recur
sos, como así se denomina, con
templa a instalación dun Centro 
de Interpretación do Médio Lito
ral, a construción dun Centro de 
Acollida Turística en Corrubedo, 
a criación dun camping en Ca
rreira e o establecimento , por 
parte do concello en convénio co 
INEM, dunha Escala Taller de 
Medio Ambiente. Tamén suporia, 
de levarse a cabo, un aumento 
dos investimentos previstos para 
a zona en vías de comunicación, 
plan de saneamento, etc. 

De non cambiarse a normativa 
deste plan elaborado pola em
presa Etega e asinado pofo bió
logo Enrique Anchústegui Quin
tela, permitiranse os usos agrí
colas e gandeiros tradicionais e 
pode dar lugar á construción 
dunha urbanización de luxo, 

CRISE INDUSTRIAL 

O· Plan de Ordeación 
impide a extración de area e contempla unha franxa de edificación 

As dunas de Corrubedo 
serán declaradas parque natural 
• X.M. SANTIAGO/RIVEIRA 

Canteira en funcionamento no perímetro do Parque e que·terá que trasladarse. 

nunha zona que se revalorizariéÍ · un:·fraiixa d~ edificaeión no perT-
considerabelmente coa posta en metrb do complexo:· . 
marcha do parque. · - · · 

Vella reivindicación 

As propóstas de solucionar a cri
se médio ambiental da zona, de-

. nunc iada reiteradamente por 
grupos ecoloxistas e sociais, da
tan do primeiro governo autonó
mico, pero non foi até 1987 que 
a Consellaria de Ordeación do 
Território elaboraria un plan de 
recuperación e proteción. O plan 
actual, aparecido após de que o 
grupo do BNG de Riveira e o Co
lectivo Ecoloxista Acenar derán 
pe a unha interpelación parla
mentar, resume e adapta o reali
zado en 1987, coa diferéncia de 
que o presente non permite a ex
tración de area, nen sequer de 
forma controlada e si contempla 

Unha longa xeira 
de agresións 
Cerámicas lnsuela S. L. estivo re
alizando extracións de caolin até 
/\bril de 1980, data na que lle foi 
retirada a concesión , ao tempo 
que se Jle impoñia un ha multa de 
500 mil pesetas. Os buratos cau 
sados daquela ainda son visí 
beis na actualidade. 

En 1984 a Consellaria de Agri 
cultura autorizou a explotación 
da capa superficial de area nal
g un has zonas, através dunha 
concesión de dez anos que seria 
definitivamente paralizada pola 
Consellaria de Traballo, a causa 
das numerosas protestas realiza
das por viciños e ecoloxistas. 

Un .Jnforme do. · Del~gado Provin-
·. cial de lndú.str.ia demostróu que 
o ritmo da explotación de area 
era· de 340 metros cúbicos por 
dia, frente aos 200 semanais 
que permitía a concesión. Por 
outra parte, sinalábase que a re
vexetación da zona estábase a 
realizar con espécies foráneas, 
rompendo a estrutura dos valo
res naturais existentes, ao tempo 
que se detectou que a parte infe
rior da excavación alcanzaba a 
capa freática. 

A proibición das extracións non 
impediu que se seguisen reali
zando, ante a pasividade das au
toridades. A Asociación de Em
presários de Riveira chegou a 
propoñer ao concello o acota
mento dunha zona do litoral para 
a extración de áridos e poñer fin 
deste modo ás sacas ilegais. 

Zona 
de alto interese 

O complexo de dunas e lagoas 
de Corrubedo abrangue unha 
extensión de 600 hectáreas e 
está catalogado no Convénio 
do Ramsar para a proteción de 
zonas húmidas de alto interese. 
A sua flora canta con 23 espé
cies contempladas na lista de 
plantas raras , pmeazadas ou 
endémicas de Europa. Igual
mente rica é a sua fauna que 
conta tamén con espécies ame
az adas e entre 2 mil e 3 mil 
aves que realizan en Corrubedo 
a invernada. 

Con todo, o máis espectacular 
desta área é a duna móbil que 
con 16 metros de alto e un qui-
1 ó metro de longo posee un 
atractivo próprio. • 

Os traballadores quéixanse pola escasa publicidade que recebe a perqa de xa 2.000 pastos de traballo 

Folga xeral na minaria berciana 
• XESUS L. TÉMEZ / O BIERZO 

Aínda que menos coñecida que a 
crise de Hunosa ou da mínaria 
.asturiana en xeral, o certo é que 
a indústria de extracción do car
bón do Bierzo non goza de mellar 
saúde, aínda que polo de agora 
as mobilizacións non teñan aca
dado o grau de enfrentamento de 
Asturias. Pero o clima de tensión 
vai crecendo día a dia e máis de 
cinco mil traballadores de toda a 
bisbarra pararon o pasado día 20 
para facer unha chamada de 

. atención sobre o que está a acon-

tecer nesta terra, onde nos últi
mos meses xa se perderon máis 
de mil oitocentos postas de traba
llo na minaria, actividade que re
presenta o 60% do Produto Inte
rior Bruto berciano. Esta tensión é 
tal que o secretário federal da mi
naría· da UXT, Anatólico Díez, 
apresentou pouco antes desta fol
ga xeral a sua dimisión á frente 
deste sindicato polo que entendía 
discriminación na postura do seu 
secretário xeral Nicolás Redondo 
no tratamento da crise asturiana, 
e o que se lle ten dado ao da mi
naría leonesa e berciana. 

Pouca publicidade 

A reconversión da minaría ber
ciana está sendo levada a cabo 
sen unha grande publicidade 
polo governo central, pero dun 
xeito implacábel. Do mesmo 
modo, os traballadores das di
versas empresas en crise vense 
abandonados polos sindicatos, 
non a nível local, pero si no 
resto do Estado, sen conceder
lle polo de agora nenguriha tipo 
de protagonismo á perda de 
postas de traballo . Por pór un 
exemplo, O Bierzo non se incluí-

rá nas xa famosas mobiliza
cións da cornixa cantábrica, má
lia ser a única zona cunha "Ex
minesa" (que ten a sua sede en 
Vilafranca do Bierzo e con tra
balladores que maioritariamente 
viven neste encello ou nos de 
Corullón e- Ponferrada) son as 
mostras máis cercanas, pero ra
ro é o mesmo no que os traba
lladores dunha ou outra socie
dade ven como os seus paga
mentos se retrasan sen causa 
xustificada. 

Todos estes problemas veñen a 

topar cunha atitude pasiva das 
autoridades estatais, autonómi
cas , provinciais e locais, que 
polo de agora non se teñen má
nifestado en profundidade sobre 
a grave crise na que orbita a 
principal fonte de recursos eco
nómicos. En total, e segundo as 
posibilidades coas que xogan os 
sindicatos, poden ser máis de 
catro mil os postas de traballo 
directos e indirectos que se per
dan na minaría nos proximos 
anos, un prezo alto de máis pa
ra unha comarca que sempre 
mirou ao profundo da terra, • 
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ertensión arteria 

Calcúlase que un de cada tres galegos entre os trinta 
\ 

e os sesenta anos teñen cifras de tensión arterial altas, 

e decir, son hipertensos. 

A metade descoñecen este f eito por unha razón moi 

sinxela: nunca a mediron. Contro-la tensión periódica

mente e realizar unha alimentación baseada en alimen:

tos frescos, verduras, peixe, froitas e baixa condimen

tación en sal son ~edidas que poden diminui-la 

aparición e consecuencias des ta enf ermidade. 

--

UNTA 
[E~-

CONSELLERIA DE SANIDADE 

1 



CONGRESOS SINDICAIS 

As diferentes posicións decantáronse finalmente até a unanimidade 

A CXTG, destaca 
a capacidade de síntese do sindicato 
• E. SANFIZ/FERROL 

O pasado Sábado 18 
de Xaneiro, perta de 
300 delegados 
asistentes ao Congreso 
extraordinário da CXTG 
aprobaron nun clima de 
prática unanimidade a 
ponéncia marco 
elaborada pala 
dirección deste 
sindicato, na que s~ 
marcan prazos para a 
fusión coa 1 NTG na 
Converxéncia 
lntersindical Galega, 
fixando como data tope 
para configurar un 
único sindicato o 1 O de 
Marzo de 1994. 

Entre os congresistas habia 
quen desexaba un ritmo máis rá
pido para a fusión, entendendo 
que a duplicidade de estruturas 
-locais, organismos, ... - entre 
a CXTG e a INTG é unha dilapi
dación de estarzas que fai es
quecer que o sindicalismo nacio
nalista debe centrar a sua aten
ción na defensa dos intereses 
dos traballadores, e tamén, por 
que non, na competéncia cos 
sindicatos estatais na procura de 
que as organizacións autóctonas 
sexan maioritárias no mundo do 
trabal lo. 

Outros, con algun recelo, esti
maban contrapoducente esta
belecer prazos fixos para a defi- . 
nitiva fusión, preferindo a "coe
xisténcia pacífica" e indepen
dente dos dous sindicatos na 
CIG, como cláusula de salva
garda ante o temor de que na 
central coaligada non todos te
ñan esquecido práticas do pa
sado de instrumentalización do 
sindicato ao servizo de intere
ses partidários, coa consuma
ción constante da imposición 
mecánica de maiorias 

Cultura CXTG 

De todas maneiras esta descri
ción -como todas simplificado
ra- tampouco tivo tradución 
exacta na apresentación e deba- . 
te das emendas no próprio Con
greso, dado que as diferentes 
posturas coexistentes na CXTG, 
desde unidade-mañá até unida
de-nunca, fóronse aquilatando e 
aproximando en todo o proceso 
pre-congresual. En todo caso as 
diferéncias xustificáronse aludin
do aos distintos ritmos cos que a 
coalición sindical nacionalista 
pon en prática a convivéncia nas 
comarcas e nos sectores e ta
mén ás vivéncias persoais de ca
da quen. 

Pondo en prática.o que a ponén
cia marco da cita congresual de 
Narón define como "cultura 
CXTG'', ou a búsqueda perma
nente do encentro e do consenso 
de opinións diversas, en substitu
ción da dialéctica permanente de 
vencedores/vencidos, os dirixen
tes da Confederación Xeral pre
sumen de ter realizado no Con
greso un exercício importante de 

procura da síntese que se resu
me n.o feito de que o .mesmo tex
to · da ·pbnéncia foi aprobado por 
unanimidade no Consello Confe
dera! e que as votacións congre
suais limitáronse a aspectos de 
maior ou menor matiz, senda "li
quidadas" a maioria das emen
das através de acordes transac
cionai s. Ao remate a ponéncia 
obtivo o respaldo de 209 votos, 
rexistrándose 1 en contra e 4 

Os sindicalistas 
da Confederación 
presumen en 
todo caso de ser 
quen de porse de 
acordo ainda 
defendendo 
diferentes 
posturas. 

RODRIGO R. ARDNV.N. 

abstencións. Un dirixente da 
CXTG comentou exemplarizando 
que o voto en contra· non era de 
oposición á ponéncia senón dun 
congresista enfadado porque en 
Narón non se aprobou un límite 
temporal para o exercício dos 
cargos na CIG, dado que ese de
bate ainda queda pendente no 
seo da CXTG e terá lugar no 
Congreso ordinário que a central 
nacionalista celebrará antes de fi
nais de ano. 

Culto á síntese 

Os sindicalistas da Confedera
dón "presumen" en todo caso de 
ser quen de porse dacordo ainda 
apesar de defender diferentes 
posturas, e que esa síntese non 
aborta o enriquecedor debate. 
Asi, indican que os seus órgaos 
de dirección deberon discutir en 
duas reunións que se prolonga
ron máis de 24 esgotadoras ho
ras para ao remate chegar a un 
acorde unánime. 

A xustificación teórica desa coin
cidéncia final atribúenna á inexis
téncia de correntes de opinión or-

ganizadas como tal funcionando 
internamente no sindicato, e indi
can que a convivéncia de persoas 
de distintos partidos políticos ou 
colectivos non se ten por que tra
ducir en mecánicas grupais, tri
bais ou conspiratórias. Pensan 
que no proxecto CIG haberá que 
ter en canta estes critérios e pro
curar que o pluralismo partidário e 
ideolóxico non se traduza na or
ganización dun "frentismo sindi
cal" xerador de diferentes grupos 
de presión que loiten diariamente 
por parcelas de poder sindicais. 
En todo caso esta teoria non 
comporta para a CXTG -segun
do se palpou nos corredores do 
Congreso celebrado en Ferrolte
rra- unha alérxia anti-partidária, 
senón que o respeito pola identifi
cación con ideoloxias concretas 
dentro do nacionalismo convive 
coa expresión individual deses 
xeitos de pensar, despois do duro 
contraste coa prática diária. 

Segundo se puxo de manifesto 
no Congreso de Narón , elevar 
este "culto á síntese" á norma 
diária dentro da futura central 
sindical Converxéncia lntersindi
cal Galega será máis difícil polo 
mero feito de que na futura CIG 
convivirán máis partidos dos que 
hoxe concorren na CXTG. 

Fuxir da crispación 

En todo caso predican que é ne
cesária a claridade no proxecto 
sindical , e fuxir dunha crispación 
que xa acarrexou demasiados 
problemas ao sindicalismo gale
ga nas últimas décadas. Un diri
xente da Confederación partidá
rio dunha fusión acelerada, dicía
lle a outro sindicalista máis reti
cente, coa pretensión de eliminar 
as suas dúbidas : "Acórdate de 
que ti e mais eu tamén expulsa
mos subidos enriba dunha mesa 
ao berro de 'españolistas' a unha 
dúcia de militantes do sindicato 
nos primeiros anos 70". Habia 
quen pensaba tamén neste Con
greso que o debate de se é boi 
ou vaca -con ser importante o 
sexo- non pode facer esquecer 
os problemas diários cos que se 
deben enfrentar os traballadores 
e os sindicatos galegas.• 

Un novo volume da Historia de Galicia 

Os lrmandiños 
de 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 período unha inflexión fundamental 

.. . _ . . PROXIMAN\.EN~E Á VENDA . 

• 
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Até os máis duros tremen ao facer o burato 

Orellas furadas 
• HORACIO VIXANDE 

O acto de pór un brinco 
nunha orella virxe 
require o concurso de 
duas persoas: por un 
lado o perito que o pon 
-farmacéutico/a, 
xoieiro/a ou mesmo 
hippi~, e, por outra 
parte, a vítima. O perito 
achégase á orella da 
vítima armado cunha 
espécie de pistola 
aplicadora que dispara o 
pendente. A vítima mira 
con desconfianza e 
receo, unha pinga de 
suor esvara pala frente 
abaixo. 

O perito di : "veña, rapaz, que é 
como por unha inxección", entón 
a vítima, nun movimento reflexo 
bota a man á nádega e fai un 
aceno de aprensión e, nun des
coido, o perito adéntrase rapida
mente e situa a pistola no lóbulo 
da orella da vítima, que non ten 
tempo para reaccionar ; un aper
tón e un chasquido leve e "xa es
tá rapaz, que non digan que non 
es un valente", bromea o perito. 

Episódios similares a este foron 
protagonizados por David e Pa
blo. Até hai pouco esta operación 
era grátis, só se pagaba o prezo 
dos pendentes -de ouro e antia
lérxicos-, unhas 1.800 pesetas, 
pero agora nunha farmácia custa 
150 pesetas xa que ultimamente 
os rapaces foron descobrindo 
que resulta máis barato pedir 
prestados os brincos. 

Nen a David nen a Pablo lles cau
sou dar facerse o burato, e xa hai 
dous anos que pequenos ador
nos desafian a forza da gravidade 
pendurados da orella esqueda, 
pero recoñecen que ao princípio 
sentf anse raros. Nas suas casas 
non tiveron problemas, "foi piar 
levar melenas", comenta Pablo, o 
primeiro dos dous en facerse o 
burato e quen animou a un David 
xa bastante disposto a facelo. A 
Pablo o dos pendentes venlle de 
tradición familiar, seu irmán foi o 
prímeiro, abrigado polo seu cur
mán que, temeroso, queria com
partir a experiéncia. "Problemas, 
en xeral nengun -comenta Pa
blo-, algun parvo que te chama 
maricón , pero nengunha rapaza 
me dixo que non por levar pen
dente." "O que se di por aí -acla
ra David" é que o brinco na orella 
esquerda é de xente normal e 
que levalo na direita significa ser 
homosexual, un se pergunta que 
significado terá levar un pendente 
en cada orella." 

Pedro tivo un aro anos atrás, da
quela o seu uso non estaba tan 
popularizado e viuse na abriga 
de se facer o burato na casa, 
con xelo para insensibilizar os ló
bulos, unha agulla desinfetada e, 
sobretodo, con moito valor. Al 
gun tempo máis tarde un traballo 
como especialista en informática 
fíxolle cambiar o aro por un traxe 
e unha garabata. 

"Eu sempre levo o pendente", di 
Antón Baamonde, "no mundo no 
que me movo non hai demasiado 

problema, ás veces algun aluno 
pergunta por que o levo, pero 
nunca tiven problemas". Antón 
Baamonde é un filósofo, escritor e 
colaborador de prensa que deci
diu porse brinco respostando a un 
reclamo publícitário nunha grande 
superficie da Coruña. Leva un aro 
na orella esquerda. "Hai o medo a 
que dirán -di-, ao que poda en
tender a xente; pero é como levar 
gafas, ao princípio resulta estra
ño". Respeito á releváncia que a 
socíedade dá a que un home teña 
un pendente, Antón Baamonde 
opina que todo depende da impor
táncia que en cada marco teñan 
os elementos simbólicos. "Canto 
máis ríxido sexa o código lingüísti
co simbólico, máis chama a aten
ción a ruptura, o caso dun xuíz se
ria o extremo, por exemplo", co
menta Baamonde. Por outra parte 
este filósofo considera que o uso 
de brincos contribue a rachar cos 
patróns de referéncia, sobretodo 
sexuais, senda un elemento de ci
vilización que axuda á liberdade 
da persoa. 

'Eu sempre levo o 
brinco', di Antón 
Baamonde, 'no 
mundo no que me 
movo non hai 
demasiado 
problema 

Quen non considera civilizado o 
uso de pendentes é a escritora 
Maria Xosé Queizán , pero as 
suas razóns son outras. Seu filio 
leva un pendente, pero ela á sua 
filia non lle fixo os buratos dos 
brincos na nenez porque opina 
que "furarse a carne para pendu
rarse algo é un acto moi primiti
vo". Á marxe desta consideración , 
cando alguén xa ten os buratos 
pensa que é un costume social 
que está aí e non fai mal a nin
guén. No caso dos homes estima 
que, principalmente, levan pen
dentes os homosexuais e aqueles 
que queren manifestar a sua re
beldia, "e eu case sempre estou 
coa rebeldia", dí ela. Cando este 
que escrebe lle dixo que el non 
podia levar brincos por mor dun 
quiste de retención no lóbulo da 
orella esquerda dixo: "lévao no 
nariz, que impacta moito máis". 

Entre as persoas maiores a moda 
dos pendentes non ten moito pre
dicamento, mais son os homes os 
que con máis desgost,o asumen o 
uso destes adornos. "E unha mari
conada", sentencia Manuel cando 
lle perguntei que lle parecía o uso 
dos brincos. A sua resposta foi 
ainda máis contundente cando 
aponteí a posibilidade de un dos 
seus netos decidir porse un ; 
"mátoo'', dixo el, cun xesto de xen
reira, logo repuxo "un neto meu 
non fai iso". lsto mesmo pensaba 
Lola cando, un dia, o seu inicial 
desprezo polos que levan pen
dentes tivo que se tornar de súpe
to en comprensiva resignación ao 
lle apa.recer pola porta o seu neto 
de 15 anos cun aro pendurándolle 
da orella. Dous anos despois ain
da conserva a secreta esperanza 
de que o rapaz madure algun dia 
e se deixe de parvadas.• 
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'Costume 
de 
piratas 

Contrá o que se poda pensar, 
os pendentes tamén son cau
sa dé homes, pero en culturas 
e tempos distintos ao naso. O 
uso de brincos como obxecto 
de adorno data da máis remo
ta antiguedade, e as repre
sentacións de pendentes máis 
vellas que SE? coñecen , proce
dentes da Asia central, de
m6nstran· que eran igualmente 
utilizádas por homes e mulle
res·. Mesmo hoxe en dia, en 
pavos con níveis de integra
ción é .corriplexidade cultural 
inferiores ao naso, rexístase o 
uso de · pendentes por parte 
dos homes. Non quer dicir iso 
que nesas culturas os homes 
sempre utilicen brincos. 

No caso das mulleres sucede 
o mésmo. 

Certo é que na nosa cultura, 
desde a civilización grecorro
mana até hai ben pouco, os 
pendentes foron un obxecto 
de adorno restr~ nxido ás mu
lleres. 

Se tacemos un breve repaso 
histórico do que pasou en Eu
ropa veremos que as gregas 
e as ·romanas adornaban as 
suas orellas con brincos de 
gran variedade e, mesmo, 
certo luxo, téñense atopado 
pendentes con pedras precio
sas en tumbas romanas. Na 
idade -Média o peiteado ta
pando as orellas foi o princi
pal responsábel de decair do 
seü uso. No Renacimento re
cobraron o seu prestíxio e fo
ron realzados mediante es- 1 

maltes, perlas e pedras pre
ciosas. No século XVII os es-

1 maltes foron substituídos por 
gravados e se comezou a en
garzar diamantes. Hoxe os 
pendentes como xoias compi
ten coa bisutaria. 

1 
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En xeral, os pendentes requi
ren do perfurado do lóbulo 
das orellas, ainda que agora 
tamén se suxeitan mediante 
un mecanismo de presión. Se 
na nasa cultura o perfurado 
do lóbulo é moi estreito, non 
é asi nalguns pavos do pla
neta, onde existe o costume 
de praticar grandes orifícios 
ensanchados a base do usó 
de discos. 

Dentro do naso marco cultural 
·non nos surprende o uso de 
. brincos por parte de mariñeiros, 
a ·rndústria do cinema contribuiu 
a nos acostumar aos aros nas 
orellas dos máis bravos piratas. 
Este costume non é exclusivo r 
dos piratas, mália o empeño do 
cine norte-americano, en reali
dade viña ser unha medalla 
que se colgaban aqueles que 
cruzaban a bordo dun veleiro o 
cabo de Fornos, tal era a dure
za desa proba.• 

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



14 ~~~~¿3=EIRODE1992 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~------1m11111111111111~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

A CONSTRUCIÓN DA SOCIEDADE 

Xosé Ag~elo Hermo 
10 teatro, tal e como está enfocado, non serve para nada' 

No libro "Candea 70" no que re
copila as obras "Noite de lo
bos", "Metá e metá" e "O mes
tre", aparece a dedicatória "A 
Ramón Blanco Rei, quen, en 
pouco tempo, aprendeu que o 
teatro non é literatura". Que é, 
entón, o teatro? 

Para min é a vida e, polo tanto, 
está suxeito ás circunstáncias que 
o rodean, dependendo da situa
ción do país onde se realiza. Fa
cer teatro é levar ao cenário as 
causas que hai na rua, nas famí
lias ... , e trasladárllelas arriba, tras
cendelas para facerlles ver o que 
realmente non ven. Por iso digo 
que o teatro non é literatura. 

Nunha cultura superior posibel
mente sexa outra causa: un diver
timento ou un xeito de contentar a 
un determinado sector da socieda
de. Pode quedar moi bonito pero, 
persoalmente, penso que xa non 
cumpre o seu obxectivo. 

Actualmente estase a converter 
nunha literatura estúpida que non 
serve máis que para contentar a 
catro señoritos, e realmente non 
conecta cos problemas do povo. 
Nun país como o noso, no que 

Non se apoia o teatro 
no EXB, non temo.s 
escala dramática, 
acabaron ca teatro 
afeizoado, xa non 
hai teatro de rua e, 
aos que o tan 
chámanlles tolos. 

non ternos tradición teatral, debe
ríase empregar como arma para 
que a xente se concienciase dos 
seus próprios problemas e os vise 
máis decantadas. En definitiva, 
desalienalos através do teatro. 

Que opinión lle merece o pano
rama do teatro galego actual? 

Véxoo francamente mal. Por talar 
dunha obra recente, o "Don Ham
let" de Cunqueiro, estívose a re
presentar seis dias na Coruña e 
non tivo eco na prensa diária. Os 
actores non tiveron a culpa nen, 
por suposto , a equipa técnica e 
moito menos o ·fabuloso director, 
pero traballouse en van. O único 
que se fixo foi xustificar o gasto . 
dunha marea de millóns. 

Na Galiza o teatro, tal e como está 
enfocado, non serve absolutamen
te para nada. Están tentando con
vertelo en elitista. 

A situación é caótica e é unha pe
na porque ternos grandes intérpre
tes, xente tecnicamente moi prepa
rada, que están no paro. lso é un 
luxo que non podemos permitir-

•SOCORRO SANTOS LORENZO 

lniciou o seu labor no teatro no ano 1973 co 
grupo Candea, as suas obras taran 
representadas en todos os cenários imaxinábeis 
ao longo de todo o país. É autor de vários 
cantos para nenas e obras de teatro. "Un 
mestre, coma neste cá'so, manexa diversas 
artes para desenvolver o novelo dos seus 
coñecimentos e transferilos, paseniñamente, 
coma un ria que pasa, a toda á xente, que anda 
ao seu redor, educandos e viciños" en palabras 
do poeta Aviles de Taramancos. Odia 25, 
recibirá en Esteiro (Muros) unha homenaxe na 
que se aglutinan as suas tres facetas de persoa 
de teatro, político e mestre. 
nos. Claro que todo é produto dun
ha série de feitos: non se apoia o 
teatro no EXB, non ternos escala 
dramática, acabaron ca teatro afei
zoado, xa non hai teatro de rua e, 
aos que o fan, chámanlles tolos. 

Se nos remontamos ás orixes do 
teatro, a traxédica grega estaba 
imersa dentro do pavo, represen
taba o destino do povo e dos pró-

prios deuses. A xente participaba 
e vivia o problema. lso xa non 
existe. Perdeuse a eséncia, o fin 
primixénio do teatro. 

Funda Candea no 73. Como foi o 
seu nacimento e a sua evolución. 

No 73 tiñámonos que xuntar con
tra o inimigo común e habia que 
botar man .do teatro. Candea foi 

un dos elementos claves, como 
tantos outros das mostras de Ri
badávia. Era un teatro politizado, 
no sentido auténtico da palabra, 
non partidista. ·Realmente cando 
se fundou o grupo, nengun de nós 
pertencía a un partido político en 
concreto. Non tiñamos carné pero 
sabiamos moi ben o que queria
mos. Había un teatro de loita, de 
concienciación do povo contra as 
inxustizas do réxime, xeralizado 
en todo o Estado: "La Cuadra" en 
Sevilla, "Els Jotglars" en Catalu
ña ... Era un teatro de impacto, de 
provocación, unha arma contra a 
ditadura. Por iso iamos a todas as 
aldeas e actuabamos nas ruas, 
nas praias ou calquer lugar por 
ver se a xente saltaba, reacciona
ba ante o problema. 

E, que ocorreu a partir do 78? 

Ao chegar a Constitución do 78 
ven o que se chama profisionali
zación do teatro. Moitos pensaron 
que o problema xa rematara, "so
mos un país normal e podemos 
ter un teatro normal". O problema 
parte dunha cuestión política: pen
sar que estamos nun país normal 
é u erro. Galiza nunca foi un páis 
normal e, polo tanto, o teatro terá 
que corre~ponder a esa situación. 

Eu vin o problema clarísimo e non 
seguin, ainda que me gastaría con
tinuar, pero tiña unha família. Asi 
que ·no 78 fanse profisionais, con 
moita vontade alguns, outros, con 
moito estarzo persoal como é o ca
so de Manuel Lourenzo, o home 
que máis admiro no teatro galega. 
Foron uns valentes, pero finalmen
te tiveron que refuxiarse na dobra
xe para TV, como Roberto Vidal, e 
Manolo segue capeando como po
de dentro do mundo teatral. 

Para que o naso país teña un tea
tro normal habia que empezar de 

· novo, empezar polos rapaces, non 
para sacar grandes intérpretes, o 
problema non está aí, senón para 
que haxa grandes espectadores. 
Estamos nun país con grandes in
térpretes no paro, o que demons
tra que non hai demanda cultural. 

"O mestre", que se ia estrear 
no 77, estivo censurada a pesa
res de que xa estabamos na 
transición. 

Si, cerisurárona totalmente. Os mo
mentos da transición foron compli
cados porque non sabíamos moi 
ben o que ía acorrer. Nesas datas 
sacouse unha lei que liberalizaba o 

Para que o naso país 
teña un teatro 
normal habia que 
empezar de novo, 
empezar 
polos rapaces. 

cine, pero a do teatro retrasouse 
(lsto é unha mostra de que o teatro 
molestaba máis porque era a con
ciéncia da xente). Eu cheguei a ter 
unha entrevista con Pio Cabanillas, 
a meio duns amigos, e dixérame 
que non me preocupara, que se ia 
resolver pronto. 

Aplicaron unha lei totalmente obso
leta, só porque hai unha cena na 
que aparece un falanxista. "Noite 
de lobos" e "Metá e metá" queda
ron calificadas para maiores de 18 
anos. Pala contra "O mestre'', cen
su rou se totalmente. Fixemos un 
descargo e non chegamos a ir aos 
tribunais porque xa aparecera a lei 
do 78 e estreámos a obra. 

Con tanta emigración 
o nena agárrase 
á figura do mestre. 

Ser mestre 
ten moita 
responsabil ida de 

Como prefire que lle chamen, 
mestre ou profesor? 

Mestre é unha palabra que ten 
moita responsabilidade. Ser profe-
sor parece que loce máis (profe-
sores tamén son os de BUP) que 
eu non penso que sexa mellar nen 
peor, cada un ten a sua función e 
listo. A palabra mestre molesta 
moito porque ternos ao mestre 
canteiro, o mestre carpinteiro ... 
Mateo tamén era mestre e fixo a 
catedral! Eu prefiro que me cha-
men mestre. 

Na obra "O mestre" o protago-
nista di: "Claro que é política. E 
mais da boa. Que todas as per-
soas saiban os seus direitos 
desde os nenos até os vellos, é 
a miña política. Que cadaquén 
faga o que ten que facer para 
axudar aos demais e dese xeito 
axudarase a si mesmo, e que 
cada rapaz aprenda dos erras 
do pasado para facer un futuro 
mellor. Esa é a miña política. 
Esa, e non outra". Até que pun-
to o mestre da obra está talando 
por vostede? 

Naquel momento suaviceina bas-
tante. Seguramente se tiver que 
falar eu seria moito máis forte. Os 
escritores todos tiñamos o proble-
ma da censura (a lei Fraga ainda 
estaba vixente) e entón autocen-
surabámonos, pulíamos as frases 
o máis posíbel. Tal e como está 
expresada ninguén podia dicer 
que estaba mal, incluso isa de 
axudar aos demais soaba a cari-
dade. Se eu o escrebese tal e ca-
mo pensaba, faríao de xeito máis 
forte, claro. · 

Eu o que fixen sempre foi concien-
ciar aos nenas da realidade que te-
ñen arredor, sen disimulos, e de aí 
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que tirasen as suas consecuén~ · · p · 
cias. Creo que axudalos a interpre- átria faise en 
tar a história do momento é unha 
responsabilidade tremenda pero calquer traballo! 
tampouco supón nengun problema. 

É consciente de que o seu labor 
de mestre despertou moitas 
conciéncias? 

Si, por suposto. Posibelmente a 
traxédia de calquer mestre que 
sexa consciente é saber que vaí 
influir na vida dunha persoa, dun 
rapaz que te idolatra. Co problema 
que ternos na nosa zona de emi
gración, normalmente é o paí o 
que está navegando e a naí con
sente e mima ao rapaz , ao nena 
fáltalle unha parte esencial na sua 
educación . Oeste xeíto agárrase á 
figura do mestre ou mestra, que 
para o caso é o mesmo, que é o 
que lle berra e o faí traballar. Non 
é que eu saiba moito de 
pedagoxía, pero algo disto si que 
hai . Realmente quedan marcados. 
Acórdanse moíto de tí . 

Unha zona de loita dura 

Pódese dicer que Sérxio, Eleu
tério e vostede foron os que ini
ciaron a andadura nacionalista 
por esta zona. Como lembra esa 
época? 

Eu viña de Madrid e, a verdade, 
andaba nas berzas. Saín do Semí
nárío e non me inteiraba de nada. 
Tan é así ·que en Madrid coincidín 
con Brais Pinto (sóubeno máis tar
de) pero daqu~la andaba perdido. 
Xa en Noia conectei cun grupo de 
xente con inquedanzas nacionalis
tas quetiñan a base no bar "Esco
rial" e un día trouxeron a Ramón 
Piñeiro a talar conmigo. E aí co
menzou todo. 

Cando cheguei a Torea no 69, en
contreí a Sérxio Vallejo e con el e 
Pílí Sampedro iniciamos o que foí a 
fundación da UTG (ainda conservo 
algun papel que fixemos de pro
xecto). Eu viña no "Castromil" des
de Esteiro até Noia a entrevistarme 
con Pili secretamente, cambiando 
o lugar de encontro para que non 
nos fichasen . Sérxio levaba todo 
desde arriba. Era un home moi ín-

tegro, un home da UPG moi duro. 
Seguía o método de Freínet e tiña 
como unha empanadeira na que 
faciamos as fotocópías. Xavíer Ola
ríaga e mais eu chegamos a ir de 
representantes da UTG a Paíxón. 
lsto no que se retire a sindicalismo. 

Xa no terreo político, Eleutérío se
guíame os pasos. A zona de Mu
ros e Lauro ten unha tradición tre
menda no nacionalismo, até tal 
ponto que de Mancho Reboiras 
sábese que, cando tiña que bus
car algun lugar, viña por ali. Haí un 
dado curioso: a prímeira e a última 
vez que eu faleí con Mancho foi o 
30 de Maío do 75 , no estreo de 
"Noíte de lobos" en Esteíro. Re
presentabamos no cine vello que 
agora está derrubado. Na segun
da butaca da segunda fila da es
querda estaba Mancho disfrazado. 
Asasínárono o 12 de Agosto. 

Era unha zona de loíta dura e se
gue séndoo. 

Eleutério veume ver co Tupa. O 
Tupa chegara da América moí for
te, moi duro. Deíxara alá a família 
e xa tora torturado. Para mín estas · 
duas persoas e o señor Xan Bou
zas foron os que máís me influiron 
políticamente. 

Así que, por unha banda Sérxío e 
Pili no sindicato e, por outra, Lute, 
o Tupa e o señor Xan na política, 
soubérono levar sen interferéncias. 
Isa quizá far o que configurase a 
miña forma de actuar, a parte do 
meu carácter, claro está. Configu
rar no sentido de que eu non tiña 
problemas con ninguén e sigo--sen 
telas. Refírome a nível individual. 

Foi candi,c.íato ao Senado en 
duas ocasións, concellal en Mu
ros durante oito anos e formou 
parte do Consello Nacional da 
ANPG e do BNPG. A que se de-

be o seu alonxamento actual da 
política activa? 

Cando cum:prin 50 anos deíme . 
canta de que tiña moíto que facer 
e non o fixera. Tampouco me pe
saba. Tamén me decatei de que 
economícamente non tiña nada. E 
sigo sen tela. Tiña que escreber e 
comunicar as miñas causas aos 
demaís e foi necesário deixar a 
cuestión política porque quería fa
cer algo no terreo onde máis sei. 
Pátria faise en calquer traballo! 

Estando no Consello Nacional da 
ANPG e do BNPG non tiña tempo 
para pensar, nen para escreber. 
Durante oíto anos fun concellal e 
non é o mesmo ser concellal de 
direitas na oposición que ser de 
esquerda nacionalista. lsto supu
ña traballo todas as semanas. 
Crin que a mellar solución era 
esa, a parte de que non son un 
político profisionaL 

Que conste gue cada vez radicalí
zome máis. E algo que me preocu
pa a min mesmo, pero é certo que 
si. Cada vez son máis comunista e 
menos nacionalista, pero entendo 
ben as palabras. Vexo que as dife
réncias sociaís son tremendas, o 
sindicalismo (aquilo que fundamos 
con tanta ilusión) non funciona; a 
emigración segue; a xente non vi
ve ben. Caes no cepticismo. Hai 
que ter unhas calicatas que midan 
a concienciación do pavo e unha 
delas é o idioma. Vexo que, curio
samente, vai en retroceso. Hai que 
radicalizarse moito máis nese as
pecto. Non se pode entrar no xogo 
das porcentaxes de dicer o 25% 
das matérias escolares hai que da
las en galega. Hai que dalas todas. 
Son porcentaxes que non se po
den convir. 

Hai un elemento grave, que está 
facendo un dano horroroso que é 
a lgrexa, cando tiña que facer todo 
o contrárío. Non cre·o en absoluto 
que perdese poder porque ainda 
nos segue enterrando, segue a 
dispar do naso último acto. Non 
me retiro a que a xente lles vaia á 
misa ou non, senón aos conceitos 
que lles t~ansmiten aos rapaces e 
rapazas. E tremendo porque antes 

ESTE IRÁN 

ainda había algunha misa en gale
ga en Noia; hoxe non o fai ninguén 
en toda a redonda. E logo os con
cellos que presumen de progresis
tas seguen construindo cemitérios 
relixiosos e non civis. O colmo. 

Outro elemento culpábel da situa
ción é o maxistério. Dinlles aos 
rapaces non o que lles hai que di
cer, senón o que lles manda o sis
tema. Pero o sistema hai que 
rompelo . Non digo polo camiño da 
violéncia porque, violéncia por 
violéncia, terian máis forza eles . 
Non é un fracaso da ideoloxia pe
ro si do sistema. 

Cada vez 
radicalízome máis. 

Con que perspectivas ve a uni
dade do nacionalismo? 

Hai que chegar a unha unión, pero 
sen cair na tentación da uniformi
zación. Falo desde o ponto de vis
ta do home do pavo, non desde o 
ponto de vista político. Penso que 
xuntarse con fin estratéxico esta
ria ben. O que non pode seré uni
formizarse . Hai que conservar o 
carácter · revolucionário no sentido 
de defender os interese popula
res. O que é ser de esquerdas. 

Neste país non se pode criar un 
partido nacionalista como poden 
ser o PNV no País Basca ou CíU 
en Cataluña, que lle poñen freo ao 
bipartidismo do PP e o PSOE. A 
nasa xente cando se converte en 
burguesa xa non é nacionalista. 
Chámase, porque fai moi bonito 
pero non o é. Non ternos burguesía 
nen empresariado nacional. Asi 
que hai que porlles frente ao PP e 
ao PSOE e só se pode facer desde 
a unión dos nacior:ialistas, conser
vando unha série de · gamas. É a 
única saída ao non termos unha 
burguesía politizada que faga de 
muro entre os partidos estatais e 
os nacionalistas de esquerdas.+ 

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

Os sete 
coite/os 

Agora estás escrebendo un
ha novela titulada "Os sete 
coitelos". Pódenos adiantar 
algo sobre o seu contido? 

É unha novela cun enfoque ori
xinal. Ainda non se fixo unha 
obra deste tipo na_ Galiza. Pen
so que está bastante ben con
cebida e só falta un capítulo pa
ra rematala. Para escrebela ti
ven que volver atrás, volver pa
sar polo meu enfrentamento a 
todos os conceitos que me en
sinaron no Seminário . Eu esti
ven dentro da lgrexa desde os 
once anos e,· daquela, usar cili
cios e darse latigazos no lombo 
era un paso prévio para ser 
bon. Verlle as pernas a unha 
muller, paño por caso , supuña 
condenarse e a salvación viña 
polo camiño de heroísmo e o 
sofrimento. Creo que ese "ma
soquismo" levou a que moitos 
dos que abandoaron o Seminá
rio ou ben eran policias ou na
cionalistas. Xa me dirás se non 
é masoquismo calquer das 
duas cousas durante a ditadura! 

"Os sete coitelos" trata toda es
ta história cun certo humor e o 
único problema que encontro 
para' rematala é que nela apa
recen todos os meus amigos. 

Como leva o da homenaxe? 

Non me dísgosta e, se dixese o 
contrário, seria falsa modestia. 
Estou encantado porque ven· de 
todos: políticos, ex alunas, tea
tro, família. A idea, que partiu de 
Noia, foi a de homenaxear a al
guén que for capaz de aglutinar 
moitas ideoloxias e de distintos 
campos. Eu coincidin, por ca
racter e circunstáncias, con to
dos eles e lévome ben con todo 
o mundo. Creo que é porque 
son totalmente antimaniqueísta. 
Parece mentira que unha here
xia do século IV chegase tan 
lonxe, ainda hoxe está presente. 
Ese xeito de pensar que uns 
son os bons e outros os maos é 
unha trampa na que o naciona
lismo, a nível individual, cai con 
moita frecuéncia. + 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe Gonzáiez) 

Metedura 
de pata 
que non se lle desexa a 
ninguen foi a de X.M. 
Garcia Iglesias, 
comisário da exposición 
Galícia no tempo.que o 
pasado Mércores dia 22 
dedicou un artigo no 
Correo ao traslado da 
igrexa de Aceredo, 
afectada polo encoro de 
Lindoso, a Compostela. 
Do que non se percebiu 
Garcia Iglesias é de que 
o Compostela 
mencionado non é outro 
que un lugar dentro da 
mesma parróquia e non 
a capital de Galiza. 
Garcia Iglesias sina~ba 
que "se se leva a cabo 
esa iniciativa 
incorporarase a unha 
cidade -ou ao seu 

, •. entorno inmediato- un ha 
construción que nada 
ten que ver nen co seu 
pasado nen co seu 
presente". 

O problema 
do nacionalismo de 
centro neste país é que 
posee a solidez dun 
flan. Marfani deu unha 
roda de prensa un dia, 
con autocríticas e 
promesas, e ao dia 
seguinte xa se 
esquecera de talar e 
escrebir en galega. Nen 
que fora tan difícil ou 
tan chocante a estas 
alturas. 

Unha boa nova 
en Ponteareas. Os 
concellais da maioria 
popular votaron, por 
primeira vez, a man 
alzada. Pepe Castro 
adoitaba a votar el só 
"en nome do grupo'". 
Agora que Fraga estaba 
pensando en 
economizar e celebrar 
os plenos do 

Contedores 
desaparecidos 

Está a ponto de se cumprir un 
ano da nasa participación no 
concurso da TVG "Man con Man" 
cunha causa viciñal : conseguir 
catro millóns de pesetas en con
tedores do lixo. 

Tivemos a sorte de saírmos ga
ñadores nesa causa e pasaron 
xa once meses desde a presen
za das cámaras da TVG en Tra
sar de Carballo para gravar · a 
simbólica entrega deses nece
sários contedores para o lixo que 
tamén puderon constatar ditas 
cámaras. 

Meses despois, no edifício da 
TVG en Santiago tivo lugar (e ta
lamos do mes de Xuño) a entre
ga efectiva do prémio ao señor 
Alcalde de Carballedo, senador 
do PP por Lugo, 
chegando aos · 
terrenos do poli
deportivo muni
c i p a I poucos 
dias despois 
perto de 500 
contedores de 
dous tamaños 
diferentes, como 
puderon com
probar os vici
ños que por ali 
pasaron. 

Antes do final do 
verán desapare-
ceron deses te-

Aalcaldia 
de Carballedo 
está 
desperdician
do un 
investimento 
de catro 
millóns 
de pesetas 

renos públicos todos os contedo
res (excepto dous ou tres que ali 
continuan , cheos de água, non 
sabemos con que finalidade e 
outros dous que ternos localiza
dos en dous pontos concretos) . 

Fara disto, a estas alturas, en 
Trasar de Carballo seguimos sen 
ter onde botarmos o lixo (como 
non sexa nalgun dos centos de 
vertedeiros incontrolado que 
existen no concello) nen sabe
mos que se fixo cos case 500 
contedores. 

É por esta razón pala que quere
mos facer pública a nasa protes
ta ante a neglixente (por non di
cer nula) actuación da Alcaldía 
de Carballedo, que está desper-

- diciando un investimento de ca
tro millóns de pesetas dos que, 
repetimos, non sabemos o seu 
paradeiro actual , e iso despois 
de recoñecer o señor Alcalde 
ante as cámaras da TVG que era 
unha causa xusta e necesária 
para o concello. • 

GUMERSINDO GoNZALEZ 
E TRES SINATURAS MAIS 

Fantasias 
pedagóxicas 

Durante o período de vixéncia da 
antiga Lei de Educación do 71 , e 
para a cal se construiron os cha
mados Agrupamentos Escolares, 
concebíronse nalguns centros 
unhas áreas de ensino exclusivo 
de pree-escolar, separdas do 
centro de E.X. B. e con edificio, 
material e pátio próprios. Pero is
to non acontece na totalidade 
dos centros, ubicándose as de
vanditas áreas de "párvulos" en 
aulas pertencentes ao próprio 
edifício de E.X.B . A supresión 
das vellas escalas unitárias, in-

fradotadas e avellentadas, levou 
ao agrupamento e instalación 
das mesmas en espazos resi
duais dos centros, que pouco a 
pouco e grácias á valoración 
social deste ensino e ao bon 
quefacer dos mestres encarrega
dos, foron mellorando no que ca
be, apesar dunha certa oposición 
doutros mestres, que, igual que 
acontece cos "pro.visionais", vian 
un certo intrusismo sobretodo ao 
irse reducindo o espazo hábil co 
que incialmente contaban. 

Non cabe dúbida de que a im
provisación das autoridades 
competentes é xa algo consuetu
dinário e que se prolonga no 
tempo. Non obstante, e non sa
bemos se inconscientemente, 
nos últimos anos téñense aberto 
centros especializados e 
adaptados infraestruturalmente 
(mesas, aulas, portas corredei 
ras, camas, comedor, xogos, ma
terial, persoal ... ) que cumpren 
ademais do servizo de guardeiria 
o correspondente ao ensino dos 
máis cativos. Para o primeiro ca
so cantan con apoio de puericul
tors, psicólogos, A.T.S. persoal 
de cociña e limpeza .. . e para o 
segundo con mestres especialis
tas en Educación Infantil aporta
dos pala Consellaria de Educa
ción. Xa que lago e coa interrela
ci6n e simbiose de duas c'onsé
llarias (Benestar Social e Educa
ción) estábanse a criar uns cen
tros que, se non modélicos, polo 
menos achegábanse á idea do 
que nós entendemos que debe
ría ser a Educación Infantil: Ser
vizo Social con inferéncia educa
tiva en todos os sentidos. Esta 
interrelación institucional pode 
ademáis extrapolarse a outros 
níveis de colaboración como o 
de Concellos-Consellaria de 
Educación , no que o primeiro 
aportaría a infraestrutura e servi
zos e o segundo o material e 
persoal docente necesários. 

Como proba de que isto que pro
pomos non é unha enteléquia te
rnos, á parte das poucas expe
riéncias galegas, o caso do Con
cello de Archena na Comunidade 
Murciana, de recente implanta
ción. A construción dun Centro 
Infantil por parte do Concello 
(1.000 m2) e a aportación do 
M.E.C. en canto a profesorado e 
material lúdico e didáctico, ten 
levado a definir este proxecto, xa 
en marcha, como unha fantasia 
pedagóxica coa que moitas ve
ces soñamos os profisionais do 
ensino e a educación. 

Desde o próprio deseño do edifí
.cio, que imita nas formas aos xo
gos de arquitectura infantil, até 
as cores , formas e escalas do 
mobiliário, foron coidados de tal 
xeito polo arqui-
tecto que se po-
de dicer que 
existe unha lin
guaxe directa en
tre ambiente e 
nenas. , 

Concebido para 
albergar nenas de 
entre cero e seis 
anos, o centro, 
formado por mó
dulos ubicados en 
círculo, confluen 
separados por 
ruas nunha praza 
que cumpre o pa-
pe I de espazo 

O espazo -
tanto interior 
como exterior 
está 
deseñado, 
ideado e 
distribuído 
coa 
mentalidad e 
dun neno 

aglutinador da vida ao igual que 
calquer paraza de calquer vila. O . 
espazo tanto interior como exte
rior está deseñado, ideado e dis
tribuído coa mentalidade dun ne
na: ademais do material de uso 
habitual, as xanelas permiten ver 

GONZALO 
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o exterior sen se teren que levan
tar das suas minúsculas silliñas. 
Afora, as ruas, a praza, os xar
dins, o invernadoiro ... permiten ao 
tempo educar, ensinar e apren
der, (quizá máis o primeiro) o que 
é a sociedade, a limpeza, o entor
no, a ecoloxia ... en definitiva, o ci
vismo do que tanto precisamos. 

Non cabe dúbida algunha de que 
o deseñador, ben asesorado por 
profisionais do ensino, aportou 
incluso inconscientemente solu
cións que latexaban na sua lem
branza do coléxio que a el lle te
ria gastado ter cando nena. To
dos os elementos, en fin, seme
llan froito da reflexión, da análise 
e da permanente inovación que 
a educación e o ensino deman
dan para polo menos, e xa que 
non diante, ir á par dos tempos 
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en curso. Mágoa é que as nasas 
autoridades educativas semellan 
facer o contrário e que non nos 
caiba dubida algunha de que a 
Galiza, ao igual que o sistema 
educativo, camiña máis que co
rre tras os tempos.• 

XERANDo DAS.AIRAS 

Menos lonxe 
do "92" 

Xa estamos menos lonxe da Ex
po do 92 e case todos queremos 
estar máis lonxe no tempo e no 
espazo. Agora podemos ver o 
esmagado que fica o Continente 

ANIMAIS POLÍTICOS 
CúUDIO LóPEZ GARRIDO 

O ministro do Interior é o animal p lítico p r x lAn ia , n m n 
sentido ari totélico, senom como híbrido re ultant do ruzam nt 
de ambas as espécies, igual qu o mulo. 

O político só monstra a sua al~ada quand cupa tal arg . Fraga 
deu a talha em Vitória; mas, melhor dotado para o ofí io d Uh u, 
preferiu andar a correr a boinazo o rapazes qu lh boi ot avam 
os comícios. O sórdido F.G.M. ( .. Prefiero moí duna navajá en r 
metro ele Nueva Yó») nom se atreveu a passar esse test, a¡ sarda 
suas declara~ons ( .. Er Eztao de Derexo tamién ze defiende n laz 
cloaca,0 e da sua admira~om polos conservadores británicos "que 
redujera er número de huergaz ar 2% de laz eziztente ar inicio de 
su gobielno". Nem se atreveu o Sr. Guerra, a madr-es uita, ao qu 
se lhe supóm, por familia, grandes virtudes. 

Barrionuevo, esse si, demonstrou ser um ·pura sangre". oubo distin
guir entre o justicierismo do GAL e o terrorismo de ETA. Por~m, bril
haria como ministro de Transportes no atraco do século do TGV jun
to do experto cleptócrata García Valverde ('cuya honorabilidad está 
libre de toda sospecha y cuya dimisión es una idea descabellada) . 

Mas o auténtico "crack" á frente do Ministério do Amor -como o 
denomina Orwell em «1984,,__ seria Corcuera. Animal político e vi
ce-versa, socialista nacional e vice-versa, passará a História da infa
mia como inventor do letal anho-missil ("los agricultores lanzaban 
corderos contra la policía") e por umha Lei de Seguridade Cidadá 
pactada com. um bozom sem destino. (Como chamaría OrweJl ao 
"Defensor del Pueblo"?, 'Madre del Amor Hermoso,,?). 

A fun~om fai o órgano e vice-versa. Sempre haverá um Corcuera e 
um Gil Robles.• 



NAS REDES FEMININAS 
NANINA SANTOS 

"ºque che faltaba é acabar nas redes dunha muller" 

É unha frase que se ouve asi ou asá. Nas obras sérias do cine e da 
literatura, nas óperas, na rua, nas conversas de amigos ou nos con
sellos fielmente transmitidos de pais a fillos. 

. Tanto , que unha ten chegado a pensar que as tais "redes dunha 
muller" son unha trampa mortal , unha maña, a perdición de cal
quer home cabal. 

Porque na cabeza e corazón dos povos está fixa e rutilante unha 
idea: Elas, sempre elas, a perdición de calquer anceio de liberda
de e causa nobre que aniñe no corazón dun home laborioso. Am
biciosas , perver as, intrigantes , conspiradoras, que esfarangullan 
canto hai cJ.e íntegro. 

Ela o mal. Po rque si, porque xa o deus dos Xudeus fixo a Eva 
curiosa e tentadora para p erde r ao pobre Adán que so andaba in
ter sado no poslbel. Por iso os gabachos , cando algo vai mal, din: 
"cherchez Ja f mme". 

lla i qu star pr parada e coas redes en alto. Cando veñan bus
cando á mull r, enton i, que fiquen atrapados. 

P r hingal , qu xa tá ben de tanta tírria. + 

descoberto despois de 500 anos 
de "encontros de duas culturas" 
(din os da Expo que os negros 
como eran escravos eran inca-

Neste ano de 
celebracións, 
nengun dos 
organizadores 
quererá 
lembrar 
a Gonzalo 
Guerrero 

paces de "encon
trar " e segundo 
os cregos tam
pouco "encontra
ban" o ceu). 

Será certo que 
Colón (galega ou 
portugués ou 
maiorquino ou 
italiano segundo 
eles, todos moi 
seguros de que é 
da Comunidade 
lncomunitária Eu
ropea) re-desco
bri u América só 

para darlles o gasto de celebralo 
ano tras ano, e xa van 500 cele
bracións da Matanza. 

Neste ano de celebracións, en
contros e exposicións, nengun 
dos organizadores quererá lem
brar a Gonzalo Guerrero, o mari
ñei ro de Palos sobrevivinte do 
naufráxio da nave do conquista
dor Pedro de Valdivia en Yucatán 
no 1512, sobrevivinte tamén no 
encentro do seu grupo cos abori
xes que chamaron índios. Gon
zalo Guerrero foi xefe dunha da
quelas tribos e foi tamén sobrevi
vinte en 25 anos de loita contra 
os conquistadores até que con
seguiron asasinalo. 

Non se farán películas sobre a 
vida e a lenda de Gonzalo Gue
rrero. Non se criará un prémio de 
investigación ou criación no seu 
nome. Non se organizarán con
feréncias, áudio-visuais e mesas 
redondas sobre o seu significa
do. Non se darán concertos no 
seu recordo. Non se realizarán 
exposicións sobre a sua obra e 
nengunha nova rua ou nova pra
za levará o seu nome. Pala con
tra tentarán borrar o seu nome, 
confundir a cambiar a sua histó
ria e derribar a estátua que no 
seu recordo se ergueu nun par
que de Yucatán. 

Os organizadores da Expo 92 ta
mén esquecerán os viquingos que 
chegaron a Terranova, os nipóns 
que se "encontraron" con México 
e dos Polinésios que "descobri
ron" as terras dos Andes. 

Tampouco se quererán lembrar 

dos primeiros mestizos do conti
nente, dos primeiros escravos 
negros que morreron nos barcos 
e dos primeiros que foron de
sembarcados, os primeiros mula
tos e os primeiros zambos, gran
des protagonistas do "encentro", 
e non haberá para eles exposi
cións, conferéncias, mesas re
dondas e mesas cuadradas. 

Días antes do dia da Hispanida
de ou Matanza cumpriranse 25 
anos do asasinato do Che Gue
vara, home que tamén foi un 
produto do "encentro" das cultu
ras do 1492 e home que estaba 
buscando en Bolívia un verda
deiro encentro das culturas sen 
imperialismos, "encentro" que 
atopara en Cuba e que agora se 
quer esmagar. + 

M.P. (VrGo) 

Carta ao editor 
Olegario 
Sotelo Blanco 

Ben prezado Olegário: 

Neste ano que ven de rernatar 
asistimos á desconvocatória dos 
prémios "Arlequin" e "Leliadoura" 
con moito pesadume pero, ao 
tempo, entendendo as motiva
cións que vosté, como editor, ex
puña publicamente. 

Certos son os argumentos que 
barallou, desde a inflación de 
certames até ese costume dos 
escritores por facer circular os 
seus textos na procura dun pré
mio. Mais tamén as editoras te
ñen o seu grau de culpabilidade 
neste feito por fechar-se en crité
rios comerciais á hora de publicar 
textos, pero isto é outra história. 

Ternos comentado vários autores 
novos, nucleados moitos deles 
arredor da revista "Ólisbos, os 
amantes da palavra" (que se edi
ta na Faculdade de Filoloxia 
compo~telá) a orfandade de cer
tames para a xente nova onde o 
único obxectivo sexa o descobri
mento e a promoción de vozes 
descoñecidas ou case. 

Velaqui a proposta que Sote/o 
Blanco edícíóns poderia e case 
deveria ter en consideración. 
Sen dúvida vosté coñece o pré
mio Adonaís para autores novos 
no que non hai dotación econó
mica, somente unha sinxela flor 
e a publicación. 

lsto último é o que de veras inte
resa a un xoven escritor ou escri
tora, publicar, "nomeadamente 
cando .as edito-
ras só atenden 
aos que perderon 
a virxinidade e 
teñen outros tex
tos detrás sua. E 
o mesmo aconte
ce nos certames, 
cantos deles pre
miaron un ha 
"opera prima"? 
Cos dedos dunha 
man pódense 
contar. 

Sen dúvida 
vosté coñece 
o prémio 
Adonais para 
autores 
novos no que 
non hai 
dotación 
económica 

A nasa proposta 
é, .pois, que os 
prém ios "Arle-
quin" e "Leliadoura" sexan con
vocados para escritores/as de 
menos de trínta anos, e ou que 
non teñan publicado lívro indivi
dual. O premio seria a publica
ción dos textos e un caravel, 
mais nada, nen un peso -como 
no Adonais. 

De asumir esta proposta Sote/o 
Blanco edícións non perderia 
cartos pois abondaria con tiraxes 
de 500 exemplares e, sobretodo, 
poderia converterse no mecenas 
e impulsador das novas vozes 
através do seu descobrimento e 
da sua publicación. 

Certo é que sobran certames pe
ro non pra os xóvenes e vosté 
sábeo. O ano 1992 vai estar 
cheo de acontecimentos cultu
rais que se abordan con grandio
sidade, xigantismo~ en resumo, 
decorados para a cultura. Mais 
unha vez os xóvenes escrito
res/as irnos ficar fóra. 

Vosté, Olegário, ten a posibilida-

A ALDEA 

de de rachar isto e de sentar un 
fito na nosa historia literária. 
Gostaríanos que non a despre
zase. Parabéns editoriais para o 
futuro, que os fados da imprensa 
lle sexan xenerosos a Sote/o 
Blanco edícións. 

Cun atento saúdo. + 

Mmo VILI.AR 

Xanon 
. podemos calar 

Así comeza unha canción dos 
"Saraibas'', e iso foi o primeiro 
que me veu á mente cando abro 
a Voz de Galicia do Domingo 
19-01-92 é leo: "A expulsión dos 
guerrilleíros non ten vo!ta de fo
lla ", segundo o secretário Xeral 
da 1.N.T.G. 

Póñome a escreber esta carta 
non sabendo moi ben a quen di
rixila, non teño palabras que re
flexen a raiba, impoténcia e de
sánimo no que me atopo, des
pois de ler esas frases. Doume 
canta de que si as teño, pero 
que transcrebelas poderíame 
custar a expulsión do sindicato 
polo que teño loitado, cando me
nos e dentro das miñas posibili
dades, tanto como calquer de
s es ... que agora se eren os 
amos e donos, e mesmo teño 
medo que a simples réplica ou 
oposición aos "Mandos" , f aga 
que eu sexa calificada como 
"Guerrilheirf].". 

Pero vaiamos por partes, pois 
considero que o mencionado 
encabezamento ten duas ver
tentes, que é necesário analisar, 
asi a primeira parte que eu re
saltaría di: "A expulsión dos 
guerrilheiros" ven á miña mente 
cal será a reacción da xente 
que, coma min, coñecen a lgná
cío, Eva Loira, Manolo Carnei-
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parlamento nun taxi, 
saelle o ponteareán pala 
esquerda. 

Parece ser que 
nas fábricas de 
automóveis, xa bastante 
afectados pala crise, 
agora andan 
desesperados tratando 
de saber como se 
colocan tres cintos de 
seguridade nos asentos 
de atrás. 

O alcalde do 
t Carballiño 

foi quen de rectificar en 
poucas horas a sua 
pretensión de cobrar 
407 mil pesetas de soldo 
inicial e de contratar a 
duas persoas, un 
avogado e un relacións 
públicas, como asesores 
persoais. 

Xosé Luis Garcia 
Rodríguez, do Partido 
Popular, conformarase 
con cobrar un sueldo 
equivalente ao do seu 
pasto de catedrático c;Je 
instituto, máis as 
correspondentes dietas. 
Non se sabe se o 
arrebato de austeridade 
foi debido ao medo ás 
protestas da oposición 
ou por causa dunha 
aparición nocturna de 
Manuel Fraga, látigo de 
militantes e castigador 
de dispéndios. 

El Pais 
publica semanalmente 
unha análise dos 
indicadores da 
economia española. A 
síntese de cada factor, 

· realizada por Carme 
Alcaide, economista do 
BBV, sinala: Lixeiro 
repunte, non inícia a 
recuperación, 
desaceleración 
construtora, 
esgotamento do plan, 
cámbio de tendéncia, 
moderase a caída, 
dúbidas sobre a 
cobertura do dato, 
moderado 
comportamento, 
insuficiente criación de 
emprego, aumento do 
paro, novo deterioro, 
deficit do mes, 
tendéncia decrecen te ... 

Velaí comprendidas 
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todas as maneiras 
posíbeis de dar unha 
notícia negativa. A 
economia, desde as 
alturas oficiais sempre foi 
propensa aos 
eufemismos. Por 
exemplo, o que no 
século pasado , se 
chamaba pánico, logo foi 
crise e máis tarde 
depresión. A partir de 
1929 tamén esta 
expresión foi 
considerada de mal 
gusto e optouse pola 
máis sutil recesión. 
Agora escoitamos talar 
de reaxustes_deslizantes, 
periodos de pausa e 
mesmo de aterraxe 
suave, amasando quizá, 
os grandes rectores da 
economia, que tamén 
teñen algo de poetas. 

O Sida, o 
problema da 
silicona, 
os chamados do Papa 
contra o divórcio, o 
aborto e os desexos 
carnais ! Cal quera día 
sae o presidente 
George Bush 
recordando que a 
masturbación afecta á 
medula espinal ou 
Solchaga decindo que 
hai que declarar o 
número de coitos a 
Facenda, coma se fosen 
un ben de luxo. 

. Nótase que 
Fraga . 
xa está a feito a talar en 
galega, porque xa o fai 
igual de 
atropeladamente que en 
castelán. Será moito 
pedir que o subtitulen?. . . .. .. .. .. •.• .. 

fago un 
peque no 

anúncio 
nun semanário 
AMIGO 

Test da oposición 
a funcionários autonómicos 

16 . - ¿Onde está situada a reside ncia oficial do Presidente da Xunta de 
Galicia? 

a) Chalet reconstruido de Perbes 
b) Cortello de Roxos . , 
c) Palacete " alto stand ing" na Castellana 
d ) O Presidente non ten . res idencia oficial en Gal:icia, porque pa

sa máis tempo fora que dentro 

17. - Os altos cargos da Xunta , se non. son funcionari os: 

a ) Deben presentarse ás opos i cións 
b ) Supónsel les os coñecementos e adquiren a condición de fun c io

narios a.utomaticamente 
c) Eticamente deben absterse de participar e n probas selectivas 
d) Son enchufados natos e vitalicios 

18. - O Consel l eiro de Traball o é competente : 

a) Sobre os seus atributos 
b) Sobre os atri but os das que lle asig na a relación de pa stos 
c ) Sobre unha determinada clase de órganos con escasa autonomia 
d) Todo cambeou en Samos e ademais, tranquilas que, este ano nan 

hai xantar de " confraternización" 

19. - ¿Quen nomea os Conselleiros da Xunta de Gali.cia? 

a) Todos o Presidente da Xunta 
b) Todos Cacharro 
c ) Todos o Opus Dei 
d) Por terceiras partes , o Presidente, Cacharro e o Opus 

20 .- Segundo a 'constitución e o EAG , ser galego é : 

a ) Unha condición política 
b) Unha condición xuridica 
c) Unha condición infrahumana 
d) Unha carreira, e de Ourense catedrático 

¿Que maioria se precisa para modifica-la sede do Parlamento e da 
Xunta de Galicia de Santiago a outra cidade? 

a) Ci nco tercios 
b ) Dous q u intos estre l a 
c) Tres cortos 
d) A capital de Galicia non está en Santiago, senón en Lalín , 

sendo inamobible por orde da COTOP que fi xou ali o Km "O " 

¿Que raz6ns poden funda-la negativa do Presidente da Xunta a no-
mear Vice -presidente? 

a) Non fia rse de ninguén 
b) Que Barreiro está inhabilitado 
c) Que Cacharro non quere 
d) Tal e como está o patio no n se pode nomear Vice-presidente a 

non ser que sexa natural da Fonsagrada 

22 . - ¿Cales son as partes dun procedemento administrativo? 

a) Esposici6n, nudo e desenlace 
b ) Prevaricación e cohecho 
c ) Solicitude, t raspape leo e silencio administrativo 
d) O procedemento administrativo non ten partes . As partes son de 

titularidade intransferible do fun c ionario / a 

....._ 
1023 . - ¿En cal dos s eguintes casos non se inspirou Cuiña para manifes 

ta-la incomodidade de compartir Par lamento con grupos minori
tarios? 

a) En Xul io César, cando c onvidou ó s outros triunviros a disfru
tar dun merecido descanso 

b) En Adolfo Hitler, cando comezou a prepara - la inclusión de Ale
mania no Plan Marshall 

c) Nas lamentacións do profeta Xeremías 
d) No reí Ramiro, cando fi xo a campá anti-contaminación a cústica 

en Huesca 

1024 . - Os trienios dos funcionarios públicos son unha retribución: 

a) Básica 
b) De miseria 
c) De ri s a 
d) De pagamento intermitente, cóbrase c ada tres anos 

1025. - ¿Que significa presuposto en base cero? 

a) Que o importe total dos presupostos sometidos ó control parla-
mentario é igual a cero 

b) Que ó persoal se lle incrementa o salario o 0% anual 
c ) Que o número que máis se repite nos presupostos é o cero 
d) Que os presupostos fanse en Lalín {Km . ' "0") 

1026 . - Segundo a Constitución e o EAG: 

a ) Ninguén será discriminado por razóns do i d ioma 
b) Todos teñen dere i to á igualdade 
c) ·No acceso á funci ón pública aplicanse os p rincipios de igual 

dade, mé r ito e capacidade 
d) Todas son certas menos para os e xames de auxiliares á Xunta 

nos que se premia rá ós q ue o fagan en galega con diversas sor
presas no exame de máquina 

Incluido no Boletín da Administración Pública da CIG, 
na sua páxina de humor . 

ro, Oliva, ou ·o resto dos/as 
membros desta zona, que se di, 
van expulsar do 
sindicato. Póño-
me a pensar en 
que o Xuíz Gar
zón, parece ser, 
se atopaba sen 
probas para p~o
ce sal os, xa o 
ten claro!!, xa 
ten un testigo de 
cargo, que testi
ficará que as 
persoas detidas, 
e incluso as non 
deti.das (pero si 
nunha lista, para 
expulsar do sin
dicato), son "pe
rigosos guerril
heiros/as ". o · 
primeir6 que sai 

Pónomea 
pensaren 
que o xuíz 
Garzón, 
parece ser, 
seatopaba 
sen probas 
para 
procesalos, 
xa o ten 
claro!! 

pola miña boca é: Pero que 
hostias está a pasar? Pero quen 
é "ese personaxe" para facer 
esas declaracións? Pois xa é 
unha coña que a xustiza (que 
sabemos que só ten o nome) 
pase do princípio de presunción 

o único organismo que pode de
. cidilo é a Comisión de Garan-
tías? · 

Todo isto ten un cheira que fe
de, e a única explicación léxica 
que atopo a istas declaracións 

. é, ou ben que a dirección do 
sindicato xa ten tomadas deci
sións, saltándose os mecanis
mos estabelecidos, ou ao señor 
Mera escapóuselle e a decisión 
política xa está tomada (ao ter 
o control da Comisión de Ga- 1 

rantias). Espero que ''ci miña lé
xica falle e que as suas decla
racións non reflexen máis que 
un desexo do señor Mera, e 
quen proceda lle dé un bon ti
rón de orellas. 

Aproveito para dicerlle ao Sr. 
Mera que, se podo asistir ao V 
Congreso da l.N.T.G., non conte 
co meu voto e que desde este 
momento non cante nen moito 
menos co meu respeito.+ 

Mª PnAR CES RIOBOO 
Traballadora de Bazan 

de inocéncia pa
r a esta xente 
(non para todos 
é asi, vease: 
narcotraficantes, 

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

desfalcos, blan-
queo de diñeiro, 
etc.), pero que o 
próprio Secretá-
ri o Xeral da 
l.N.T.G. sentén-
cie xa a estes 
compañeiros/as 
é cando menos 
unha auténtica 
canallada (por 
poñelo moi sua
ve). 

A segunda parte 
da notícia "As 
expulsións non 
teñen volta de 
folla", un ha de 
duas, ou o Sr. 
Secretário é 
analfabeto , ou 
ten unha cara 
coma un zapato. 
Como pode ese 
señor dicir iso 
cando non se 
efectivizaron 
esas expulsións? 
Como ten cara 
de dicir isto, can
do sabe que os 
estatutos que El 
aprobou conte 
ñen mecanismos 
prévios ás san
cións, que ga
ranten a defensa 
dos afectados? 
Como pode facer 
tal aseveración 
cando sabe que 

ANOSA TERRA 

canta con tres páxinas para recebar 
opinións, 

gabanzas, críticas, informacións 
(texto, fotos ou deseños), sobre todo o que 

nos rodea 
como persoas, como cidadáns, 

como consumidores. 

Envios a: 

ANOSA TERRA 

A ALDEA GLOBAL 
Apart. 1.371 36200 

Vigo 
ou através do 

Fax: 
(986) 22 31 01. 

METRO E CUARTA 
TECIDOS 

· <::;home ao Tlf. 
(986) 43 38 30 ~ÉNDEZ NÚÑEZ 27 - EDIFICIO AVENIDA CANG~ 
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O mellar dos vídeos 
O Festival Internacional Cidade de Vigo non ten axuda da Xunta 

Durante toda esta semana celébrase 
o III Festival Internacional de Vídeo 
Cidade de Vigo, único encontro adicado 
en Galiz~ á videocriación, con carácter de 
concurso, e que. apenas conta con 

colaboración da Xunta, recaindo o peso 
económico no Concello de Vigo e na 
productora privada Alborada. O xaponés 
N oro N akayima é unha das principais 
figuras que asiste ao festival. 

Antón Reixa dirixiu Ringo Rango, un dos catro vídeos que se apreentan a concurso 

•x.c. 

O proxecto anunciado na etapa tri
partita da Xunta de que Vigo fose 
sede dun Festival onde se apresen
ta e a produción videográfica e A 
Coruña a de cine, non foi adiante 
ainda que a cidade olívica si conse
gue desde hai tres anos poñer en 
marcha no mes de Xaneiro un cre
cent~mente prestixioso Festival In
ternacional. A idea partira da Con-. 
elleria de Cultura que, paradoxi

camente, apenas apoía o encontro 
que na ua fase de concurso ten en 
liza 41 vídeos dos que catro son 
galego . 

Ringo rango de Antón Reixa, Gris 
Púrpura de Xo é Carlos R. Arro
yo. Hardo de Manuel Abad e "Pe-
adilla" de J.C. Leiro, son os títu

lo de autores galegos que entraron 
en concur o xunto a trece obras de 
Alemaña, E paña (7), Fráncía (3), 
USA (3), Au tralia (2), Gran Bre
taña (2) e Au tria, Canadá, Finlán
dia, Holanda. Xapón Portugal e 
Suiza ( l ). A decisión para outorgar 
a 500.000 pese ta do primeíro 
prémio e o do u accés its de 
250.000, asi como as mencións do 
xuri corre ponderán a Angel Sán
chez Harguindey (xomalista de El 
País), Pierre Bongiovanni (respon-
ábel de Piezas de Canal Plus), Fa

rouk Salomao (realizador de vídeo 
brasileño), Sabastian Nahon (eco
nomi ta norteamericano e produc
tor de vídeo) e Alan McCluskey 
(promotor do proxecto "Cen luga
res" destinado a criar foros estábeís 
de exibición). A organización non 
considerou imprescindíbel .a pre
séncia de nengun galego, "porque 
outros anos xa estiveron e non ti
veron unha aportación importante. 
Trátase de que esteñan os menores 
profisionais que tanto nas valora
cións dos prémios como nas men
cións especiais podan facer unha 
aportación fundamentada" . 

Os vídeos proxéctanse con tradu
ción simultánea até o venres 24 de 
Xaneiro, entregándose os prémios 
no acto de clausura o sábado ás 22 
horas no Centro Cultural da Caixa
vigo. 

Lugar de encontro 

Segundo Enrique Acha, director 
desde a sua primeira edición , o 
Festival mostra fundamentalmente 
o que se pode definir como vídeo
arte, "nesta edición practicamente 
xa non hai . video-clips musicais, 
que é un xénero que xa non entra 
na competición e ten un enfoque 
con poucas aportacións novidosas. 
Xa está pensado máis en exclusiva 
para vender unha música que para 
a criación no terreo visual". 

Segundo Acha os f~stiv ai s teñen 
unha función doble de apresehtar 
ao público as últimas criacións do 
video-arte cos contactos entre pro
ductores e realizadores, "a esta edi
ción acuden as xentes do programa 
"Metrópolis" da TVG, "Pezas" de 
Canal Plus ou da Sete francesa, que 
son programas específicos adicados 
a esta expresión visual. A TVG non 
ten nengun espácio semellante e 
non enviou a ninguén. Non é exac
tamente un encontro de compra de 
programas de TV, como algunhas 
feiras que hai por Europa adiante, 
pero sempre se aproveita nun senso 
comercial. Hoxe hai unha tendéncia 
a que as produccións teñan un ca
rácter intereuropeu e no marco de 
encontros como o de Vigo se van 
estabelecendo os contactos". 

O Festival de Vigo é, xunto á Mos
tra de Vídeo de Marin, noutro con-

O video-clip 
music.al é un 
xénero que xa 
non entra na 
competición 
porque ten 
poucas 
aportacións 
novidosas. 

texto, as únicas exposicións mono
gráficas adicadas ao vídeo que te
ñen lugar no noso país . Segundo 
Pepe Coira, do CGAI hai intención 
de que en futuras edicións se po
dan facer colaborac ións entre o 
centro que el dirixe e o Festival, 
"mesmo nesta edición tentaremos 
que os vídeos que resulten premia
dos teñan acollída na programa
ción da nosa sala". 

Tendéncias 

A mostra seleccionada a concurso 
polos organizadores permítelle afir
mar a Enrique Acha que as tendén
cias que se observan son "unha me
nor utilización da palabra e novos 
ritmos de narración. Hoxe fúxese 
do efectismo e da alienación polas 
posibilidades técnicas para darlle 
máis importáncia ao discurso narra
tivo. Segue habendo espectaculari
dade pero ao servício do contido". 

A preséncia de Ko N akayima, de 
quen se seleccionan catro vídeos 
da sua importante videografia, é un 
dos platos forres do Festival. "Mt. 
Fuj i" , "Dolmen", "Rangi Toto" e 
"My Life" son os títulos que se 
mostean deste pioneiro do vídeo de 
animación que comezou a sua obra 
xa polo 1971. A el se lle deben 
dous dos novos equipos para a pro
dución de vídeo-animación, o ani
puter e o animqker. Imparte clases 
no Soho College of Photography 
en Tokio. 

Video á carta 

Cos médios que o médio facilita 
está aberto durante os dias do Fes
tival un servício para visionar cal
quera dos vídeos programados, ben 
individualmente ou en grupo de 
non máis de cinco persoas. Ade
mais das cintas a concurso apre
séntanse unha série de traballos 
monográficos: Video experimental. 
chicano, selección de videoarte 
alemán actual, Det Danske Video
v aerksted de Dinamarca,, muller 
no poder, video-creación húngara, 
Riga Videocentrs (letónia) , do 
CICV francés ou unha mostra bra
sileira de vídeos ecolóxicos. • 
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• Unha revista 
para ninguén 

No 1989 anunciouse a bombo e 
platillo que por fin "O Correo da 
Unesco" teria unha edición en ga
lego. Despois de editar tres núme
ros consecutivos parouse até qÚe 
en Xaneiro de 1990 a Dirección 
Xeral de Cultura volveu retomar.a 
responsabilidade de poñer en cir
culación carro mil exemplares 
desta pres tixiosa publicación. A 
Mesa pola Normalización Lin
güística fixo pública unha denún
cia conforme á cal estase a reali
zar a edición pero non se distribue 
nos quiosques nen chega de xeito 
gratuito a case nengun centro de 
ensino nen ás bibliotecas , tal co"
mo se anunciara. 

A MNL denúncia tamén ·que non 
existe un boletín de suscripción "'e 
resulta imposíbel marcar os núme
ros mesmo na Dirección Xeral de 
Cultura. De pretender mercala res
póstase que non está á venda públi
ca e que só se distribue aos centros 
de ensino e bibliotecas, o cal é falso 
na case totalidad dos casos". 

A Mesa denúncia o despilfano que 
supón esta edición que despois se 
encena nos sotos de San Caetano, 
"resulta inconcebíbel que non fosen 
capaces de distribuila polos centros 

GuieirQ 
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•E.anda. de Ml).sica para Ribadeo 
·Con case . i..th. ano · d~:adianto sobre o cai~ndário previsto, o próximo 25 de X.aneiro v.aise presentar na Igrexa.Parro
quial de Ribadeo a Banda de Música de Ribadeó dirixida"polo músico Hernán Naval. O programa de comezo in
clue obras de Schubert, Freita, Xoán Montes, Sorozábal,,Báudot, Kees Vlak, Wagner, Bemstein e J. Teixidor. + 

.....••.........................................................•....................................... 
\. 

de ensino e bibliotecas, que leven 
todo este tempo pensando en facer o 
boletín de suscripción e que non se 
consiga mercar a revista nen na Di
rección Xeral. Sendo unha revista 
de divulgación acabará cotizándose 
como se de incunábeis se tratase". A 
Mesa di que quer admitir a cifra de 
catro mil exemplares impresos pero 
"non descarta que esas sexan cifras 
rexistadas e que só se imprima unha 
cantidade testemuñal". + 

• Galiza canta 
a Euskadi 

O Teatro Victória Eugenia de Do
nostia vai apresentar o vindeiro 2 
de Febreiro un encentro musical 
con preséncia de agrupacións gale
gas e bascas e diferentes esti los 
musicais. Intervirán a Coral de Be
ra de Bidasoa, a Polifónica de Ri
badeo e de Burela, a Banda de Mú-

sica de Lesaka e o Grupo Meakako 
Adiskideak. A presentación trilín
güe correra a cargo de Alber to 
Eceiza, Xosé Estévez e Xosé An
tonio Vilaboa, intervindo o cantor 
vascos Urko. 

Segundo os organizadore a falta 
de tempo e médios obrigoulles a 
dicer non a 4 corales e 20 bandas 
que estaban dispostas a viaxar a 
Euskadi apesar de non cobrar.+ 

• O Centro Dramático 
en liña continuista 

A primeira programación que 
apresenta Manuel Guede na 
dirección do CDG volve sobre o 
esquema establecido polo seu 
primeiro director Eduardo Alonso: 
un clásico universal, un galego 
histórico e un novel. O fe ito de 
integrar a institución no Instituto 
Galego das Artes Escénicas e 
Musicais (IGA EM) non altera 
básicamente nen os cartas nen a 
liña. Como novidade anúnciase o 
propósito de priva ti zar parte dos 
fondos anuais do CDG, a meio dun 
concurso de gran producción.• 

• Novo prémio de poesía 

Un acordo entre a edi torial Galaxia, 
o concello de Vigo e Bodegas 
Vilariño de Cambados permite que 
de de e te mesmo ano e convoq ue 
o prémio de poe ia "Marti n Códax" 
cun galardón único de 500.000 
pe etas, que iguala a dotación do 
E quio. O prazo de apre cntación 
remata o vindeiro 7 de Marzo e 
esixe galego en normativa o(icial , 
un mínimo de cincocentos versos e 
carácrer inédito. O traba ll o 
premiado erá publicado por 
Galaxia na colección Domba1e. 

O alcalde vigué gabou ini iati a 
da bodega do SaJné "porque nos 
tempos que corren non é habitual 
que ninguén e preocupe pola 
poesía e a literatura e i polas cou as 
materiais". O concello vigués 
patrocinou hai ano o Prémio Celso 
Emilio Ferreiro que de apareceu sen 
explicadón institucional algunha 
de poi de tre edición . 

A razón aducida para adiantar e ta 
fórmula non é outra que correxir o 
minifúndio do teatro, xa que 
compañias pequena poderian 
xuntarse arredor dun proxecto 
importante. • 

Se che gusta ler, tes Pr~~io~ 

PREMIO XERAIS 

· ·Agosto do 36: Xoa• Fernández Ferrelro. 
Esta novela . baseada en feítos reais e escrito 
cunha linguaxe case que c inematográfica. é a 
historia dun asesinato por vinganza cometido 
por c atro falanxistas aproveitando o confusio
nismo dos primeiros días da Guerra Civil. 

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

Se che gusta ler, tes Premio. 

PREMIO CIDADE DE LUGO 

Dias contados: Xos• Cid Cabido. 
Esta obra está c onst ituida por doc e rela tos 
maiormente urbanos . onde os p rotagonistas 
viven situacións de fronteira entre a paradoxa 
c ase fantástic a e a máis sec a e impla cable 
reolidade cotiá. 

PREMIO B~ANCO AMOR 

Traller: Francisco Alonso Vlllaverde. 
A primeira novela deste xove autor é un ache
ga mento á vida d os camioneiros galegas. 
Cunha c lara vocación de actualidade, o fío 
conducto r atópose nos c uestiones c andentes 
da nosa sociedade - Sida , terrorismo. sexo ... -

PREMIO XERAIS 
N A S T A 

Sabor a th Miguel Suárez Abei. 
A nove la fina lista d o Prem io Xera is inven ta . 
mediante unha prosa eficaz e áxil. o forte atracti· 
vo dunha ollado feminina . pasional, "con clase", 
que destrúe a rat ina dunha profesora de instituto. 
quizais a costa da súa propia destrucción. 

. . . · · · .XERAIS · · · .· · · . 
. . 

~" ~~ 
O QUE GALICIA TEN QUE LEA 
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Relatos a eito 

Os M. Figueiredo 
do 88 e 89 

Ediciós do Castro tirou do prelo as 
narracións gañadoras do Certame 
nacional galego de Narración Bre
ve Modesto R. Figueiredo corres
pondentes aos anos 1988 e 1989. 
Un total de dez narracións, entre 
prémios e accésits, nove autores 
diferentes e 242 páxinas de leitura. 
O autor que se repite é Xosé Mi
randa Ruiz, prémio 1988 exaequo 
con Bieito Iglesias, con "Na terra 
sobria", e accésit de 1989 con "Ó 
lambirón". Os gañadores de 1989 
foron Manoel Riveiro Loureiro 
con "Vindo de volta" e Xan Frenla 
por "Conto do deluvio". 

Como dado curioso, cando a con
ce ión do prémios, o único autor 
que tiña obra narrativa publicada 
en volume autónomo, era o vete
rano Manoel Riveiro, cuxo relato 
premiado é cani-
balizado, en certa 
maneira, na ua 
novela O Patrón 
(Edición do Cu
m i o, 1990). Un 
relato realista on
de e meten de
ma iadas cou a 
e que acaba por 
aborrecer ao lei
tor. Dou dos na-
rradore viron 
-preci amen
te- en 1991 pu-

Luanda 
é o máis 
iflteresante 
do volume. 
Le e dun 
tirón, con 
agrado e 
cunha intri
ga ben 
desenvolvi-

blicado o seu pri- da sen 
meiro libro narra-
tivo: Xosé Mi- abraiar ao 
randa (O parau- leitor. 
gas azul, Ed. Xe-
rais) e Bieito 
Igle ia (Aventu-
ra en Nassau, Ed. Xerais). Miran
do, o único que repite, dá dous re
lato abondo diferente entre si: 
Na terra sombrf a, que e pode 
unir á ua novela polo ambiente e 
o de envolvimento fantá tico do 
relato. Miranda domina e coñece a 
literatura fantá tica, mai non aca
ba de entregar a obra que atraía ao 

Bieito lglésias 

leitor, quizá debido a que remat;:i. :. · 
fuxindo por carriiños p~r.aJ~los _á · 
ciéncia ficción sen ser beh- esta (tii~.: 
mén, e neste relato nótase, pode 
ser debido a que lembra muito á 
banda deseñada de tipo fantástico). 
O lambirón é un relato no que au
tor mistura as suas preocupacións 
literárias co seu saber profisional, 
de biólogo. 

O relato de Bieito Iglesias, Luan
da, é o máis interesante do volu
me. Un relato policial que Iglesias 
desenvolve con humor e unha lin
guaxe moi ben usada. Lese dun ti
rón, con agrado e cunba intriga ben 
desenvo1vida sen, por outra banda, 
querer abraiar ao leitor. Dos res
tantes relatos só salientaria o de 
Xosé Paulo Antelo Rodríguez: A 
longa ausencia de sirea, cuxo pro
tagonista é o heroi de Raymond 
Chandler, Philip Marlowe. Non é 
que sexa un excelente relato -é 
confuso e ás veces caótico---, pero 
Antelo fai un excelente pastiche 
dos relatos do mestre colocando un 
Marlowe envellecido e máis des
pi tacto que de costume. 

Dos outro nomes, só salientar o 
horríbel galego usado no relato 
Conto do deluvío, de Xan Frenla. + 

X.G.G. 

Palabras desde 
··o interior da 
Historia 

Oprezo 
. da transición 

Grácias a Gregório Morán ternos 
unha porta de entrada aos anos da 
transición política do Estado ·:Es
pañol, 1975-1982. Son mo:i-~as as 
Mernórias dos protagonistas_ deses : 
anos que invaden as librarias; é 
igualmente unha morea de tu:pidps 
veos o instrumento de todos ·para 

·agachar a parte interesante do fe-. 
·nómeno. Gregório Morán, un xor
nalista con mans calosas na brega, 
~porta a visión, tan descarnada co
mo verídica, do furto ao povo dun
ha reforma do sistema a cámbio da 
reforma do réxime. 

O libro de Morán está estruturado 
en catro conxuntos: un relato cro
nolóxico e aséptico dos acontecen
tos de 1975 a 1982, cinco capítulos 
de desenmascaramento desde a 
viaxe do entón Príncipe de Astu
rias, en función de xefe do Estado, 
a Marrocos ata o 23/F, tres capítu
los sobre a xénese desta clase polí
tica da transición no tempo do 
franquismo e un epílogo ao estilo 
das obras doutrinais de Saavedra 
Fajardo. 

Todo o libro, pero especialmente 
os catro capítulos dedicados á 
transición, parten dunha visión co · 
obxectivo en Madrid e algunha que 
outra luzada a Euskadi e Catalun
ya. Mais un leitor galego atopa luz 
na interpretación da nosa transi
ción: aqui non houbo desmobiliza
ción sindical, non houbo caréncia 
de propostas de ruptura, pero si 
houbo, como no resto do Estado, 
compromisos de cúpulas, sen dese
ños de futuro e só con garantías 
dos seus intereses personais na de
rei ta e unha esquerda con expe
riéncia unicamente na loita anti
franquista, pero sen outra ciéncia 
de política. 

Francisco ·Franco n~meando a Juan Carlos de Borbón como seu sucesor. 

Que foi, xa que logo, a transición? 
''Poi en grande parte a vitória, non 
sei se póstuma ou egréxia, das cla
ses médias alimentadas durante a 
ditadura. Esperar para evolucionar. 
Non había por qué arriscarse, nen 
comprometerse, porque ao final fa
ríase o que era inevitábel facer e to
dos estaríamos na mesma situa
ción.. Seguen os mesmos protago
nistas, desde o Rei ata os oscuros 
funcionários, pasando pola vario
pinta galería de incondicionais da 
autoridade, verdugos reciclados ou 
policías envilecidos".(p.98) Atén
dase: unha transición xerada e tute
lada polos funcionários, onde resoa 
ainda aquela voz atiplada e desa
gradábel, pero do gusto da clase 
social que el axudou a desenrolar, 
"clase timorata , filistea, soberbia e 
piadosa" . En Galiza, son tamén 
abundantes as crónicas da transi
ción, pero aqui en forma de con
versas. E nesas conversas acontece 
que sobardan os dados sobre o se
senta e metade primeira do setenta, 
escasean sobre a Preautonomia. 
Resulta curioso que aqui se esgara
velle amplamente na sociedade e 
nos colectivos antifranquistas dos 
60-70, moitas veces rapaces uni
versitários en plena adolescéncia, 
mentres que para a transición so
mente se vaia ao parlamento gale
go a buscar informes. Os "autores" 
da transición -eses oscuros funcio
nários e os seus compadres- están 

sen estudiar. Hai unha ou duas ex
cepcións afortunadamnente: V. 
Araguas danos en "Voces ceibes" 
un cadro realista e agudo dos anos 
1969-1973. Nel aparecen os recto
res da universidade de Santiago e 
que rectores¡ Carlos Mella fornéce
nos a intimidade política do Parla
mento e da Xunta nun xogo de lu
ces de ineptos e de precoces. 
Para o estúdio da transición G. Mo
rán acode a época do franquismo. 
A sua visión do é paradigmática. 
Para Morán o franquismo consoli
douse como réxime nos 20 primei
ros anos, 1936-1956. A partir de 
1956 empezan alguns distancia
mentos de familias políticas que se 
apuntaran aos vencedores no trinta 
e nove. Entre outras a Monarquía 
Borbónica: 
"Se ata 1956 non se observa nin
gun significativo signo de crise 
entre as familias do franquismo e 
o seu indiscutíbel condutor, iso 
significa que o proceso de con
cienciación democrática de alguns 
sectores non procede da catátrofe 
que supuxo para as suas ideas o fi
nal das ditaduras alemás e italia
nas , senón a creba das suas con
viccións respeito ao Xeneral Fran
co e ao seu réxime. Falando en 
prata, Dionísio Ridruejo e o bri
llante grupo de intelecctuais e po
líticos que o rodeaban, non capita
nean unha reforma democrática en 

(Pasa á páxina seguinte) 

artigo de Dario Villanueva, 
José Luis Cardero e Ana Maria 
Spitmes er (Totem e Tabu: a 
sociedade galega nas 
Comédias Bárbaras), mantendo 
logo as suas seccións habituais 
de crítica e información, 
ademais de traballos de B . 
Lourenr;o Fondevila, Hernán 
Neira e unha entrevista de 
Gustavo A. Garrido a Jesus 
Mosteirin.+ 

Chalupa na que coedita con 
diferentes editorias catalanas e 
bascas: Orellas de CoelJo, A 
rebelión dos xoguetes e Estes 
dias refresca polas tardes. 
Xerais, pola sua banda, 
concentra na colección Merlin 
moitos destes títulos deste 
sector editorial específico, con 
indicacións recomendadas de 
idade. Xigantes e Anantes de 
Manuel António Pina (de 9 
anos en diante) e A cidade 
maldita de Xelucho Abella 
Chouciño (para máis de 11 
anos) son dous dos últimos 
títul os editados.+ 

Didácticas várias 
Sotelo Blanco ven editando 
nunha orixinal coleccción -con 
renovado deseño de Faausto 
Isorna- unha série de traballos 
mistura de na,rracións e textos 
para a aprendizaxe. Os dous · 
prirneiros son de Emilio R. 
Ga1iñanes e teñen o título de 
Hai que roelo. Pasatempos 
matemáticos. O terceiro, 
dirixido á area de língua na 
EXB é Se ti foses ás illas ... de 
Rosa Luengo e Xosé Lois Cid 
Galante. Libros interesantes 
mesmo para quen xa non anda 
no estudo.+ 

Para 

A nada 
des temida 

Deseño para 
a terceira idade 

Valle-Inclán 
entre nós 
Anunciada oficialmente para a 
primavera a representación das 
Comedias Bárbaras de Valle 
Inclán polo CON na Coruña, 
dous volumes ocúpanse do 

autor aurosán. Por unha banda 
un monumental estudo de 
Eliane Lavaud-Fage, editado 
pola Fundación Barrié, que 
engloba no seu ensaio a obra 
desde 1888 a 1915. Pola sua 
banda o volume 112 da revista 
Grial adícase 
monograficamente a Valle con 

os pequenos 
A prática totalidade das 
editoriais galegas teñen no seu 
fondo coleccións específicas 
para os que empezan a ler e xa 
maiorciños. Galaxia ten unha 
colección específica, A 

Antón Tovar, que recentemente 
recebeu o prémio Xunta de 
Galicia á criación cultural, ven 
de editar un libro de poesia na 
colección Dombate de Galaxia, 
a mesma que acollerá o 
primeiro prémio do recén nado 
Prémio Martín Códax. A nada 
deslemida é un libro radical, no 
que o poeta amosa a süa 
angústia ante un mundo que 

A Conselleria de Traballo ven de 
editar o segundo volume da sua 
colección de Servizos Sociais, 
un traballo de José Ramón Rua 
cunha extensa análise dos 
critérios de deseño de vivendas 
para a terceira idade. O informe 
analisa diferentes edificios de 
residéncias e centros de terceira 
idade e contén un importante 
apéndice gráfico e de planos. Iso 
si, o libro está escrito en 
castellano e a toponúnia en 
castellano: a Xunta non poderá 
comprar trescentos exemplares 
das suas próprias edicións. + 
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(Ven da páxina anterior) 

1945, nen en 1948, nen en 1952 
despois das suas coincidéncias con 
Ruiz Jioménez no Ministério de 
Educación ... e po-
lo tanto non poi-
deron a causa di- Un libro 
so ser marxina
dos en 1956. Se
nón que foron 
marxinados a 
partir de 1956, 
porque entón si 
que comezaron 
un inequívoco 
proceso de for
mación dunha 
conciéncia de
mocrática, in
compatíbel de ra
íz cos princípios 
do sistema" 
(p.126). 

. indispensá
bel, espe
cialmente 
para cantos 
andan pola 
vida con 
mitos de 
reis e de 
enteléquias 
legais. 

Estes neodemócratas da Guerra do 
36 son reabsorbidos pola chamada 
"xeración do Príncipe"que se fai 
visíbel nos anos 69. Unha trintena 
de enganchados ao réxime que van 
constituir o grillón de enlace do 
franquismo co reformismo.A lista 
.ven na p. 132. Estes si que reali
zan unha operación de "bruxeria" 
nos 76-79, a mesma que vemos 
nos países do Leste: numerosos 
membros da "nomenklatura"enca
bezan empresas privatizadas con 
altos gaños personais. E son os que 
foron capaces de utilizar os vellos 
convertidos á democrácia no 56 e 
aos antifranquistas de sempre, pero 
xa cansos de exílios, que apostan 
por todo o que negaran dias antes 
de firmar acordos nas eleccións do 
n ·, 78 e seguintes. 

Para esta caste de políticos da 
"xeración do Príncipe" e para os 
subsumidos por eles, garda G. Mo
rán a sua crítica radical e firme: 
basta con colocar a cada un as suas 

Cine negro 
made in Spain 

Beltenebros 

Pilar Miró segl!e sendo máis coñe
cida coma unha figura pública ca 
coma directora de cine e afins 
-hai un mes escaso que se estreou 
en Madrid unha versión de A ver
dade sospeitosa de Alarcón, dirixi
da por ela. O escándalo como di
rectora do Ente Público de TVE 
non fai esquecer unha época de 
programación moito máis intere
sante que a naderia actual, recoñe
cendo que naqueles tempos onde a 
competécia entre cadeas non exis
tia todo era máis doado. Imposíbel 
que agora, cun déficit mamut, po
dan facerse séries coma A forxa 
dun rebelde o Don Quixote -ta
mén co dado negativo dos cuarenta 
millóns de pesetas pagadas a Cela 
polo guión sobre O Quixote que 
non tivo nengunh emprego. No te
rreo da cinematografia, a sua pre
senza á frente do departamento 
serviu para a produción -median
te subvencións antecipadas- de 
moias fitas e directores, moitos dos 
cales -Almodóvar, sobretodo
non poderian ter unha obra tan 
contínua de non ser polo seu 
apoio. No lado negativo da balan
za, os criticos din que Pilar Miró 
acostumou ao cine español a non 

Gregorio Morán 
El precio 

de la transición 
Una lnterpret•ción dtterento 

y radical del proceso que condujo a España 
de la dictadura a la democracia. 

afirmacións desde o 75 ao 82 para 
constatar o proceso de enganos e 
de abandonos a prol do propio peto 
co que burlaron as esperanzas dos 
cidadáns. 

O pago que agora lle devolve a 
sociedade a estes políticos é o xus
to: son eles quen menos aprezo ob
tén nos inquéritos, menos que os 
médicos, os cregos e ata as mon
xas. Eles salvan a roupa sacrali
zando certas institucións: monar
quia, constitución, nación española 
etc. Toda unha simboloxia edifica
da con pés de barro que calquera 
análise desmonta. 

En fin, un revulsivo, iso é "O prezo 
da transición". Un libro que se dei
xa ler, provocativo, especialemnte 
para cantos andan pola vida con 
mitos de reis e de enteléquias le
gais na cabeza. Como hai xa anos 
escrebera para os galegas Pardo de 
Andrade, "Mascaras fora'', eran as 
da Inquisición e os seus oficiantes, 1 

existir sen sub- No 
vencións, a non 
tratar de buscar tratamento 
un mercado in
ternacional sen 
diñeiro estatal, 
ao mesmo tempo 
que botan acusa
cións de despil
farro contra a 
produción millo
nária de moitas 
películas falidas 
-Sandino, O 
dourado, etc.-

Todas estas 
consideracións 
son pertinentes á 
hora de xulgar a 
última película 
de Pilar Miró, a 

narrativo -
nótase 
unha 
monotonía, 
unha 
igualdad~ ·· 

excesiva,:·. 
polo que a 
identifica - · 
ción do 
que está 
pasando.·é ·. 

compl~~Cl:. 

pdmeira despois . 
dunha auséncia de cinco anos. No 
recebimento xeralmente positivo, 
sen matizacións, co que a película 
foi acollida pola prensa, hai un 
componente de adulación, de Bago 
por antigos favores, a unha muller 
que fixo, pésie a todas as suas con
tradicións, algo positivo polo cine 1 

español. 

Antes de facer Beltenebros, Pilar 
Miró realizou Werther, a sua obra 
máis persoal, cun espléndido Euse
bio Poncela e unha intelixente 
adaptación do texto clásico de Go
ethe na realidade actual. A obra 
anterior é moi desigual, destacando 
o retrato da muller protagonista 
.,-moi sentido polo que tiña de au-
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tamén agora o Reino de España es
tá controlado por oficiantes enmas
carados. G. Morán obrígaos a le
vantar o disfrace.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

MORAN, GREGORIO, El precio de la 
transición,, Planeta, 1991, pp. 254. 

O Pacho, 
cultura viva 

A Coruña 
na cultura galega 

Hai libros que fan historia, ben se 
sabe, pero é que ademais hai li
bros que son, eles mesmos, a histo
ria. A Agrupación Cultural O FA
CHO acaba de publicar, nun pre
cioso e nutrido volume, a Memoria 
(1963-1991) des ta prestixiosa ins
titución. O seu título: A Coruña 
na cultura galega. 

Se tódolos galegas estamos en dé
beda co Facho, os coruñeses está
molo moitísimo máis. O que xa no 
seu título anuncia este libro, a im
portancia da Coruña na cultura ga
lega, ponse ben de manifesto ó 
longo das súas páxinas, o que moi
to nos conforta afortaland9 a auto
estima. 

Nestes últimos anos, os coruñeses 
estarnos a sufrir un force proceso 
de aculturización, o que provoca 
en non poucos de nós un certo 
complexo de alleamento, de des
personalización, e incluso dun co-

tobiográfico- de Gary Cooper, 
que estás nos ceus. 

Beltenebros é a primeira gran pro
dución ademais da primeira incur
sión de Miró no cine de xéneros. 
Basada na novela homónima de 
Muñoz Malina, que tamén era un 
intento de recriar, mediante o cine 
negro americano, unha história de 
traición e de amizade no marco da 
España franquista, chea de axentes 
dobres, comisários fascistas e co
munistas finxidos. A novela, do 
mesmo modo que a anterior do au
tor, O inverno en lisboa, estaba 
ben escrita, ainda que a anédota e 
o tema fosen moi debedores do ci
ne negro americano e dunha visión 

muna] desleigamento da nosa nai 
Galicia. Motivos non faltan para 
sentirmos semellante complexo, 
abafados que estamos por un poder 
municipal que 
teima en facer de 
nós afervoados Como 
seguidors da 
chamada "fiesta 
nacional", orga
nizando espectá
culos tuarinos 
por canta dos 
contribuíntes do 
Concello. Por 
iso nos conforta 
este libro. Por 
iso é tan valiosa 
esta Memoria, 
que vén poñer
nos en claro 

acontece 
coas gran
des obras, 
o labor do 
Pacho nun-
ca vai ser 
recoñecido 
dabondo, 
nin agrade
cido como 

moitas causas. se merece. 
Que nos descu-
bre unha Coruña 
eminentemente galega, en fin, re
saltando a signüicación desta cida
de no desenvolvemento da nosa 
cultura. 

Como adoita acontecer con tóda
las grandes obras, o labor do Fa
cho nunca vai ser recoñecido da
bondo , nin agradecido como se 
merece o esforzo que os "fachei
ros" veñen decore realizando anos 
tras anos. A tal condición dase xa 
por sabida, poi que ninguén que 
traballe a prol da nosa cultura es
pera premio ningún, e nin seque
ra a gratitude pública. Outra é a 
verdadeira recompensa: a sati -
facción dentreira que sente cada 
quen no cumprimento do seu de
ber, facendo xustarnente o que 
cómpre facer. 

A Memoria do Facho vénnos dicir 
moitas cousas. Vénnos lembrar to
do o que se está a facer, e o que se 
leva feito. E abofé que é ben útil 
que todos collamos conciencia do 

moi superficial da narrativa -a úl
tima novela sua, O xinete polaco 
é moi superior ás outras pola sua 
vontade de estilo e por contar unha 
narración biográfica onde a falsi
dade do argumento non existe. En 
xeral os defectos da novela -so
bretodo de tratar con estereotipos, 
de soar moito a un xénero específi
co, no rebuscado e pouco auténtico 
da ir1triga- quedan plasmados na 
película. 

A história de Darman -un monó
tono Terence Stamp- un axente 
encarregado de descobrir un trai
dor no movimento opositor a 
Franco, desenvólvese en dous tem
pos: no ano 1962 e nos cuarenta. O 

labor realizado por esta heroica 
institución; da transcendencia das 
súas accións; do valor das súas ini
ciativas; da magnitude e da signifi
cación de todo o que se fai nese 
centro patriótico; tan modesto nos 
seus recursos como inmenso nas 
súas realizacións . 

Este libro, porén, é moito máis ca 
Memoria do Facho, e a máis de 
ilustrarnos sobre quen é A Coruña 
na cultura galega, apórtanos tamén 
a .novidade dun texto esquecido de 
Castelao, "Arte e Galeguismo", un 
traballo divulgativo que leu el aquí 
nunha conferencia, co gallo dunha 
exposición de Imeldo Corral, e foi 
logo imprentado pola Irmandade 
da Fala coruñesa. 

E aínda máis, que nos dá de galano 
moi valiosos traballos orixinais de 
Manuel Caamaño, de Antón Avi
lés de Jenaro Marinhas, e de Xosé 
Maria Monterro o. 

A utilidade bibliográfica de ta 
obra é inmensa me mo como libro 
de con ulta, dado o caudal de in
formación (dato , data , nome , tí
tulo re eñas, reproducción ) que 
contén, a f como a numero a 
ilu tración que o enriquecen. A e
made é de ter en conta, á vi ta dun 
re ultado tan logrado, o enorme e -
forzo económico e humano que fi
xo posible a edición desta magnífi
ca obra. Unha obra que, honrando 
á institución e ós eu membro • 
honra non meno á no a rerra e a 
todos nós. 

Co pre idente do Facha , Monte
rroso Devesa, impulsor dunha 
iniciativa que con fatigas e sacri
ficios conqueriu levar adiante, te
rnos o galegos , e moi e pecial
mente os coruñeses, unha obriga 
de gratitude. • 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 

espectador de cobre cedo que a 
dobre trama é paralela e, o que é 
mái negativo, de cobre o traidor 
moito ante que o protagoni ta, co 
que o u pen e de aparece. o tra
tamento narrativo do d u temp 
nóta e unha monotonía, unha 
igualdade exce iva , o que erve 
para a identificación do que e tá 
pasando exa complexa. 

Pilar Miró e, sobretodo, o cámara 
Aguirresarrobe, coidaron moití i
mo o "look" da película, que é moi 
fermosa e ten unha calidade na 
ambientación e na atmó fera inu
sual no cine español. Pero con isto 
descoidaron a credibilidade da hi -
tória, a pouca funcionalidade dal
gunhas cenas -o baile de Darman 
coa xoven polaca, ecuéncia moi 
fermosa pero que non aporta nada 
á historia; o remake do strip tease 
de Xilda e en xeral todas as cenas 
eróticas que non teñen unha inte
gración natural no relato-. O fi
nal, tan elaborado, co incéndio do 
cine, vai lastrado por unha inter
pretación histriónica de José Luis 
Gómez, e asi até a omnipresente 
minifalda de Rebeca/Patsi Kensit, 
moi atractiva, pero con sete anos 
de antecipación -non debemos 
esquecer que estamos en 1962-
frente á chegada gloriosa da mini 
criada por Mary Quant. 

Unha fita cun envoltório moi coi.
dado pero que dá a sensación de 
que detrás do mesmo hai pouca 
cousa. + 

CARLOS AMARO 
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'Non tiven que el exir, a miña língua literária era a catalana' · 

• MARIA AURELIA CAMPMANY 

O pasado Novembro 
morria Montserrat Roig. 
Tamén no 91 Maria 
Aurelia Campmany, outra 
das grandes da literatura 
catalana, falecia. A revista 
·Cultura conseguiu en 
Marzo pasado reunir a 
ambas e duas escritoras 
para unha entevista 
irrepetíbel da mestra á 
discípula. A Montserrat 
Roig dicíallo "ti es a 
primeira señora que 
coñecin que tiña unha 
opinión própria e que, 
ademais, impúñala. Era 
como unha revelación". 
O que sigue é parte 
daquela conversa que 
retrata ás duas mulleres e 
a duas épocas da história 
de Cataluña. 

Ti cando comezas a escreber? 
Canto te pos en marcha? Cando 
imaxinas unha história? 

Desde os dazaoito anos. Cando xa 
deixara a Escola Adria Gual e ia á 
Universidade. Comecei facendo 
contos. Deixáballos na mesa do 
despacho do meu pai para que vise 
que eu escribia, un pouco para que 
me fixese caso. Con tantos fillos e 
terse que gañar a vida e todo iso! O 
meu pai, daquela, non me dicia 
cousa e voltábamos correxidos. Te
ño unha anécdota moi divertida. 
Enviei tres contos que eran moi 
maos- á As ociació Contal, onde 
daban uns prémios de narración 
breve. No xuri había un escritor 
que agora é moi famoso porque es
crebeu cartas a todas partes. Veu 
que eu era a filia do señor Roig i 
Llop e citoume cos contos por 
diante. Entón díxome que non po
día ser que unha señorita coma min 
e crebe e aquele contos, porque 
un do contos era obre unha mu
ller adúltera, que vivía nunha vila e 
á que o marido non satisfacia se
xualmente. Aquel señor considera
ba que era totalmente imoral e que 
unha rapaza tan nova, que sabia do 
adultério e da infidelidade! 

A frustrada xeneración 
do cámbio 

Montserrat, unha cousa que eu 
sempre vin moi clara, que está 
impresa nun libro meu titulado 
La joventut és una nova classe? 
Vós sentíadesvos moito máis 
protagonistas do que erades. 

Non o sei. Depende de quen. 

Pero vós sentíadelo ... 

As mulleres tiñamos unha avanta
xe. Eu observo agora compañeiros 
meus de xeneración e vexo que as 
mulleres saimos mellor. E é que 
como que eles nos marxinaban ... 
Non dician o de "Mulleres á coci
ña", pero as mulleres non eran moi 
ben vistas se falaban en público, se 
esixian escreber manifestos. Un 
compañeiro teu socialista, que co
ñeces moito, non quixo que unha 
muller fose delegada .da Faculdade 
de Filosofia e Letras, só porque era . 

Montserrat Roig e Maria Aurélia Campmany 

unha muller! Esa marxinación axu
dounos, en certa maneira. Non é A liberación 

sexual f oi un 
estandarte que 

que eu pense que a marxinación é 
boa, porén axuda a aprender a so
brevivir ... as dificuldades van che-
gar despois, cando nos topamos 
soias, no mundo do traballo, e que 
ninguén nos daba un prémio polo 
feíto de ser mulleres. Por iso, a mi-
ña condición de muller descobrina 
na Universidade, cos compañeiros. 
E en troques, eles, queríanse pre
parar para o poder, pensaban que 
eran a xeneración do cámbio, co-
mo Hes gosta dicer. Non todos, cla-
ro. E moitos deles non o .consegui-
ron e nestes momentos non son 
quen de vivir a realidade. Aqueles 
compañeiros meus .. ., uns con de
presións, alguns suicidáronse, ou-
tros morreron de cancro, como Jo-
sep Elies, o poeta ... E outros nen 
saen, porque non aceitan que as 
cousas non mudaron ao seu gosto. 

Nós, no fondo, eramos resistentes 
dunha guerra que non era unha 
guerra. Era como se a fixésemos, 
pero non a fixemos. Rabia unhas 
ganas tremendas de vivir doutro 

na miña 
xeneración 
levaron uns 
cantos, 
sobretodo 
machos, para 
proveito 
proprio. 

xeito, de vivir máis -libremente, 
porque habia unhas condicións que 
semellaban que o posibilitaban ... 
Tiñamos unha cousa a favor nosa 
moi importante que non teñen os 
xóvenes hoxe, e é que, ao sair da 

· Universidade topabamos traballo, 
traballos moi mal pagos, moi 
explotados, o que se queira, pero · 
topábamos traballos ... 

Non creas que todo o mundo ... 
eh, Montserrat. .. 

Na miña Faculdade si. 

Na tua Faculdade fostes especial
mente mimados, pero non era fá
cil. Non habia o drama de hoxe, 
pero é que hoxe a mocidade non 
espera a rematar a Universidade 
para buscar traballo ... 

O que pasa é que hoxe alónganse 
os anos de adolescéncia porque os 
xóvenes non se plantearon certas 
cousas. Eu, aos vinte anos xa esta
ba casada e xa me mantiña. Sair 
da casa, naquel momento, dábache 
un certo prestíxio dentro do am
biente no. que te movias, onde ta
rn é n eramos catro gatos. Por 
exemplo, de todas as teorias de li
beración sexual, a min, algun dia, 
tamén me gostaria facer unha revi
sión. Hai quen pensan que daquela 

todos eramos superliberados se
xualmente, e que o pasabamos 
bomba.:. e non era asi. A libera
ción sexual foi o estandarte que le
varon uns cantos, e sobretodo ma
chos, para o seu proveito próprio. 
Como agora, en que alguns seño
res maiores aproveitan o divórcio 
para casar con rapazas novas. E se 
ti lle <licias que non a un rapaz 
porque non che apatecia deitarte 
con el, ou porque non che gestaba, 
eras imediatamente calificada de 
estreita. 

Escritora e nai 

Queríache facer outra pergunta, 
Montserrat, ti dicias que me ad
mirabas moito, pero eu á xente 
da vosa xeneración admírovos 
por outra cousa, que de seguida 
decidistes convertervos en nais, 
ter tillos. Cantos anos tiñas can
do trouxec.he o primeiro filio ao 
mundo? 

Tiña vintecatro, despois tiven outro. 

Vícheste enseguida no papel de 
nai? 

É que para min non era un papel. 

Non era unha necesidade que 
sentias? 

Era unha necesidade, si. 

Sentíalo desde dentro? 

Era unha necesidade. E non queria 
ter que escoller entre ·ser nai ou 
ser escritora. Queria ser as duas 
cousas .. 

Iso si é unha característica da 
tua xeneración de mulleres, non
si? 

Eu non queria optar. Naquela épo
ca incornodárame coa Simone de 
Beauvoir cando, nun momento das 
suas memórias, dixo: "Eu quero 
ser escritora e os meus fillos son as 
rrtiñas obras". Eu non via esa sepa
ración. Coido que unha cousa son 
os fillos e outra cousa son as obras. 
E hai unha diferéncia moi impor
tante: unha obra podela guindar no 
.lixo e un fillo non. Se non che 
.agrada un fillo, tes que aturalo toda 
a vida. Eu non queria elexir,, logo, 
entre unha cousa e outra, senón 
que creia que podia facelo todo; 
Evidentemente paguei un prezo. E 
moito máis difícil todo. Pero non o 
dubidei. Hai duas ou tres cousas 
sobre as que nunca tiven dubidas. 
Unha é esta. Outra é a cuestión da 
língtia. Hai compañeiros da miña 
xeneración que dubidaron entre 
unha língua e outra ... para min es
creber en catalán era natural. Non 
tiven que elexir: a miña língua lite
rária era a catalana. 

Unha outra cousa que tamén for
ma parte da imaxe que ti das á 
xente, -xa cho teño comentado: ti 
tes unha fama malévola de rom
pecorazóns ... 

Supoño que toda muller que vive 
un chisco como lle peta, que non 
ten vergoña e que non está dis
posta a compracer a todo o mundo 
que quere, entón, pendúranlle a fa
ma. E esa fama éme igual. De min 
explicáronse histórias que non son 
reais , e que? Se iso alimenta as 
fantasías dunha certa xente que 
11es vaia ben. A verdade é que 
"quixen poucas veces e moi pro
fundamente". + 
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Isidoro Rodríguez, 
o folclore 
como pedagoxia 

'A danza é 
a escrita da música' 

Isidoro Rodríguez é un xoven que leva quince anos 
dedicándose á divulgación do folclore. Comezou 
como profosor de baile, e actualmente é Presidente 
da "Asociación de baile tradicional-galego" (a nível 
nacional), asi como Secretário da "Agrupación 
foldórico-cultural Reviravolta" de Lugo. 

• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

A asociación centrada fundamen
talmente nafaciana pedag6xica, en · 
tal cometido, imparte clases desti
nadas a elevar o nível da forma
ción dos profesores de baile; tal in
tención materialízase en cursos in
ter-discip 1inares, que abranxen di
ferentes matérias complementárias 
entre si, todas elas de interese para 
un aperfeizoamento e coñecimento 
integral do mundo da danza: antro
poloxia, etnografia, asi como ana
tomia e fisoloxia do carpo huma
no. Os cursos impártense en cen
tros de ensino, canta con pequenas 
subvencións de institucións, e son 
impartidos por profesores de baile, 
médicos e enfermeiros. 

Por outra banda, "Reviravolta" é 
unha Agrupación que no seu único 
ano de vida, veu espallando a sua 
actividade ao público en xeral, di
versifica as suas clases de baile se
gundo distintos níveis e especiali
dades: estas son as de baile popu
lar, de salón, internacional e tradi
cional. Completa a sua función pe-

dagóxica con clases de gaita e per
cusión, que dan vida á "Escala de 
música", e mais cunha equipa de 
investigación, que compaxina o 
traballo de campo co arquivo. 

A inquedanza de Isidoro Rodrí
guez lévalle a dirixir a Escala de 
Baile, Música e Danza da Asocia
ción Cultural "Os Xérmolos" de 
Guitiriz, cuxos gaiteros gravaron 
recentemente co grupo pop britá
nico Inmaculate Fools. Froito des
ta experiéncia, Isidoro colabora co
mo asesor etnográfico con centros 
galegos de distintas cidades do Es
tado e do mundo. 

O tesouro folclórico 

"Queda moito por recoller, a cul
tura popular está viva e evolucio
na. Un canto ou baile, en cuestión 
de dez anos, muda de forma de 
expresión: cómpre ir várias veces 
neste período", comenta o cualifi
cado interlocutor a respeito do ma
terial folclórico inédito, e do seu 
método de investigación, "condi
cionado polo estado de ánimo" 
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-manifesta- do folclorista de 
turno. Suprendentemente, nas ci
dades atópanse abondosas referén
cias de tradición etnográfica, xa 
que "o éxodo á urbe co111porta ras
gos da vida rural". 

Ao longo da história o folclore ga-
1 eog foi recebendo distintas in
fluéncias : "exípcia, fenícia, celta e 
romana", de Centroeuropa proce
den os bailes agarrados: valses , 
mazurcas e polc~s , que chegaron 
onda nós durante a metade do sé
culo XIX. Esta forma de relación 
na parella non tardou en alporizar 
á autoridade eclesiástica, e así "en 
Viana do Bolo, a finais do século 
XIX, o clero excomungou ás per
soas que bailaban agarrado". 

Actualmente, nas escolas especia
lizadas estilízase o baile, mediante 
o aperfeizoamento do carpo; esta 
técnica tan como obxectivo "re
producir calquer variación posí
bel". Abondando nesta aprendiza
xe, Isidoro Rodríguez manifesta 
que na pescuda de información 
"cómpre ser observador, e recoller 

ao xeito de cada bi barra'. "O 
mellor folclorista é o que pon me
nos da sua colleita'', manife tou 
Emilia Pardo Bazán en 1880 no 
acto de apresentación da "Socie
dade de Folclore Galega" na Co
ruña. A actual manife tación da 
música folk é definida por Isidoro 
como a "evolución da música fol
clórica hoxe en día"; obviamente 
o factor cronolóxico non lle pasa 
inadvertido ao investigador, máJia 
manifestar que ' o rtimo é o que 
permanece na conservación da 
danzas; a música pode variar; o 
lapiceiro é o carpo do 
individuo/a" co cal resume grafi
camente que "a danza é a escrita 
da música". 

O vínculo entre a toponímia galega 
e o noso folclore, evidente en títu
los como "Muiñeira de Chantada", 
"Danza de San Roque" ou "Ponte
areas'', explícao Isidoro en función 
de que "a miúdo son compostas 
por un autor en homenaxe a un po
vo determinado". 

A música en movimento físico di-

feré ncia e entre dan::a e baile; 
aquela re ponde a un ponto de vi -
ta de coreografia própria, en pou
ca variación , e xorde de manife -
ración gremiai ou relixio a ; o 
baile, en cámbio, ven endo a libre 
interpretación da xenre, egundo a 
própria expre ión, non e tudada. 

'O e rudo de danza fan e actual
mente dun xei to e pontáneo: non 
hai nengunha in titución que man
teña unha actividade continuada' 
lamenta 1 idoro , que patenti za a 
ua prote ta con tarando que no 

Con ello de Cultura Galega non 
e tá pre ente nengunha folclori ta. 
Esta anormalidade e ténde e ao 
mundo da bibliografia, e ca amen
te existente sobre a danza galega 
co conseguinte baixo nível cultural 
en xeral dos e tudo os. 

A criación e posterior re-criación 
do património etnográfico re ulta 
' admisíbel para o no o interlocu
tor, que engade: " en embargo, o 
actual non debe pa ar por tradicio
nal por exemplo: o traxe tradi
cionai uniformizado ,.._ • 

AS AVES 
DE RAPINA EN 
GALIZA · 
GUÍA DECAMPO E GUÍA DIDÁCTICA 
Pablo Rodríguez (Oitabén) 

Torres do Pino - Blq. Sul, 1011A 
Telf. (988) 21 60 28 
Apart. 1168- 32001 Ourense 

GALia 
editora 
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Un poeta esquecido no centenário do seu ·nacimento 

Roberto Blanco Torres (1891 1936), 
unha obra poética crebada polo fascismo 
As páxinas literárias das revistas e 
xornais galegas encheron-se nestes 
meses de artigas que lembravan 
centenários de escritores alleos a 
nós pero que influiron, en diverso 
grau, na nasa literatura nacional. 
No recen finado ano 1991 cumpri
ron-se cen anos do falecimento do 
poeta portugués Antero de Quental 
e do francés Arthur Rimbaud e ta
mén hai un cento de anos nacia o 
poeta español Pedro de Salinas. 
Non vou ser eu quen negue a im
portáncia e o releve destes autores, 
velaí o influxo de Antero de Quen
tal nos sonetos de António Noriega 
Varela ou de Aquilino Iglesia Al
variño, e mesmo nos textos de cal
q uer escritor/a que ande á procura 
de acomodo lírico através da mais 
perfeita das suas estruturas, non en 
van "é nos sonetos que encontra
mo o melhor conjunto da obra po
ética amadurecida de Antero"O) 

A emade o versilivrismo simbolis
ta de Rimbaud tivo, ten e terá eco 
dabondo na nasa criación litéraria 
e que dizer de Salinas que, para 
quen i to asina, é xunto ao chileno 
Pablo Neruda dos mellares versifi
cadores do amor e do desamor en 
língua española. 

Pero todo i to xa está obexamente 
evidenciado por outras sinaturas nos 
meios de expresión e comunicación 
da nosa nación, feíto que contrasta 
coa inexisténcia dunha liña sequer 
que se refira ao labor poético de Ro
berto Blanco Torres, un poeta de 
nós, que está a ser inxustamente es
quecido cando se cumpren cen anos 
do seu nacimento e cincuenta e cin
co da ua morte. "Os acontecimen
tos de 1936 sorprendérono nas te
rras da Peroxa (Ourense). Tencioan
do atinxir Portugal, foi morrer perta 
da fronteira, en Entrimo, víctima da 
violencia de encadeada o dous de 
outubro do citado ano"C2l 

Orballo da medianoite 

Tentaremo oferecer ao no o lei
tore e leitora un achegamento a 
unha obra poética crebada polo fas
ci mo, cadra de pouca dimen io
nalidade pero á que non e lle pode 
negar intere e. Comezaremo por 
recoller unha interpretación do pro
fe or Carvalho Calero , feíta coa 
ua me tria indi cutível: "Tráta e 

de poe ía conceitual, unha vece 
de carácter co molóxico, outras ve
ce de carácter moral , estoico. Afi
nal, aprica á vida política e social 
da ua circunstáncia o seu ideário 
filo ófico, e devén poeta civil"C4J 

Orballo da medianoite é un livro · 
que xunta trinta e un poemas a xei
to de colectánea, pois como sinala
rem os hai unha heteroxeniedade 
temática e unha despreocupación 
métrica xeral, ainda que se incluan 
dous sonetos (sen dúvida tamén 
era leitor de Antera de Quental). 

As mais das vezes atopamos unha 
capacidade expresiva fundamenta
da nos contrastes, feítos con inten
cionalidade e que ternos xá nos ver
sos do texto que abre o poemário. 

A luz, doente (. . .) / enferma de sí 
mesma, / esconde use entr' as 
sombras. 

Función contrastiva que acada 
cúmios de beleza no "Poema do 
alfareiro" e que nos serve tamén 
para comezar a saber dos eixos 

MIRO VILLAR 

Roberto Blanco Torres nunha foto inédita cedida polo seu sobriño Mário Blanco 

argument~is nos que se basa ~ sua 
poética ... · ·. Frerite aos.·· 
Despois· de cada jornada / reguita 
o júbilo fecundo / de crear, de tro- · 
car a Nada I en forma, dándolle 
senso e vida . . 

Un dos sonetos devanditos abre
nos ao xeito de filosofar de Torres, · 
da preocupación pola orixe, por 
coñecer o ignoto fundamento da 
vida e do mundo, en " lo ita coa 
dúbida, a razón vacila" para dal
gun xeito evidenciar que "a cencia 
é inútil e o afán se frustra". Os 
textos mais paradigmáticos tocan
tes ao pen amento e á teorización 
sobre o ser e obre a orixe son "O 
segredo", "Postulación da ética" e 
'Elegía do esprito enfermo". O 
primeiro deles fala-nos desa ocul
tación que atopamos na própria na
tureza para saber de onde vimos ... 

O segredo, tí non o sabes?, é a 
forza / que mantén o equilíbrio si
deral, / a vida das cousas e a vida 
dos homes. 

Fundamentos ontolóxicos e teleo
lóxicos aduban os versos de Ro
berto Blanco Torres e que dalgun-

·· ·· trabálladores . 
·están aquel es 
que def enden 
os priviléxios 
da lei vixente, 
da monarquia, 
da igrexa, da 
aristocrácia e da 
autoridade, 
duramente 
criticados por 
Roberto 
Blanco Torres. 

ha maneira están resumidos nuns 
versos da "Postulación da ética", 
poema longo no que se advirte ás 
novas xeracións "amade a beleza, 

/ apreixade a verdade / con pulo 
de renacenza" . 

Outro dos temas mais recorridos é o 
íntimo do amor e do desamor. O 
Amor é fonte de vida e este aserto 
vai servir-lle para intitular un texto 
"Fans vitae", no que se inclue unha 
cita do poeta latino Virxílio e que 
princípia rotundamente: "Quédate 
ja conmigo, hoge e sempre ... " 

Pero a dar do desamor é un discurso 
inevitável e iterado en vários textos, 
como en "Sempre mais longe": 

Canto ma.is me acerco a tí, / ma.is 
pra longe tí te vas. 

Tamén "A dar" ou "O cepo" inci
den na temática dura da auséncia e 
hai un verso do primeiro destes 
textos que recolle pelenamente o 
senso do sofrirnento porque "Amor 
e dor son o mesmo". 

A dar cósmica da pátria, a pátria 
mesma, configuran o terceiro nú
cleo temático mais salientável no 
livro de Torres, é o poeta civil que 
anunciava Carvalho Calero. Desde 
os versos de "Natura naturans" que 
reflecten como é un dos rostos da 
nación galega poisque descreve a 
unha aldea a tamén o pensamentó 
dos habitantes dese meio rural dis
tanciado da outra Galiza pseudo-ur
bana (e dicimos "pseudo" conscien
temetne pois nas nasas cidades con
fl uiron moitas sensibilidades ru
rais). O espello é preciso: efán do 
día, / pensamento no dia de ma.ñán 
(. .. )/ Ritmo lento, sempre igoal. 

Todo isto vai devir nunha forte ide
oloxización dos textos e · atopámo
nos co Torres agrarista e galeguista 
que di que a verdade está no "amor 
dos homes ao progreso huma.no". 

Poesia civil 

O texto intitulado "Iniquidade" co 
que se abre a segunda parte dci po
emário é a mostra mais palpável 
dese ideoloxisrno e os traballado
res son comparados nestes versos · 
coas abellas, coas ovellas ou co 
boi, que traballan para alleos . 
Fronte aos traballadores están 
aqueles que defenden os privilé
xios da lei vixente, da monarquía, 
da igrexa, da aristocrácia e da au
toridade. Todos estes estamentos 
que tropezan en intereses coas ca
madas populares son duramente 
criticados nas palavras de Roberto 
Blanco Torres, co mesmo espítito 
que se atopa nos seus artigas nos 
xornais. A prosa fai-se verso pero 
a intencionalidade de denúncia ven 
ser a mesma. "Pouco importa que 
se tape / porque se lle ven as pru
ma.s", engade no poema "As apa
rencias". Apariéncia, coviza e fa
chenda, desnudez do espírito que 

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

Frei Roblanto, xornalista 
Roberto Blanco Torres fara nado en Curtís o 18 de Marzo de 
1891 , polo que as balas fascistas tronzaron a sua vida cando 
só tiña corenta e cinco anos . Pésie ao seu temperán asasinato 
até daquela tiña desenvolvido unha ampla actividade no seo 
do movimento agrarista e mais tarde do galeguismo que a na
sa história nacional non p,oderá esquecer. 

Comezou por se vencellar ao agrarismo anti-caciquil do crego 
Basílio Álvarez, que rematou por confiar-lle a dirección do co
ñecido boletin "La Zarpa" até a sua desaparicióri coa chegada 
da primeira Ditadura. Con anterioridade fixera o mesmQ labor, 
brevemente en "El Correo Ferrolano" e con posterioridade apa-

recerá no xornalismo galega como xefe de redacción do xornal 
"El Pueblo Gallego", referéncia única e de sobras coñecida no 
seu contexto epoca!. Tarnén dirixiu "El País" de Pontevedra e as 
páxinas da prensa nacionalista galega, nomeadamente A Nasa 
Terra, souberon do seu compromiso e testemuñan o seu proceso 
de identificación coa pátria que empezara nos anos vinte através 
das Innandades da Fala. A sua sinatura atopará-se sernpre ao pé 
de inumeráveis artigas de loita, moitos co pseudónimo de freí 
Roblanto. O seu entendimento co galeguismo influiu decisoria
mente na publicación do seu único poemário intitulado Orballo 
da medianoite que saiu da man da editora "Nós"(3) fondarnente 
vencellada ao nacionalismo galega de pre-guerra.• 
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se atopa nos casinos e cafés de 
xentes ' obtusa' ... 

Que Jala do calor, do frio e o fut
bol (. .. ) / sin repugnarlle seu vivir 
do probe. · 

"O novo emigrante", subtitulado 
(Manoeliño na Habana), critica ao 
que vive o feíto da emigración con 
ufania, nunha viaxe que principiou 
con bágoas nos ollos e que rema
tou no compás do danzón das mu
latas baixo o sol tropicaJ.C5J 

De calquer xeito nen os sectores 
populares foxen á crítica de Blanco 
Torres que despreza a sua pasivi
dade e o seu deixar-se levar pola 
forza do vento mais poderoso. 
"Plebe" é un texto que através 
dunha parábola evidéncia esta dei
xadez e a contradición de seu ... 

"Crucifixe eum, crucifixe eum", 
berraba / a turba desmandada 
contra un Dios (. . .), a moitedume, 
sempre igoal, ornea: / "¡O salva
dor, que viva o salvador!" 

A poética civil de· Torres perde 
moita calidade e nunca chega ao 
nível dos textos mais comprometi
dos de Cabanillas; o derradeiro po
ema do livro, intitulado "Loitador" 
soa ·a resésigo e a adxectivación é 
pobre, a mensaxe nen sequer se 
oculta mínimamente. 

Advirte tamén aos cultivadores da 
palavra "Non ma.is cantos á paisa
ge . I Non ma.is gabanzas á Terra" . 
Os amantes de fazer versos teñen en 
"Causas da lúa" un outro desmérito 
no que Torres se contradi a si pró
prio, velaqui como mais unha vez 
asistimos á heteroxeneidade da que 
falávamos ao comezar esta reseña. 

É un retórico mentir/ o mentir dos 
poetas, /nunca na vida a lúa/ vo
mitou unha estrela. 

Porque Torres tamén acude aos arti
ficios da retórica, poemas como "O 
grilo a cantar" que é todo un xogo 
de onomatopeias, de anáforas, de 
redundáncias, ou os xogos semánti
cos que se dan no texto "O junco" 
ou a concisión que existe· en "Os 
tempos" texto de quince versos no 
que só hai dous verbos conxugados 
e outros dous en infinitivo. 

Curiosidade aparte merece a nor
ma escrita usada por Roberto Blan
co Torres no tocantes a desbotar o 
"xe'" e recoller as grafías g, j, ou 
tamén a unha certa peculiaridade 
na forma de acentuación. 

Orballo da medianoite é un livro 
que se deve coñecer ainda que 
moitos dos seus poemas non resis
tan o desgaste do tempo transcorri
do, para isa cumpre situar-s~ ade
cuadamente no contexto epocal pa
ra gozar coa leitura. Decerto que 
haberá mais dunha surpresa e será 
a mellar maneira de recuperar esta 
voz á que nen sequer a sua locali
dade de nacimento contribuiu a 
festexar. Polo menos, nós cumpri
mos. Agora toca-lle a outros. • 

(1) História da Literatura Portuguesa ANTONlO 

JOSÉ SARATVA E ÜSCAR LOPES. Porto Editora 
(2) H~ da li teratura galega contemporánea. 
RICARDO CARVALHO CALERO. Galaxia 
(3) Ed. Nós, volurne XXIX, A Coruña, 1929. 
(Pode-se atopar na Biblioteca Xeral da Uni
versidade, en Compostela). 
(4) Op. cit. 
(5) Calquer sernellanza, que as hai, coa viaxe 
do noso Manoliño é simples coincidéncia. 
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Televisión 

Veludo azul 

Calificada pala critica internacional 
como unha das dez mellores pelícu
las da década dos oitenta, "Blue Vel
vet" foi realizada en 1986 por David 
Lynch, director de curta pero moi 
personal filmografia, con tíduos co
no "Cabeza borradora", "O home 
elefante", "Dune" ou o recente "Co
razón selvaxe". En "Veludo azul" 
hai unha chea de navidades narrati
vas e técnicas que se alonxan drásti
camente do que estaba a ser o cine
ma fantástico, un cinema efectista e 
cheo de trucos, que remataron por 
facelo artificioso, salvo contadas ex
cepcións. Lynch foi máis alá, meten
do-se no terreo difuso do cotián e do 
fantástico, cunnha história tamén 
orixinal recreada nun clima visual 
certamente sorprendente, no que a 
fotografía de Frederick Elmes, e a 
música de Angelo Badalamenti, son 
elementos diferenciadores. O argu
mento vru desde o intre en que o 
mozo protagonista atopa sobre a 
herba unha orella curtada e vai de
nunciar o feito á policia. Coñecerá 
logo a unha estrana moza , cantante 
nun clube nocturno, que está baixo a 
presión dun psicópata traficante de 
droga. As situacións entre irreais e 

Exposicións 

tópicas, van-se sucedendo nun en
tramado perfecto que cautiva ao es
pectador. Os protagonistas son Kyle 
MaClachlan, Isabella Rosellini, 
Dennis Hooper e Laura Dern. Emiti
ra-se en Butaca Especial o sábado 
25 na madrugada da TVG.+ 

Cme 
Akira Kurosawa 

O CGAI dentro da programación na 
sala de Durán Loriga ven adicando 
un ciclo ao cineasta xaponés. Abreu
se con O can rabioso, de 1949 e re
sumirá en 8 filmes as distintas eta
pas de Kurosawa. Tamén poderá-se 
ver o filme que o deu a coñecer fara 
do seu país, Rasomon. A continua
cion proxectarán-se unha série de 
filmes de aventuras ambientadas no 
Xapón feudal, nas guerras civís: A 
fortaleza oculta, O trono de san
gue e Os sete samurais. Pechará-se 
con 3 filmes pertencentes á última 
etapa, na que o seu prestixio interna
cional lle permitiu continuar, malia 
as dif:iculdades que sufria no seu pa
ís para facelo. Dersu Uzala, Ran e 
Os Soños forman parte dese novo 
capítulo. Ás 20,15 h. A Coruña.+ 

Os pazos en Galiza way of live", no Pazo de Fonse
ca de Compostela. 

No local do Ateneo Santa Cecí
lia de Marín, en colaboración 
co Colexio Oficial de Arquitec
tos de Galicia, até odia 29. 

Ecosistemas 
gal egos 

Exposición fotográfica na Casa 
da Cultura de Noia. 

Mil primaveras 
máis 

Exposición sobre a obra de 
Álvaro Cunqueíro na Casa da 
Cultura de Vilanova de Arousa. 

Luis Borrajo 

Esculturas na Galería Sargade
los de Ourense 

Lugo en fotos 

No Museo Provincial de Lugo 
mostra fotográfica tiduada "Lu-

Colectiva 
de artistas galegas 

Exposición na Galería Soloarte 
de A Coruña 

Ricardo Bendaña 

Óleos no Café Isaac de Ourense. 

Feitura 

Este é o lema da mostra de artes 
plásticas que se pode visitar no 
Ateneo Ferrolán 

Tres pintores 

Mostra das obras de Celso La
gar, Xaime Prada e Chucho 
Delgado no Casino de O Barco. 

Raimundo Patiño 

Gravuras na Galería Sargadelos 
de Ferro! 

axenda 
Anúncios de balde 

Xevale Ecopacifismo distribue ca
misetas co lema Me cago no V 
Centenário como apoio a progra
mas de solidariedade coas comuni
dades indíxenas e populares de 
América Latina. Tlfno. 44 03 68, 
40 46 09. Apdo 22, Monforte. 

Feira de artesania, escultura e 
pintura en Ponteceso. Todos os 
artistas interesados en participar 
poden chamar"(canto antes) ao nú
mero 981-71 49 24. Preguntar por 
Xosé Maria. 

Estou a realizar unha tesina e nece
sito material (panfletos, "pásalos", 
revistas, documentos ... ) e calquera 
tipo de información sobre o Movi
mento Estudiantil Universitário 
en Galiza na década dos 70. Por
se en contacto con Carlos Morrus, 
Rúa Pexego de Arriba, 15 A Pri
meiro. Santiago de Compostela. 

A distribución de exemplares do 
número 3 da revista As Follas Ver
des do Taller (adicado monografi
camente a América) do Taller de 
Educación Ambiental "A Curuxa" 
do IB Xelmirez-1 de Compostela 
chega tarnén a Vigo, gracias á cola
boración da profesora Luz Cao do 
IB Alexandre Bóveda (Coia-2). Tlfs 
29 28 12 e 29 28 16. Prezo 200 pts. 

Vende-se micro-ordenador In
ves-Spectrum, cassette corder 
TCM-848 Sony, completo ·1ote 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. 

Estre1a Galiza distribuidora. Dis
tribución altenativa de material 
tamén alternativo: pubicacións de 
resisténcia, prensa contrainfonnati
va. fanzines, camisetas, discos e 
cintas de música non comercial, 

go urbano, Lugo rural" - Xaquin Chaves. S I T. Técnica mista. 

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 GTD en bon esta
do, P0-4617-AB. Chamar ao tlf 
(986) 47 02 98 de 21 a 23h. Prezo: 
1.400.000 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 recibir 
os primeiros lotes de material e co
lar, que comprenden todo o material 
de uso habitual nas escolas. Os en
víos realizan-se por via marítima. A 
citada comisión solicita a todo o ve
cindário e colectivos cidadáns a co
laboración nesta actividade de axu
da humanitária dirixida aos máis 
pequenos e pequenas do povo irmán 
cubano. O Centro de recollida está 
situado no Centro de Información 
Xuvenil, Casa da Xuventude de 
Oleiros, na Rúa Darwin, 1, de Santa 
Cristina en Perillo. Para máis infor
mación 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 ras
trillo "0 Quilate". A intención 
da organización e amplialo con 
máis pastos de toda caste de arti
gos, como calzado, roupa, coiros, 
etc.Para solicitar información pre
gun tade por Xerardo, no Tlf. 
(982) 53 01 03. 

1 

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
tural e informativa da Associa9ao 
Cultural Galega "Embaixada Gale
ga da Cultura" já está a venda. En
comenda a Alero Ocobrix , S.L., 
rúa Príncipe, 9. 36630 Cambado . 
tlf 52 09 93. 

O Centro Social Okupado de Cam
po tela preci a a vo a olidariedade: 
móbei , ferrarnenta, aportacións 
económicas ... Pasadevos pola rúa 
Sta Clara, l. Asambleia de Okupas. 

Léndia Prea, 52 página de banda 
desenhada íntegramente em gale
ga. Se desejar taJ revista pe9a-a ao 
seu distribuidor, o Grupo Meen
dinho, ao apartado de correio 678 
de Ourense (32080). Envio por 
Vale Postal ou Reem bol o. Pre90: 
250 ptas. 

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

Vénden-se camisetas con desenbo 
e a inscripción lsto non é Espan
ha. Pre90 700 pta. Apartado 901. 
15080 A Corunha. • 

total son 222 gravuras as que 
constituen o corpo desta expo
sición. 

História de Vigo mo tra foto
gráfica "Neno ". Na Ca a da 
Xuventude de Vilanova de 
Arousa mostra • Fotografías de 
prensa". Costa da marte 

No Edificio Municipal do Bur
go, na Coruña, exposición foto
gráfica "A fin de Fini tere, via
xe á Costa da Morte" 

Rafael Feo 

Pinturas na Nova Sala de Expo
sicións Caixavigo. 

F. Prieto e 
Rosa Satrústegui 

Obras na Aula de Cultura de 
Caixa Ourense 

Calabuig-Prado 

Os innáns Maria Teresa e Jesús 
Calabuig-Prado expoñen a súa 
obra na Galería Sargadelos de 
Vigo até o 1 O de febreiro. 

Marieta Quesada 

Luis Seoan 

Mo tra de debuxo na Ca a da 
Cultura de Muro . 

Willi Gla auer 

Expo ición de lámina no Café 
Real de O Barco de YaJdeorra . 

Eiravella 

Mostra das súas obras na Gale
ría Saira de Vigo. 

Vikingos 

Mostra sobre a cultura vikinga 
na Estación Marítima de A Co
ruña. A Fundación "La Caixa" 
editou unha guia didáctica so
bre a exposición co fin de que 
escolares e profesores conten 
cun material complementério á 
mostra. 

Jáuregui Abellás 

Mostra da sua obra no Clube 
Náutico de Vigo 

Paco Pestana 

Recuperación 
fotográfica 

Na Fundación Caixa Galicia da 
Coruña monstra sobre "A recu
peración do arquivo fotográfico 
de Gonzalo Romero Osende" 

Xaquin Chaves 

Pinturas deste artista de Vila
xoán de Arousa na Galería Se- . 
vero Pardo de Vigo, López de 
Neira, 30. 

Latidos da Terra 

de gran tamaño, e ·diversos me
canismos que permiten ao visi
tante simular unha série de fe
nómenos, completan-se con vá
rios ordenadores que facilitan 
información e respostas ao 
cuestionário que forma parte do 
folleto da mostra. 

Obras na Galería Marga Prada 
de Ourense. 

Majo Villar 

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

Virxilio 

Pinturas negras na Galeria Abe! 
Lepina de Vigo. 

Julia Minguillón 

Exposición antolóxica no Mu
seo Provincial de Lugo. Esculturas na Galería Citánia 

de Compostela 

Josep Renau 

Exposición dos fotomontaxes 
que compoñen a série "Fata 
Morgana USA. The american 

Imaxe 
de Compostela 

O COAG organiza xunto co 
Centro Galego das Artes da 
Imaxe esta exposición que está 
no Edificio Sarmiento de Ponte
vedra. 

Ven de inaugurar-se na Casa 
das Ciéncias de A Coruña unha 
mostra sobre o mundo dos Vol
cáns producida conxuntamente 
co Museu de la Ciencia de Bar
celona, da fundación "La Cai
xa''. Dúas maquetas, unha delas 

Goya 

No Auditório de Galicia, en 
Compostela, está aberta a mos
tra destas séries de gravuras de 
Goya, pertencentes ao fondo 
da Fundación Juan March. En 

Fotografía 

No Centro Galego das Artes da 
Imaxe en A Coruña mostra "A 
fotografia nas coleccións gale
gas" . Na Casa das Artes e da 

Isaac Diaz Pardo 

Exposición antolóxica , a parti
res do dia 14 na Sala de Espo
sicións do Centro Cultural Cai
xavigo. • 



Música 

Quero Casa Tour 

Os días 24 en Ourense (Casa da 
Xuventude), 25 en Vigo (Asoc. de 
Viciños Val do Fragoso) e 26 en 
Compostela (Praza de Mazarelos) 
Terán lugar unha série de concertos 
organizados por "Xenreira, asko 
de akf, fanzine", a Asamblea de 
Okupas de Compostela e o "Ko
mando Estrela Galiza". Actuarán 
Fame Neghra de Compostela, In
tolerance de Xixón e Fragel Core 
de Ovieu. Os concertos serán ás 
20h en Ourense e Vigo e ás l 2h en 
Compostela. Ademáis en Vigo ás 
16h terá lugar unha charla entre 
colectivos de okupas, AA. VV., 
xente sen casa, etc.,coa proxección 
dun vídeo sobre o tema. 

London 
Festival Orchestra 

O dia 24 actuará no Auditório de 
Galicia, en Compostela, dirixida 
por Ross Pople, e interpretará 
obras de Rossini, Rodrigo, Elgar e 
Mozart. Será ás 21h. 

Orquestra Sinfónica 
Nacional da Lituania 

O dia 28 ás 21 h no Auditório de 
Galicia esta formación, dirixida 
por Jouzas Domarkas, interpretará 

Novas sensuais 

• MC/ A CORUÑA 

A "Cosa Nostra" do mercandiño 
editorial a crédito estivo presente 
na comisión do axuntamento entre 
Manuel González Montes e 
Marly-Elena, Brasileira ela, que 
decidiu ficar na Galiza despois de 
coñecer ista banda do globo e, máis 
concretamente, a compostura e 
axeitada disposición persoal do, 
agora, seu compañeiro de aventuras 
até que ambolosdous deciden outra 
cousa. Carlos del Pulgar, Manrique, 
Arense ... , todos en boa compaña, 
aproveitaron a ocasión para -su
ponnos- enguedellar novas alter
nativas negociabei den-
tro do espírito da produc
ción literaria deste país. 
Carlos (Nova Galicia) 
confirmou por outra 
banda, que os índices de 
A No a Terra hi stórica 
" airón, por fin, nos pró
ximos dia , nun s6 volu
me." Outro convidados, 
que participaron activa
mente nas tertulias es
pontáneas orixinadas po-
1 as diferente "máfias" 
existentes na sala, foron 
Francisco Vázquez e 
Xosé Nin, quen aprovei
taron a fe ta para, entre 
prato e prato, consignar 
algunhas ideas que servi
ron de acicate para ·que 
os risos e sorrisos non 
deixaran de ser parte fun
damental dunha estadía 
onde a recomendación 
municipal do anfitrión 
fóra aquela de "non que
ro lios. Procurade levar
vos ben", en nidia alu-

·axenda 
Será ás 1 lh e a entrada 
é libre. 

Santiago Feliu 

Os días 24 e 25 ás 
· 00,30h nun pub da Cida
de Vella de Compostela 
actuará este cantautor, 

~ pertencente á Nueva 
Trova Cubana. 

~-1'.A-rm~~~-..; , Martes de Jazz 
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" va1 do Fra¡¡aaa & .,. das figuras máis impor-
As 4 da tar<lc f'arue ..,,,,. ckarla entre colectivos tantes desta música , co-
da okUpas, M.w. , ioente son casa, etc .. . coa 

· pradcc16n dun vid&a menzando o dia 28 con 
~P.;~.~"" =·--·;-:J Tal Farlow. É a primei-

ll 111 Gº 2 6 P,.ezac1e 
o º. . 'tl!;'f,~~~.;-~s r E L "' . • Mazare10, ra vez que actúa na Gali-
~'tl!;'f,~~ ... ..:~. -: ........ , "''""" .;. 1 2 aa •ail• za este guitarrista ameri-
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obras de Weber, Beethoven, e 
Chaikovsky, entre outros. 

Cuarteto String Prague 

Dentro dos concertos especiais 
para xoves, o día 23 actuará no 
Auditório de Galicia, interpretan
do a Mozart, Martinu e Schubert. 

sión a certos clans discrepantes. 

Blanca Riestra irrompe de novo 
na cena desde a frescura e a since
ridade. Ainda lembramos aqueles 
versos onde todo cabía, onde todo 
se formaba e enchia nunha mestura 
auténtica e selvaxe inspiración. 
Nestas haberá que bebe-la neses 
"Cuentos cortos" que, de seguro, 
farán conmover máis dun apostol 
do podio. Agardar, daquela, polo 
retorno " ... ahora que te fuiste?/ 
¿Cómo lamer tus hombros detrás 
de las montañas? ... , agardar polos 
"Cuentos Cortos", por ese " ... nada 
se mueve ya./ Nada se mueve ... ".+ 

CHELO 

un dos mellores do seu 
xénero. Con el actuarán Gary Maz
zaroppi ao contrabaixo e Jeff Jero
lamon á bateria. Todos os concer
tos terán lugar ás 20,30h, e haberá 
bonos que se porán á venda na ta
quilla do 22 ao 25 <leste mes. Os 
prezos para butaca serán de 4.500 
pts., anfiteatro 1 3.500 pts e anfite
atro 2 serán 2.500 pts. + 

Teatro 

Vigo 

O dia 23 ás 21 h. estrea da obra "O 
retrato de Dorian Gray" de Osear 
Wilde, a cargo de Arte Livre do 
Brasil, con dirección e transcrip
ción teatral de R. Cordovani. Os 
dias 24 e 25 a representación será 
ás 23h e o dia 26 ás 20,30h, no 
Centro Cultural Caixavigo. 

O grupo de teatro submarino Ollo
mol, representa a obra de E. Blanco 
Amor Fas e Nefas. Os dias 28,29 e 
30, ás 6 do serán no Auditório Mu
nicipal do concello de Vigo. 

Moaña 

No Centro D. Castelao os sábados ás 
20,30 h, o 25 representarase "Mistério 
cómico" de C. Parada, e o 1 de Febrei
ro será "Postrimerias" de C. Bugallo. 

Santiago de Compostela 

No Principal está tendo lugar a "IV 
Semana de Teatro" da Faculdade de 
Filoloxia, con entrada gratuita prévia 
retirada nas billeterias. O dia 23 ás 
20,30h o Grupo de Teatro de Francés 
representará "L'Epreuve" de Marive
aux. O 24 ás 20,30 e 23h Captatio 
Benevolentiae representará "A casa 
de Bernarda Alba" de Lorca. 

O Barco 

Na Casa da Cultura o día 23 , den
tro do ciclo de teatro, a compañia 
"TBO" representará a obra ''Tordos 
e piraguas (mangantes)".+ 

Páxinas coordenadas por· : 
MARGA R. HOLGUIN 

A crítica 

ANOSA TERRA 
Nº 506 • 23 DE XANEIRO DE.1992 

Valores cotizados 
XURXO EsTÉVEZ 

27 

Ünde queira que agora se atope un dises escasos seres humáns 
que ainda, neste convulso fin de século, non se rendeu totalmente 
á ideoloxia do dólar blindado, terémolo cavilando sobre as uto
pias que o XXI depararanos de súpeto, sen que a gorxa articule 
nen un curto: -Ouh, era iso?, por faltarlle tempo ao alento. 

Por suposto, haberá que currar moi <luro até descifrar as claves 
impresas. no corazón melódico dos povos, escreber os poemas 
dunha mocidade abafada, prematuramente careca ou apreender o 
brilo dunha muller insubmisa que nos deixará atónitos até escul
pir imaxes da Revolta que, como Walt Disney, agarda conxelada a 
que a ciéncia avante para insuflarlle vida ·outra meiavolta da mani
vela histórica. 

Un primeiro traballo implicará seguirlles todos e cada un dos 
xestos, sen perder detalle, dos que moen os trigo$, a comezar ' 
co Papa e sen esquecer aos banqueiros, pois se nalgures fabri
can ideas, culturas para as "masas", abofé que as musas atopa
ransae por milleiros nos lustrosos sotos do Banesto e do Bilbao
Vizcaya. 

Santas Sedes, como a que no Vaticano ternos, só hai ·unha e 
chega abando como para -logo de reconverter Rusia ao catoli
cismo- artellar un Congreso sobre "capitalismo e ética" .• Promo
vido pala revista "Política española" e outras do mesmo curral, 
o encontriño de marras valeu para que Mario Conde, futuro 
presidente do Governo español segundo desígnios de Karol 
Woytila, defendese o "estabelecimento dun código de valores 
en que a riqueza non sexa nunca o único patrón de prestíxio de 
consideración socia:l", evitando asi cair nun "lucro sen límites" 
que seria máis ben próprio dunha economía de mercado sen 
corazonciño. "Canto tes, canto vales" nunca máis, aseveran ago
ra desde Zbigniew Brzezinski, ex-conselleiro de estado USa até 
o perestroiko Alexandr Yakovlev, todos eles presentes no citado 
acto comemorativo da encíclica "Centesimus Annus" recente
mente baixada á terra polo Santo Papai en que se aborda o 
asunto dolárico-moral. 

Dmteirne inquedo a perguntar se os pastorciños de Fátima non 
rematarían por pasarse ao comunismo. Entre pesadelos indaga
ba aos ventas en que libro estaría xa escrito ese "conxunto de 
valores morais", ese faro cultural que lles alumearia o "Camiño"? 
No próximo 17 de Maio, o Dia das Letras , lembrade, falarase 
moito disto. En prirneira plana dos grandes diários -quererá a 
cruel ironía da deusa Fortuna que ese dia, só por ese dia, a tal 
boa nova nola den en galega- un grande evento deitaralle som
bra á homaxe ao prócer que escolleu a Academia: Escrivá de 
Balaguer, por fin será Beato José Mari, a instáncias de 987 bis
pos, é dicer, máis dun tércio do Episcopado mundial. Unha 
oculta secta da que o nome oculto, pois para algo é secreta, rei
nará ben alto, espallando ideas, cultura, valores, recadando dó
lares para humanizalos. + 

O trinque 

Cine en televisión 
Castelao. Película de Jorge Preloran, na que se aborda a traxectó
ria vital e política de Castelao. Inclue as únicas imaxes cinemato
gráficas do lider galeguista. O día 30 na TVG. 

Tal Farlow. Virtuoso guitarrista de jazz, c;élebre para as vangardas 
dos sesenta e remiso aos estudos de gravación. Unha oportunida
de excepcional para escoitalo será o Martes 28 no Centro Cultural 
de Caixa Vigo ás 20 ,30 h ._ 

Fe cristiana, iglésia, poder. Ensaio de Gonzalo .Puente Ojea, ex
embaixador no Vaticano. Visión persoal da evolución das doctri
nas cristianas, editada por Siglo XXI.+ 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENT.UDE 
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Marcha no Dia Nacional do Quebec. 

Poderian convertirse nun Estado político independente de economia asociada 

O Quebec votará este ano a sua 
forma de vinculación co Canadá 
O s quebecois afrontan o presente 

ano na esperanza de que seña o definitivo 
para orientar o rumbo das suas futuras re
lacións políticas ca Canadá. Antes do 26 
de Outubro debe producirse no território 
baixo soberania canadiana un referendo 
destinado a remarcar o dereito de autode
terminación do pobo do Ouebec, do que 
se pope derivar a independéncia, sequer 
política, quizás menos económica, dun 
pavo francófono ancorado nun Estado an
g_losaxón. 

O referendo para a soberanía do Ouebec 
que debe ter lugar a máis tardar o 26 de 
Outubro deste ano, de acordo á lei apro
bada pala Asamblea Nacional. desta pro
víncia francófona baixo soberanía do Ca
nadá convertirase na segunda e máis im
portante oportunidade para os cidadáns 
quebecois decidiren sobre o seu destino 
como nación. 

De acordo cos últimos sondeos, o 47% dos 
quebecois amósanse favorábeis á solución 
da "soberania-asociación" promovida por 
Jacques Parizeau, lider do Partido Ouebe
cois (P.O., oposición pro soberania) que se 
concretará nun Ouebec. independente aso
ciado economicamente ao Canadá 

Pala contra, un 34% 
dos cidadáns rexeita os 
~postulados do P.O. de
bendo incluirse nesta 
porcentaxe a sectores 
tan dispares como os 
que propugnan unha in
tegración constitucional 
no Canadá ou os que 
defenden unha ruptura 
total da ligazón tanto 
política como económi
ca con Otawa. 

A segunda 
oportunidade 

Os partidários da inde
pendéncia non queren 
asistir a un novo fracaso 
do seu proxecto político 
similar ao ocurrido o 20 
de Maio de 1980, cando" 

quebecois rexeitou encomendar ao gover
no de René Lévesque a tarefa de negociar 
un novo marco de relacións co Canadá 

Con todo, o fracaso do posterior acordo 
do Lago Meech, polo cal se promovía a 
adesión do terrítório francófono á constitu
ción canadiana dotando dun estatuto de 
"pavo diferenciado" ao Ouebec, tivo un 
efecto positivo para o nacionalismo que
becois que fixo esquecer o sabor amargo 
da consulta e que se traduciu nunha au
téntica explosión do sentimento nacional 
especialmente palpábel a partir de Xuño 
de 1990. 

O obxetivo último da Administración cana
diana é evitar que se produza unha pro
gresiva e imparabel ruptura da confedera
ción do Canadá, Estado que este ano 
cumple o seu 125 aniversário. 

O Ouebec rexeitou as propostas constitu
cionais de Otawa, ainda que desde o seu 
governo atemperouse o rechazo naciona
lista ás mesmas ao afirmarse que "son 
unha base para a discusión". 

Cos ollos postos en Europa 

Cos ollas postas en Europa, partidários e 
contrários á independéncia do Ouebec 
intentan redefinir o futuro das relacións 

unha maioria do 59% de J. Parizeau do Partido Quebecois. 

entre este território e o Canadá anglófo
no. Mentres os primeiros titan ao Leste, 
onde a eclosión dos nacionalismos deri
vou na criación de novas Estados sobe
ranos, os outros miran á integración do 
Oeste europeo. 

"É a Europa do Oeste, a industrializada e 
desenvolvida, a que garda analoxias co 
Ouebec", sinalaba unha recente editorial 
do xornal La Presse en Montreal , para 
destacar a diferente percepción do nacio
nalismo "elevado á altura de relixión no 
Ouebec" e en Europa "onde se ve como 
un valor arcáico". 

Sen embargo, o modelo serve tamén co
mo referéncia ao líder independentista, 
Parizeau, quen non desbota manter "nun 
Ouebec independente" o dólar canadiano 
"para evitar a arriscada aventura de criar 
unha moeda própria". 

"A moeda comun non nos condea ao fe
deralismo" manífestou o líder do Partido 
Ouebecois, para salientar que os doce es
tados membros da CE "puxéronse de 
acordo en Maastricht en criar unha moeda 
única prévia a calquer unión política". 

"O que nos interesa en América do Norte 
é criar un espácio económico comun forte" 
engadiu Parizeau , para descartar, non 

obstante, no que se al
bisca como unha res
posta á proposta neste 
senso do governo que
becoí , "a criación dun 
supraparlamento que di-
1 u ira -ao seu xuizo- a 
nasa soberanía". 

Frente ao debate aber
to, a maioria dos cida
dáns que se declaran 
defensores dos postula
dos nacionalistas o que 
máis temen é que "por 
razóns coxunturais co
mo novas propostas de 
Otawa ou simplesmente 
por eleicións anticipa
das como as que pare
ce propugnar o seu go
verno conservador" me
diaticen o tan arelado 
referendum. + 

TRES EN RAIA 

Pena de rnorte 

H • XOSE A. GACIÑO 

oxe decidín repetir título. E repi
to un título que empreguei o 24 de 
Maio de 1990 -xa pasaron meses
para talar entón de tres execucións 
que coincidiran aqueles días en dife
rentes pontos dos Estados Unidos. 

O feito de dous dos tres executados fo
ren deficientes mentais contribuí á no
toriedade daquelas execucións especí
ficas, que estreaban a "autorización" do 
Tribunal Supremo estado -unidense 
-quen funciona tamén como tribunal 
constitucional- para que defeficientes 
mentais e adolescentes pudesen ser 
executados . Esa era a singularidade, 
entre os dous mil casos de estado-uni
denses que estaban daquela á espera 
de ser executados. A ratina das conde
nas a morte e das execucións nos Es
tados Unidos segue, sen maiores so
bresaltos dunha opinión pública que 
ten perfeitamente asumida a xustifica
ción da pena de marte. 

Agora, a execución en Cuba dun con
denado por terrorismo provoca o es
cándalo na opinión pública ocidental , 
na que tantas veces os inquéritos re
collen pronunciamentos maioritários a 
prol da pena de marte para casos de 
terrorismo, por exemplo. Pero non é 
ese escándalo -e a dobre moral que 
isa implica- a cuestión máis importan
te nestes momentos, polo menos na 
miña opinión. Ese tipo de posturas xa 
é habitual e non poden surprender. Pa
ra min, o verdadeiramente lamentábel 
nesta história é que o réxime cubano 
teña decidido praticar a mesma moral 
terrorista que di combater e que adop
te a táctica suicida de pecharse en si 
mesmo, reducindo drasticamente os 
seus xa reducidos apoios. • 

VOLVER AO REGO 

A maiores da reforma da lei elei
toral e do regulamento parlamentário, 
propostos polo PP, agora Manuel Fra
ga afonda un pouco máis na descrip
ción do seu modelo ideal de parlamen
to. Seria aquel exento da ideoloxia que 
ao parecer existe no actual. Está alu 
dindo sen dúbida aos totems da xes
tion e da eficácia que nos liberarían 
dos vellos debates ideolóxicos, "actual
mente superados". 

Hai que repetir, sen embargo, que o 
que propón Manuel Fraga non é nada 
novo. Teorizouno outro ministro de 
Franco, Fernández de la Mora, e11..EI 
crepusculo de las ideologías, quen , á 
sua vez , copiara gran parte dos seus 
argumentos dun alemán , Spengler. 

"A paradoxa do poder na tradición clá
sica, di Galbraith referíndose á econo
mía, consiste en que, ainda que todos 
están de acorde en que de feíto o po
der existe, en princípio non existe''. 

Do mesmo modo, ainda que Manuel 
Fraga trate de apartala das nosas mira
das, a ideoloxia existe. O que el preten
de é que só quede unha, a sua, ou, en 
versión máis liberal, aquelas e só aque
las que non desborden o canon. + 




