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A Xunta prioriza as zonas forestais na 
concentración parcelária 

A Fonsagrada, comarca 
piloto no desmantelamento 
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Vintecinco relatos que ofre
cen unha visión orixinal 

e completa do conto 
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A reconversión agrícola é o disparadeiro do 
conflito da Fonsagrada. Trátase da primeira 
desputa de carácter local polo' intento de 
dezmar o emprego do campq, ainda que la
go, os motivos primeiros quedasen ensom
brecidos polos enfrentamentos subseguin
tes. A Xunta afirma agora que A Fonsagrada 
serácomarca piloto dentro dun plan que está 
elaborando o gabinete de Planificación, en
cargado de pór en marcha unha estratéxia 
para reducir as explotacións agrárias gale
gas á metade. As zonas xa máis deprimidas, 
como a ·montaña luguesa, serian as primei
ras en sofrer as consecuéncias. O Governo 
autonómico está a priori~ar nos seus plans 
de concentración parcelária ás zonas fores
tais frente ás agrária.s. 

A apropiación 
cultural 
de Manuel 
Fraga 

Un artigo de Antón Capelán so
bre o libro Alvaro Cunqueiro. 
Oous discursos de M. Fraga lri
barne desvea unha estratéxia de 
apropriación do prestíxio literário 
da obra de Cunqueiro por parte 
do Partido Popular. O contraste 
entre a atitude do actual presi
dente da Xunta durante o fran
quismo, abandeirando a perse
cución do galego (Unesco, 1954; 
multa a Francisco Pillado ... ) e 
estes intentos de lexitimación ga
leguista queda ao descoberto. • 

(Páxinas 23, 24 e 25) 

Pierre 
Bongiovanni: 
Jo 
importante, 
tamén no 
vídeo, 
éter algo 
que dicer' 

Non ve apocalipse nengunha no 
horizonte dunha sociedade domi
nada polos meios audiovisuais . 
lntue cámbios positivos para un 
futuro no que a democrácia con
dicionará a televisión . Pierre 
Bongiovanni ,' bordelés de coren 
ta e tres anos, dirixe o Centre ln 
ternational de Création de Video 
de Montbéliard-Belfort e estivo 
en Vigo como xurado do 111 Fes
tival de Video. • 

(Páxinas 14 e 15) 

O governo 
central difire 
da Xunta 
na data de 
remate das 
autovias 

O pacto con Madrid sobre as au
tovias, bandeira do governo Fra
ga, fai augas. O presidente da 
Xunta que exibiu as suas dotes 
de estadista inaugurando unha 
nova relación entre o estado 
central e as rexións, exenta de 
conflitos e radicalismos ve como 
saen ¡3. luz pública os máis críti
cos vaticínios da oposición.+ 

(Páxina 5) 



A sintomatoloxia 
do desmantelamento 

Cando Fraga lribarne anunciou que na Galiza sobraban 
douscentos mil agricultores, houbo quen seguramente pensou 
que a sua expulsión do posto de traballo pasaría por un decreto 
que replicase o da reéonversión naval. Pero o desmantelamento 
agrícola estase a facer dun xeito máis agachado, ainda que non 
menos traumático; sen a forza brutal dos despidos, pero tamén 
sen a árnica dos meses de paro e xubilacións anticipadas e, 
mesmo, da propaganda de proxectos alternativos de viabilidade. 

A reconversión agrícola estase a facer por inanición. Aquelas 
explotacións menos dotadas van sucumbindo ao mesmo ritmo en 
que medran toxos, xestas e piorneiras sobre prados e leiras. Non 
son só os corpiños impostas pola CEE á produción que impeden 
o seu desenvolvimento normal, a falta de axudas (algo 
consubstancial á agricultura en todo o mundo desenvolvido), ben 
sexan específicas ou xerais, senón outros plans infraestruturais 
que lles permitan competir nos mercados da alimentación nunhas 
mínimas condicións. 

A política agrícola comunitária é tan brutal como estruturada, ou o 
que é o mesmo, brutalmente estruturada en base a intereses dos . 
monopólios hexemónicos do centro comunitário.Na Galiza esta 
política está a ser aplicada polo PSOE e PP sen barullo, pero 
telmosamente sen que tan sequer en Bruxelas contemplen as 
migallas de limosneiro previstas no Plano Fraga. 

Do que se trata é de que a Galiza reduza a produción deleitee 
carne e de que aumente o seu rendimento forestal. Esta decisión 
tomárona por nós en Bruxelas coa anuéncia de Madrid. A Xunta, 
sumisamente, disponse a aplicar estas directrices. A Comisión 
das Comunidades Europeas (Bruxelas, Novembro de 1988) di 
sen reparo que silvicultura ten que ser unha alternativa á 
agricultura e que as axudas para arborar terras retiradas da 
produción agrária deben xeralizarse a todas as persoas físicas ou 
xurídicas. Unha importante cantidade dos fondos públicos está 
reservada a pagar a indústria de pasta de papel que o Grupo KIO 
quer instalar nas Pontes. As presións combinadas das 
subvencións por inzar con espécies maderábeis (con especial 
axuda para restaurar bosques queimados) as terras de labor, a 
demanda mellorada por novas indústrias de pasta (pagas tamén 
con impostes) e a deserción da agricultura inducida desde o 
governo institucional, son unha senténcia de marte sobre o 
campo. Desde esta óptica, e só desde ela, é lóxico que se 
desmantele a Axéncia de Extensión Agrária da Fonsagrada pois o 
obxectivo do Governo Autonómico é aumentar nela a produción 
forestal, segundo a tendéncia favorecida nestes últimos anos. 
Pala contra deberán desaparecer máis da metade das 
explotacións. Con estas perspectivas de redución povoacional, A 
Fonsagrada é lóxico que non sexa cabeceira de comarca. 
Cabeceira de que, dun imenso monte de piñeiros e eucaliptos? 
Dentro das reivindicacións dos fonsagradinos ninguén parece 
acordarse da fundamental: a demanda da revitalización da 
bisbarra. 

Desde a aplicación estricta das directrices comunitárias é 
perfeitamente lóxico que o Governo galega priorice na 
concentración parcelária, non a aquelas parróquias máis 
rendábeis agrícola e gadeiramente, senón a aquelas que teñen 
un maior aproveitamento forestal, ainda que estas estexan xa 
despovoadas. 

En suma, que o que podia parecer unha política contrasenso, 
está perfeitamente incardinada na política global eurocomunitária. 
A Fonsagrada foi a primeira en reaccionar ante esa marte lenta 

· do agro galega. Seguramente haberá máis insurxéncia cando 
outros aprécien os mesmos síntomas.+ 

ANOSA '!'ERRA 

A Garda Civil impide o paso dos viciños frente á Casa Consistorial. 

A Xunta comeza a redución de explotacións agrárias 
palas zonas máis deprimidas 

A Fonsagrada: 
primeiro conflito local 
contra o 
desmantela mento 
agrícola 

• A. EIRÉ • G. LUCA DE TENA 

O chamado Plan Fraga de 
reconversión agrícola estase a pór xa 
en prática sen contar sequer ca apoio 
comunitário demandado. A redución 
das explotacións comezarase a facer 
palas zonas máis deprimidas e nos 
planos do Governo autonómico 
priorízase a concentración parcelária 

naquelas parróquias eminentemente 
forestais, algunhas case 
despovoadas. Os viciños da 
Fonsagrada viran os primeiros 
síntomas do desmantelamento do seu 
município e opuxéronse. É o primeiro 
conflito local contra os planos 
agrícolas da CEE. 

O desmantelamento da oficina 
de Extensión Agrária e a perda 
da capitalidade comarcal foron 
os síntomas que os viciños da 
Fonsagrada contemplaron como 
evidéncias dunha reconversión 
implacábel. Por iso demandaron 
un plano de revitalización da co
marca no seu terceiro ponto rei
vindicativo. Os primeiros asun
tos, máis concretos e sintomáti
cos, como se de febres e dores 
se tratase nunha enfermidade do 
corpo social fonsagradino, adqui
riron preponderáncia pública e 
mesmo viciñal, pois sabían que 
esas doenzas imposibilitarían a 
recuperación do antigo concello 
de Burón. Pero a sua loita, moi
tas veces terxiversada, tivo, en 
todo momento, como principal in
tención a de oporse ao desman
telamento comarcal. 

A voz de alarma xurdiu dos co
merciantes da vila que viancomo 

ano tras ano descendían as suas 
vendas e pechaban tendas e co
m érci os. O último censo plas
mou un cardiograma comarcal 
que perdia latexos de forma· alar
mante, até o ponto de hoxe só 
contar con 6.987 persoas, me
nos da metade de hai 20 anos. A 
asociación de comerciantes uní
ronse os agricultores e realiza
ron unha táboa reivindicativa, 
dada a coñecer co peche na ca
sa consistorial, apoiada por to
dos os grupos, incluído o PP: 
"reforma agrária, pala concentra
ción parcelária que poña fin ao 
minifundismo, a cooperativiza
ción da produción e da comer
cialización e a formación e infor
mación dos xóvenes". Reclama
ban que estas medidas, "a mé
dio e longo prazo teñen que co
m ezar a realizarse xa". Tamén 
demandaban un Plano de De
senvolvimento Integral, seguindo 
a Leí de Agricultura de Montaña. 

Planos dos viciños 
versus planos da Xunta 
Paro os planos que demandan 
os viciños enfréntanse de ca
chón cos deseños agrários glo
bais da Xunta que, seguindo as 
directrices da CEE e a política do 
Estado español, marcan a redu
ción nun 50 por cento das explo
tacións agrárias e o aumento a 2 
millóns de hectáres da superfície 
arborada. 

Asi, as zonas de montaña do 
chamado Arco Atlántico son con
sideradas nos informes da CEE 
como zonas de "extinción da po
voación". Os planos comunitários 
para estas zonas de montaña xa 
existen, pero, segundo vários 
técnicos consultados, "as axudas 
á agricultura de montaña son 
subsídios para abandonar a pro
dución e non para mellara das 
explotacións a non ser en temas 



As zonas da montaña serán as primeiras en ser reconstituidas. 

marxinais sen competéncia, co
mo determinados queixos ou 
carne con denominación de orixe 
ou para turismo rural e as suas 
infraestruturas, como arranxo de 
casas, muiños, etc.". 

O famoso plano 808, que non 
abarcaba só ás zonas de monta
ña está extinguido xa, ainda que 
só favorecía a concesión de cré
ditos. A famosa Leí de Montaña 
só se aplicou en zonas piloto. Os 
fonsagradinos teñen o exemplo 
moi perto, na zona de Oscos, 
onde o governo asturiano conse
guiu a sua aplicación , por máis 
que non fose aprobada ainda, 
(seguramente nen o será nos 
termos anteriores) polo Parla
mento español. Así, non é de es-

Os plans que 
demandan os 
viciños 
enfrontanse de · 
cachón cos plans 
agrários globais 
da Xunta 

trañar que sintan "certos celos" 
dos seus viciños, segundo afirma 
o axente de Extensión Agrária , 
Xoán Xosé Molina. 

O Plan Líder que o Governo cen
tral pretende aplicar nosAncares 
incide na deixación das explota
cións agrícolas mentres apoia 
as infraestruturas cara o turis
mo. Como a CEE só subvencio
na un para cada província, a 
Xunta decidiu acometer outro 
semellante, pola sua conta, para 
O Caurel, que foi o que apre
sentaron Fraga lribarne e Váz
quez Portomeñe hai unhas se
manas no mesmo horizonte a 
turistificar. 

Coerentemente con esta situa
ción, é lóxico que a Xunta non 
contemple AFonsagrada como 
cabeceira de comarca nos seus 
primeiros proxectos de Ordena
ción Territorial. Seguindo cos pla
nos de reestruturación agrária, as 
2.123 explotacións terian que 
quedarse en tan só unhas 700. A 
povoación disminuiría a menos de 
3 mil persoas no concello de 
maior extensión da Galiza. Desde 
esta óptica, e SÓ desde ela, é lóxi
CO que se desmantele a Axéncia 
de Extensión Agrária, pois para 
pouco vai servir nun concello no 
que non van ter axudas para me
llorar as explotacións agrícolas e 
nas que as cuotas lácteas e os 
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DELMI ÁLVAREZ 

prezos da carne acabarán pe
chando a maioria das explota
cións gadeiras. 

O Plan de Comarca Piloto, pro
metido agora polo Conselleiro de 
Presidéncia, Dositeo Rodríguez; 
o Telefónico, como lle chaman 
na Fonsagrada palas chamadas 
aos viciños, seria unha mistura 
confusa do Plan Líder co Plano 
Forestal, pois esta comarca lu
guesa ten unhas imellorábeis 
condicións para uso forestal, so
bretodo se ternos en conta as re
povoacións xa feítas e as distin
tas probas con eucaliptos, con 
novas plantas para aclimatar nas 
terras que sobrepasasen os 400 
metros de altitude. 

(Pasa á páxina seguinte) 

Fraga está a impar 
os planos agrários 
e, o que é pior, a 
ordenación 
territorial, sen ser 
discutidos no 
Parlamento. 

A NOSA TERRA 
Nº 507 -30 DE XANEIRO DE 1992 

........,, 

EU, VICINO 
DA FONSAGRADA 

XOSÉ MA.NuEL SAAVEDRA ARANGO 
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Chámome Xosé Manuel Saavedra Arango, de profisión corredor de 
seguros, nado na Fonsagrada o 9-3-1937. Emigrado desde o 21 de 
Maio de 1966 e estabelecido novamente na miña vila desde comezos 
de 1991. 

Considérome unha persoa normal, nen mellor nen pior que outras, e 
son inimigo acérrimo da violéncia desde pequeno, liña que mantiven 
toda a miña vida, segundo poden corroborar todas cantas persoas 
me coñecen e coñeceron onde queira que estiver. Reto a calquer dos . 
que agora m8"'poden consider.ar o seu inimigo a que digan publica
mente, e que o demostren, cando, como e onde me viran implicado 
nalgun incidente violento. Son pacifista até a médula por natureza, e 
participo, como un máis, en calquer acto deste tipo, cando teño oca
sión. Fuxo das provocacións, e, até o de agora, tiña conseguido viver 
do meu traballo honestamente, procurando non entrometerme en 
problemas alleos, agás para facer de mediador. 

De repente, como nun mao pesadelo, véxome implicado nunha acu
sación por delito de sedición, un intento de imputación por delito de 
terrorismo, amén doutras moitas ameazas e coaccións através dal
guns meios de comunicación, por teléfono e até persoalmente. E to
do isto, por que? Pois, dita simplesmente, por tentar defender os lexí
timos direitos dun Município e a sua capitalidade, A Fonsagrada, aos 
que a Xunta da Galiza pretende desmantelar, como no seu dia des
mantelou o governo de turno a Negueira de Muñiz, pertencente, ain
da hoxe, ao Partido Xudicial da Fonsagrada, con motivo da ubicación 
dun encoro que anegou a maior parte do seu território, e para o que 
foi necesário estabelecer asentamentos moi lonxe das suas raíces, 
coa finalidade de acoller aos seus habitantes. 

Verdade, amigo leitor, que isto sóalle a chino? Como é posíbel, per
guntaranse, que se poda abrigar a todo un município, duns 7.000 ha~ 
.bitantes. a renunciar a un dos direitos fundamentais do home, sancio
nado ho,xe polas constitucións de todo o mundo civilizado? 

Explicareillo eu , ou tentarei de explicarllo en poucas palabras, ainda 
sabedor da dificuldade que entraña facer unha síntese dun plano moi 
complexo, urdido pola Comunidade Económica Europea, co visto bon 
da Xunta da Galiza. 

Existe un coñecido Plano de Reforestación da Cornixa Cantábrica, 
aceitado pola Xunta . .Trátase de inundar de piñeiros e eucaliptos ás 
comarcas máis marxinadas, ás menos povoadas e de menor contes
tación, ademais daquelas que, por esquecimento das sucesivas Ad
ministracións, estanse deteriorando progresivamente desde tempo 
atrás. A Fonsagrada reune todas estas condicións, todas, extraordi
nariamente coincidentes con este Plano. O território da Fonsagrada 
é teoricamente o máis idóneo, o ideal, para comezar o Plan de Refo
restación. 

Só houbo un erro de cálculo. O ordenador enviou os seus dados e o 
responsábel deu o seu pracet. Pero o ordenador, como máquina que 
é, non tivo en canta que ese território estaba povoado por xentes 
aguerridas, nobres, dignas; xentes que nunca protestaran, que tiñan 
tragado impasíbeis todos os sapos que lle foron botando durante 
moitas décadas. Xentes tranquilas, afectuosas, hospitalárias e, apa
rentemente, servís ante as autoridades, pero que, en definitiva, eran 
persoas humanas e, como tais, capaces de reaccionar ante a humi
llación e a inxustiza. Atopáronse, pois, ante persoas humanas, que 
sempre foron tratadas pola Administración sen nengunha considera
ción , encontrándose cada vez máis desamparadas e sen servizos 
fundamentais para o seu desenvolvimento. Asi até chegar á actuali
dade, cunha economia de pura subsisténcia e que, con motivo do 
conflito, abriron os olios á realidade, recordando que os políticos só 
os tiveron en canta nas suas campañas eleitorais unicamente para 
facerlles promesas, a maior parte das veces, incumpridas. 
Quero dicer, por último, que decidin interromper aquí este relato , polo 
momneto, para cumprir o compromiso adquirido pala Asemblea de 
Viciños -de non facer comentário sobre feitos concretos que pudesen 
ser interpretados como meio de avivar a crispación-, en tanto· se pro
duce a trégoa aberta para tentar chegar a unha negociación coa Xun
ta, através de duas persoas honestas, neutrais e da máxima solvén
cia moral, que se ofereceron a facer de mediadores entre as partes 
en conflito e ás cales eu, en nome de todos, quero agradecer publica
mente a sua mediación. 
Reitero tamén que o meu rechazo a calquer acto violento de represá
lia que se teña producido con anterioridade, ou a calquer que se po
da producir a partir de agora. Semente quera engadir unhas pala
bras, que se se analisan e son obxecto dunha reflexión séria, ainda 
hoxe poderian axudar, non pouco, a resolver este desafortunado con
flito : "Se os meios de comunicación autonómicos, e alguns outros, 
quizá cegados polo seu descoñecimento do problema, tivesen cu_m
prido a sua abriga profisional de dicer nada máis que a verdade con 
absoluta obxectividade, o conflito teríase resalto por si só , talé a evi
déncia do naso razoamento e a xustiza das nasas reivindicacións, 
téndose evitado todos os incidentes acorridos, incluída a desafortu
nada e desigual intervención dos axentes da orde o día 17 pasado". 
Estou seguro de que o que remato de dicer seria subscrito pola imen
sa maioria dos viciños da comarca, que conforman a Asemblea de 
Viciños do Município da Fonsagrada. • 

XosÉ MANUEL SAAVEDRA é un dos portavoces da Asemblea de Viciños. 



A ordenación territorial 

O Plano de Ordenación Territorial 
da Galiza, unha lei básica, ainda 
sen aprobar a se cumpriren dez 
anos de governo autonómico, se
ria oencarregadode fixar non só 
as cabeceiras de comarca, se
guindo critérios racionais, senón 
de delimitar e marcar as terras e 
os seus respectivos usos, asi co
mo as infraestruturas necesárias. 
Conforme a esta lei marco, farí
anse os distintos planos. 

Pero nengun Governo foi capaz 
de abordar esta lei. Os primeiros 
excusáranse na sua condición de 
minoritários. O actual de Fraga 
lribarne, sabedor, o mesmo que 
os seus antecesores, de que, pé
sie á cómoda maioria absoluta, 
lle vai acarrexar un gran custe 
social, déixao dormir tamén no 
caixón baleiro dun território sen 
artellar. Pero esta auséncia de 
plasmación exterior, para fuxir 
dos conflitos, e a negativa a ser 
discutida polos distintos grupos 
políticos, non impede que a Xun
ta estexa xa aplicando estes pla
nos, o mesmo que o famoso Pla
no Agrário, que o Conselleiro Ro
ma y acordara cos sindicatos 
apresentar no Parlamento hai 
máis dun ano. Despois da peripé
cie de Bruxelas, con filtración in
cluída, o Conselleiro tomou a de
cisión de recuperalo na UVI. Non 
é de estrañar despois de que a 
CEE o deixase totalmente para o 
arrastre ao non aceitalo. 

A concentración 
parcelária 

Todo o mundo concorda en que 
o facer unha reeordenación terri
torial pala base, sen contar cun 
plano global, é tan inexplicábel 
como supérfluo,cando non nega
tivo. Pero, ainda así, a Xunta de
cidiu lanzar un Plano de concen
tración parcelária co que preten
de abranxer as principais zonas 
do país . .Pódese pensar, ao non 
estaren promulgadas as princi
pais leis, que estas concentra
cións se realizan máis ou menos 
ao chou, pero un estudo das 
prioridades que está a aplicar a 
Xunta evidéncianos que segue a 
filosofía do Plano Agrário famo
so, ou, ainda mellar, nesta fase 
actual, o Plano Forestal. "' 

Asi , a X unta está a priorizar a 
Concentración Parcelária en zo
nas montañosas.dedicadas a fo
restal, en detrimento das zonas 
chás que secularmente tiveron 
usos agrícolas e gadeiros. Están 
asi a realizar cuantiosos investi
mentos nos concellos da Ponte
nova, Riotorto ou Abadin, en zo
nas semi-despovoadas, pero con 
gran potencial madeireiro. Na 
opinión dalguns técnicos, "son 
das mellorciñas da Galiza para o 
eucalipto". Hoxe moitas destas 
encostadas, adicadas a castiñei
ros e carballos, non se poden ex
plotar por falta de pistas. Cando 
se realice a concentración parce
lária vai ser moito máis doado e 
moito máis rendábel. 

Están a priorizar a 
concentración 
parcelária nas 
zonas de man.taña 
ainda que estexan 
despovoadas para 
mellar chuchar os 
recursos forestais 

Para a montaña as 
previsión da CEE 
son produción 
forestal e turismo 
rural. Ese é o plan 
dos Aneares e do 
Caurel e tamén o 
que lle oferececen 
a Fonsagrada. 

Estas zonas quedan no rádio de 
acción da pretendida planta de 
celulosa que Eurogalicia Fores
tal proxecta instalar nun terreo 
de 100 hectáreas cedido polo 
concello das Pontes. A empresa, 
na que ten maioria o Grupo KIO, 
pretende pagar os gastos de ins
talación con fondos públicos á 
conta da Zona Industrial en De
clive (ZID) de Ferrol. Para isa 
canta co apoio expreso do presi
dente da Xunta, que recebera 
durante a campaña eleitoral o 
apoio material deste grupo eco
nómico. Eurogalicia Forestal ten 
elaborado xaun plano para a re
forestación de 45 concellos que, 
surprendentemente, coinciden 
cos de maior investimento en 
concentración parcelária no novo 
plano da Xunta. 

Estas infraestruturas estanse a le
var a cabo nos concellos con 
maioria do PP. A coincidéncia 
permite tirarlle rentabilidade á má
quina de abrir camiños eleitorais 
(a célebre pala), mentres a cor do 
mapa eleitoral permite canear 
máis doadamente a oposición vi
ciñal. Pero na Fonsagrada, sexa 
cal sexa o final da reivindicación 
popular, Fraga lribarne fallou. A 
vista dos síntomas, os viciños fi
xeron un diagnóstico a tempo. 

Anselmo López Carreira afirma 
no seu último libro sobre os lr
mandiños que a verdadeira cau
sa desta revolución foi a situa
ción económica que "agudizaba 
a tensión social en todo o país e 
orixinaba un equilíbrio inestábel 
que poderia ser dramaticamente 
roto a causa dunha inxustiza se
ñorial particularmente sentida 
polo pavo".+ · 

• X.M. ALBÁN 
Os famosos lavadoiros, pucharcas de· coller votos, son unha das poucas infraestructuras coas que contan nas parroquias. 
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A extensión da silvicultura industrial 
é o pri111eiro obxectivo da política 
agrícola dCI Xunta 

A extensión de bosques en zonas rurais é un ob
xectivo que poténcia o Mercado Comun desde 
moito antes que Madrid asinase o tratado. Os só
cios fundadores da CEE subvencionan ao 30 por 
cento un tecido agrícola de alta densidade e por 
esa razón non poden competir coas industrias es
trativas (nomeadamente a pesca) , nen coas co
marcas agrícolas e gandeiras tradicionais, nas 

1 que se combinan pastos naturais, auto-consumo 
e un nível de renda baixo. O obxectivo do Merca
do Comun é converter o excedente de capacida
de agrícola en bosque de crecemento rápido. A 
Comisión Forestal Permanente das Comunidades 
Europeas combina con Madrid un Plan de Desen
volvemento e Revalorización dos Bosques nas 
Zonas Rurais. 

Na Galiza é a Consellaria de Francisco Sineiro 
(neutro tempo defensor afervoado do binómio 
bosque climático-prado) a que proclama "a nece
sidade imperfosa de dar un tratamento integrado 
e coerente ao conxunto encadeado bosque-in
dustria forestal". A silvicultra convértese da noite 
á mañá no primeiro obxectivo da política agrícola 
autonómica. De cara ás 700.000 hectáreas de 
montes en man comun, favorécense os convé-

nios como formas de privatización encoberta nas 
que empresas de pasta de papel governan talas 
e sementeiras . Os cartos públicos van para a ex
tensión de espécies de ciclo curto. Estas duas 
medidas lévanse adiante en parte con fondos 
comunitários. Pero como a CEE non pode cons
titucionalmente subvencionar cultivos (o piñeiro 
e o eucalipto son espécies de cultivo) , intervén 
como cobertura a Xunta, que desde a Consella
ria de Agricultura (Francisco Sineiro , Romay Be
caria, Pérez Vidal) subvenciona a silvicultura in
dustrial con fondos para o fomento específico de 
frondosas. Centos de hectáreas pagadas a pré
cio de bosque climático foron en realidade plan
tadas con pino e eucalipto. A Consellaria asegu 
ra que non sabe nada diso, a Comisión Forestal 
de Bruxelas remítese á Xunta, que ten bo cuida
do de ofrecer só plantóns de espécies de ciclo 
curto. O fin comunitário de retirar terras da pro
ducción agrária cúmprese sen atrancos até que 
a tensión estoura nun ponto. Daquela, as decla
racións oficiais procuran limitarse aos feítos de 
violéncia para que ninguén comp renda que a 
protesta, lonxe de ser causa de nada é só con 
secuéncia dunha política que procura destruir a 
produción agrária. • 

L-~--------------------------------~-----------------------------------------

X. MARRNV.N.-
Os habitantes de A Fonsagrada empezaron reclamando "futuro para a comarca" apoiados por todos os partidos, inclu.ido o P.P. 
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

O pacto entre Manuel Fraga e o governo central móstrase inconsistente 

O proxecto de autovias naufraga 
• M.V./A.E. 

O pacto con Madrid 
sobre as autovias, 
bandeira do governo 
Fraga, fai augas. O 
presidente da Xunta 
que exibiu as suas 
dotes de estadista 
inaugurando unha 
nova relación entre o 
estado central e as 
rexións, exenta de · 
conflitos e 
radicalismos ve como 
saen á luz pública os 
máis críticos vaticínios 
da oposición. 

O desmantelamento agrário é 
pesqueiro, así como a prolonga
ción da crise industrial estaban , 
desde a toma de posesión do 
novo governo, na axenda de Ma- . 
nuel Fraga . O novo presidente · 
centrou a sua estratéxia na cria
ción de vias de comunicación , 
fundamentalmente por estrada 
(os ferrocarris , alternativa prefe
rente europea, non eran tidos en 
canta). Seguindo os máis clási
cos e conservadores manuais 
económicos, o sector público en
carregariase das infraestruturas, 
deixando en máns da iniciativa 
privada, nomeadamente extran-
xeira, todo o restante. · Transportistas contratados pala construtora da autovia Tui-Vigo esixen o cobro dos meses traballados. As obras acumulan xa un retraso de vários meses. CARLOS PUGA 

O presidente teria que afrontar 
ainda un matiz importante : Gali
za non era un Estado, senón un
ha comunidade autónoma. A di
visa de Manuel Fraga resultou 
ser moi precisa: pactar con Ma
drid e demostrar de paso que, a 
diferéncia dos seus antecesores, 
el si tiña liña directa coa capital. 
O seu prestíxio de estadista fica
ba a salvo. 

Pero o 92 non era o ano de Gafi
cia e, mentres Barcelona, Sevilla 
e Madrid eran amamantados po
los orzamentos centrais , Galiza 
deberia acudir aos diñeiros pró
prios para levar a cabo as obras 
públicas interiores, como deixa
ba traslucir ás claras o reparto 
por partidas presupostárias de 
1992. O contraste continuaría 
despois . Claudia Aranzadi ,minis
tro de lndústria, prometía hai es
casos días en Euskadi a inter
vención preferente do Estado na 
criación de infraestruturas nesta 
comunidade. De seguido, o pac
to entre os governos asturiano e 
central , froito da folga xeral , afir
maba o compromiso urxente do 
Estado na construción dos enla
ces viários con Benavente. 

Fin da lua de mel entre o 
Estado e as suas rexións 

Ate o momento, o pavillón de Ma
nuel Fraga e o de Xosé Cuiña se
guían imperterritos, había por mé
dio un pacto con Madrid que ga
rantía o enlace do norte e Sul de 

· Galiza coa meseta antes do fin de 
1995. Era mostrado como un re
sultado tanxibel e un exemplo de 
como se debería conducir a políti
ca galega. Fraga, como en tem
pos do xeneralísimo, vivía a lua 

de mel de crer conciliados os inte
reses do estado cos da rexión. A 
contradición era, xa que logo, un 
invento de minorías teimosas. 

Un xoves 23 de Xaneiro, sen 
embargo, Emílio Pérez Touriño, 
secretário xeral de lnfraestrutu
ras de Transporte Terrestre do 
Ministério de Obras Públicas, 
deixaba dita, nunha conferéncia 
en Santiago, que "obviamente o 
enlace de Galiza coa Meseta 
non estaría cuberto no prazo 
anunciado por Manuel Fraga, 
ainda que só fose porque era im
posibel a finalización das obras 
cando os tramos máis importan-

tes estaban sen presupostar". 

Todos os demos cairon sobre Ma
nuel Fraga: resposta lacónica aos 
médios de comunicación : a Xunta 
reafirmábase no pactádo. Garan
tía escasa cando o anúncio viña 
do próprio responsabel de trans
portes terrestres do Estado, má:xi
ma voz autorizada sobre o tema. 

A oposición lembraba o pacto ro
to por Cuiña, que pedía autovías 
para o 93, e mencionaba tamén 
o que dixera no seu dia: que o 
pacto firmado por Fraga con 
Cosculluela non tiña a lectura 
que del fixera o presidente da 

Xunta, senón que do asinado 
entendiase que as autovias de
bían estar rematadas antes de fi
nalizar a década. 

Tampouco Antolin S. Presedo 
estaba contento . O PSOE non 
gañaba nada co anúncio de Pé
rez Touriño. As chamadas a Ma
drid propiciaron un "desmentido", 
que en realidade non era tal por
que se reafirmaba no dito: as au
tovias construirianse nos tramos 
correspondentes ao território ga
lega, pero non tora das nasas 
fronteiras. Nen o manifesto con
trol de Manuel Fraga sobre os 
médios de comunicacióna con-

LEMBRANZA DOS ACCESOS A GALICIA 
M. VEIGA 

Quizá resulte comprensíbel , ainda que pouco de
mocrático, que a transparéncia das institucións se 
reduza cando se investiga sobre temas que poden 
derivar en acusacións de corrupción, por exemplo. 
Mais, que nesta altura non exista unha definición 

Esquecido o desmantelamento agrário e pesqueiro, 
anestasiada a resposta ao peche dalgunhas empre
sas mediante compras fictícias e indemnizacións 
millonárias, s6 quedaban as autovías, pala sinxela 
razón de que aquí si tiña, ao parecer, Manuel Fraga 

oficial precisa, cun trazado so
bre un plano e cunha adxudica-
ción de obras, do que van ser 
as autovias galegas , resulta 
grotesco nunha era que encú- N h d ,,. . 
mía a democrácia e que presu,- un a emocrac1a 
me de opuléncia informativa. E 
coma se ninguén soupera en 
que consiste o pacto entre a 
Xunta e o governo central sobre 
as autovias. Segundo se lean 
as declaracións aparecidas en 
distintos médios, pode interpre
tarse unha data de remate ou 
outra, para un tramo ou ben pa
ra outro. Posibilidades combina
tórias que o fago cruzado infor
mativo acrecenta día a día. 

os cidadáns teñen 
dereito polo 
menos a saber 
cando 
van ser realizadas 
as estradas e por 
onde van pasar 

unha proposta. Ao resultar esta 
falida, autoridades e médios en
tréganse ao que en termos béli-
cos se denomina manobra de di
versión e, en termos vulgares, 
ceremónia da confusión. 

Nunha democrácia os cidadáns 
teñen dereito polo menos a sa
ber cando van ser realizadas 
as estradas e por onde van pa
sar. Retornamos á desinforma
ción e á imprevisión do fran
quismo, cando a data de rema
te dos accesos a Galiza foi 
marcada en 1975 e é hoxe o 
dia no que ainda non están 
rematados de todo. + 

seguía disimular o naufráxio. 

Naufráxio anunciado 

En realidade tora un naufráxio 
anunciado. En 1991 o governo 
central derá a coñecer un recorte 
presupostário. Alguns médios , 
entre eles A Nosa Terra, anun
ciaron o seu efecto sobre as au
tovias galegas. Fraga desmentiu 
toda relación. Meses despois 
deuse a coñecer a notícia de 
que a posta en marcha do tren 
de alta velocidade, Madrid-Sevi
lla, acapararía o doble do orza
mento previsto. Tamén Pascual 
Margal! , alcalde de Barcelona, 
solicitaba unha nova partida para 
"adecentar certas partes da cida
de antes do comezo dos Xogos". 

O PP pensa 
na folga xeral 

Todo comezaba a apontar a que 
Galiza teria que conformarse cos 
tramos de estrada do Saines e 
Bergantiños, sufragados co ende
bedamento próprio. O naso país 
perdera o tren e o coche: non es·
taba incluido no primeiro plan de 
estradas (votado favorabelmente 
por Manuel Fraga como diputado 
en Madrid) e agora estaban a 
afectarnos , non só a tardanza, 
senón tamén os recortes. 

Manuel Fraga decide viaxar ta
mén á capital do Estado, o seu 
prestíxio de estadista está en xo
go. A alarma é tan grande que o 
diputado popular no Congreso, 
Fernández Mesa, anúncia que "o 
PP está disposto a encabezar un
ha folga xeral en Galiza". Só An
tónio Ramilo, presidente dos em
presários continua impasibel. + 
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• Solchaga afirma 
que non se 
cumprirán as 
previsións 
sobre o déficit 

O ano pasado o déficit estatal 
acabou nun 2,5 por cento, frente 
á primeira previsión do governo 
que era do 0,9 por cento. Para 
este ano o governo presupostou 
un 1,5 por cento, as Cortes 
correxiron ese límite até elevalo 
ao 1,9 por cento, e un mes 
despois de aprobada a Lei de 
Orzamentos, o Ministro de 
Economia, Carlos Solchaga, 
afirmou que o déficit pode 
chegar, ao rematar o ano, a un 
2,4 por cento do Produto Interior 
Bruto. Como toda resposta dixo 
"hai que ser flexíbeis". • 

• Concelleiros 
do PP e PSOE 
abstéñense 
sobre a auto
determinación 

Na votación da proposta sobre a 
Autodeterminación que o BNG 
apresentou no concello de 
Láncara abstivéronse dous 
concelleiros do PP e un do 
PSOE, rachando a disciplina do 
seu grupo. 
Ainda asi a moción resultou 
derrotada pois, frente ao único 
concelleiro do BNG, votaron en 
contra os outros cinco edis do 
PSOE e un do PP. O Alcalde, 
Eládio Capón, explicou a sua 
postura afirmando que "na 
Galiza ia existir o monta tanto''. 
Ante estas palabras de pouco 
valeron todos os argumentos 
dados polo concelleiro 
nacionalista.+ 

li Denúncian a 
dispersión dos 
presos 
independentistas 

As Juntas Galegas Pola 
Amnistia (JUGA) veñen dé 
denunciar a política de 
dispersión que lle están a aplicar 
aos presos independentistas 
galegos "como pena engadida á 
continuidade da aplicación da 
liberdade". 
Asi, denúncian o translado de 
Oliva Valadares, Carmo Viso e 
Maria Alexandra de Queirós a 
Avila. António García Matos foi 
transladado a Almeria.O 30 de 
Xaneiro será xulgado Chao 
Dobarro. 

Por outra banda Susana Lopes 
Poc_;:as xa está no seu domicílio 
do ·Porto.+ 
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•Carta de HB a 
Felipe González 

O Martes 28 de Xaneiro vários 
parlamentários de HB, entre eles 
Jon ldígoras e Karmelo Landa, 
persoáronse na Moncloa para 
entregar unha carta ao Presidente 
do Governo, Felipe González, co 
fin de convencelo da necesidade 
de abrir xa unha negociación 
política entre ETA e o Estado. 

Ainda que HB non deu a coñecer 
o contido da carta, ldígoras 
xustificou a oportunidade do 
momento para que ambas e duas 
partes teñan xestos, polo 
recoñecimento das repúblicas de 
Croácia e Eslovénia e a paz 
acadada entre governo e guerrilla 
no Salvador, da que o Estado 
español e garante. · ' 

En Begundo plano situou HB os 

acontecimentos deportivos e 
culturais que se van a celebrar 
este ano, ainda que advertiron 
ao Governo de que non teñan a 
tentación "unha trégoa co fin de 
salvar os Xogos e a Expo" e que 
logo que de en nada. 

Por outra banda puxeron de 
manifesto que a suposta 
debilidade de ETA, pregoada 
polo Governo, non era tal, 
criticándolle que lle lance á 
sociedade a idea de que hai que 
resignarse ante a confrontación 
violenta e as suas consecuéncias 
"moitas veces lamentábeis". 

Por outra banda diversos meios 
xornalísticos de Madrid están a 
especular nos últimos dias na 
posibilidade de que ETA comece 
unha trégoa unilateral que daria · 
paso á reanudación de 
conversas. Estes contactos non 
terian que facerse públicos até 
despois de· Setembro d~ 1992. +. 

·• Catro detidos en Baiona 

• Mazaricos: 
fracasou a moción 
de censura 

.A moción que concellais do 
PP e da CNG apresentaron 

. contra Xan Ramos (BNG), 
nen sequer chegou a 
votarse porque os 
censurantes alegaron que o 
pleno non fora convocado 
coa debida antelación de 
dous dias. 

A razón verdadeira desta 
postura foi que a moción 
non contaba cos apoios 
precisos para sair adiante, 
pois nos últimos dias dous 
dos concelleiros firmantes 
botáranse atrás da postura 
inicial aducindo que foran 
enganados. Un deles, Xosé 
López (PP), nen sequer 
asistiu ao pleno. Outro dos 
ausentes foi o anterior 
alcalde Maneiro Grille. 

O actual alcalde afirmou, 
ante un pavillón de deportes 
ateigado de público, que o 
pleno era conforme á lei 
porque se convocara con 48 
horas de antelación como 
probaban os ofícios 
enviados aos concelleiros, e 
acusando ao PP de tentar 
derrubalo "porque os 
intereses locais non 
coinciden cos desa 
formación a nível galega, 
especialmente cos de 
Romay Becaria"• 

• CDS iniciará conversas 
coa CNG 

A Coordinadora do CDS na 
Galicia demostrou a sua 

· disposición de iniciar 
conversas coa Converxencia 
Nacionalista Galega para a 
confluencia nunha mesma 
organización frentista. 
Desde a CNG acolleron esta 
iniciativa positivamente, 
poñendo como única 
condición que o CDS se 
desvincule de Madrid.• 

KOPA 

Na noite do 28 de Xaneiro foron detidas catro persoas en Baiona, algunha delas no próprio domicílio, des
pois de os viciños se manifestaren na Casa Consistorial contra o· aparcamento da Palma -que pretende 
construir o concello acabando coa única zona verde da vila. O xuiz decretou prisión incondicional sen fianza 
V~ltaron asi, despois dunha trégoa, as mobilizacións e as protestas viciñais. O governador, Xurxo Parada, 
afirma que vai "pór arde" e que até de agora a Garda Civil foi "moi benevolente". Mentres, o alcalde denun
ciou a C. Nogueira por considerar as afirmacións feitas polo parlamentário lesivas para o seu honor.+ 

• Manobras de 
distracción da 
EDP en Lindoso 

Asinatura do acordo entre os vi
ciños afectados poloencoro de 
Lindosoe Electricidade de Portu
gal que teria que celebrarse co
mo máis tarde o 29 de Xaneiro, 
segundo acordo do que foron ga
rantes o governador de Ourense 
e o Secretário Xeral do PSOE, 
Antolín S. Presedo, non se asi
nou ao decidir a empresa portu
guesa conxelar o acordo. 

Asrazóns dadas pola eléctrica de 
Portugal son os conflitos entre os 
viciños pala madeira dos montes 
de Buscalque. Cando comezaron 
os desaloxos xa se temía entre 
os viciños que a EDP sacase es
ta desculpa ou outra semellante 
para non cumprir os seus acor
des, como veu facendo repetida
mente ante a pasividade das au
toridades españolas e galegas, 
segundo denunciaron reiterada
mente os viciños. 

No fondo deste e doutros confli
tos aos que se engancha a EDP 
para non cumprir os prazos dos 
pagamentos está a posta en 
marcha dundobre xogo , con 
duas cabezas dentro da EDP: 
unha a Delegación na Galiza que 
é a que leva as negociacións cos 
viciños, outra a dirección das 
obras en Lindoso. 

Así, nesta ocasión os represen
tantes portugueses na Galiza 
acordaron cos viciños de Bus
calque que cortarian os pinos 
do monte comunal e que, lago, 
repartirian os cartas entre os 
afectados. 

Dous viciños, que tiñan reclama
do este monte como seu, pero 
que xa tiñan perdido os pleitos, 
fóronse a Portugal e falaron o 
Enxeñeiro Xefe das obras de 
Undoso. Este regaloulles os pi
nos. Asi que chegaron xunto á 
empresa que os ·estaba tron
chando e obrigárona a parar nas 
suas faenas, vendéndollos a ou
tra empresa. Este conflito viciñal, 
e o problema do monte, xa coñe
cido sobradamente por todas as 
autoridades é a disculpa que pon 
agora a EDP para non cumprir 
os prazos, cando a maioria das 
terras xa están anegadas e as 
casas desabitadas. Os viciños 
chaman agora a intermediación 
dos garantes dos acordes men
tres se queixan que a maioria 
dos meios de comunicación si
léncian a verdade do conflito. • 



GA-LIZA E M NDO 
LIQUIDACIÓN DO AGRO 

O 10°/o dos produtores industri.ais forne~en o 55°/o da carne excedentári.a da CEE 

As explotacións familiares 
tampouco poden producir carne 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

A finais do ano 89 e 
princípios do 90 o sector 
da carne de vacuno pasou 
na CEE un dos piares 
momentos da sua história 
como consecuéncia dos 
cámbios introducidos baixo 
a presidéncia española da 
comunidade. Foron os 
primeiros intentos de 
reforma da PAC para 
correxir as suas 
disfuncións, e resultaron 
un fracaso ao querer evitar 
o problema de fondo que é 
a superación do modelo 
produtivista e a defensa 
das explotacións 
familiares. 

O novo mecanismo polo que se 
arbitraba un sistema para as 
ventas de carne á intervención, 
asi como determinados porcen
taxes de prezos realmente per
cebidos polos gadeiros era con
siderado polos próprios écnicos 
unha loucura. E os seus efeitos 
pagáronos os produtores de car
ne de vacuno que viron como se 
fundían os seus prezos. 

O incremento de exportacións 
non resolveu o problema, pois se 
ben no Estado español se expor
taron máis de 40.000 toneladas 
(principalmente á CEE e Caná
rias), países comunitários desti
natários desta carne eran exce
dentários nela polo que só expli
caria esta importación intraco
munitária un feíto : o prezo de in
tervención foi máis alto que os 
das exportacións (véxase o caso 
da Alemaña, por exemplo) . 

A CEE atópase tamén con outro 
problema derivado da abertura 
aos países do Leste, nos que 
unha vez desarmados politica
mente para argumentar o seu 
comunismo como causa para ve
tar a entrada no mercado mun
dial, lonxe de ser o verxel consu
mista que moitos esperaban, es
tán en · condicións -como é o 
caso de Hungria- de producir 
carne en mellares condicións e a 
máis baixo prezo que a Comuni
tária, competindo con esta no 
mercado internacional e mesmo 
introducíndose no mercado inte
rior da CEE. 

Nun rápido diagnóstico á situa
ción do sector na Comunidade, 
atopámonos con que a média 
das 2,6 millóns de explotacións 
existentes é de 32 animais por 
explotación, senda o 90% das 
explotacións de menos de 20 
animais supondo o 45% da pro
dución de carne de vacuno. Ou 
sexa, que o 10% dos produtores 
(granxas industriais, multinacio
nais , etc ... ) producen o 55% da 
Carne Comunitária. E aí reside o 
problema que en nengunha pro
posta de Reforma da Comisión 
Europea se está a enfrontar: os 
excedentes son provocados por 
un modelo d~e produción que es
tá a ser salvagardado na Comu
nidade, e fanse pagar os exce
dentes aos que sobreviven nou
tro modelo (a Explotación Fami
liar) que por moito que penalicen 
non é responsábel. 

A CEE atópase 
tamén con outro 
problema derivado 
da apertura aos 
países do Leste. 

A produción de carne aumentou 
en 1990 en 7.927 millóns de to
neladas e calcúlase que en 1991 
o crecimento foi de 8.349. A no
va redución de cuota leiteira pro
vocará incluso maior aumento 
polo traslado á carne de produ
tores lácteos. O consumo inte
rior e a demanda exterior foron 
disminuindo constantemente . O 
último ano custoulle á CEE 
4.000 millóns de Ecus facerlle 
frente ao problema dos exce
dentes cárnicos. Mais , a medida 
tomada non foi a de pechar as 
explotacións industriais ou frear 
o engorde con hormonas, senón 
reducir prezos e modificar tibia
mente as liñas de axuda. Unha 
maquillaxe que non solucionará 
a baixada progresiva nas rendas 
dos labregos europeus en xeral, 
e galegas en particular (as cales 
son xa un cuarto da média co
munitária). A estes só lle resta, 
segundo os sindicatos, a vía da 
mobilización para facerlle frente 
á atitude comunitária, e a inibi
ción das administracións cen
trais e autonómicas.+ CHUS GARCÍA 
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ME 10 S DE COMUNICACIÓN 

O GALEGO UNIDIMENSIONAL-NOS INFORMATIVOS DA RTVG 

O cidadán de Galicia entende que a TVG 
lle ten que garantir unha información ob
xectiva de Galicia e a súa sociedade, pri
meiramente, e do resto do mundo a conti
nuación. Nos estamos a talar do sentido 
radiealmente normalizador dos medios 
públicos -asentamento dunha conciencia 
nacional diferenciada en tódolos niveis da 
vida social; "A programación ten que ser 
reflexo desa realidade e, como medios 
institucionais, cunha obriga de contribuír á 
transformación da mesma desde a identi
dade galega", segundo os Principios Xe
rais de Programación, aprobados polo 
Consello de Administración da CRTVG o 
dia 12 de maio de 1986-, senón do de
reito da sociedade a ser informada do que 
ocorre no seu medio. Os mesmos princi
pios xerais establecen que "os nosos me
dios deben reflecti-la realidade tal como é, 
sen que a defensa duns principios nece
sarios para o desenvolvemento da persoa 
humana e o logro dos fins sociais se tra
duzan no adoutrinamento político, pois a 
TVG e Radiotelevisión de Galicia están 
obrigados a unha liña de obxectividade, 
pluralismo e servicio ó pobo galega in
compatible con ningún tipo de partidismo". 
Conceptos como pluralismo, independen
cia, obxectividade, servicio, son aludidos 
constantemente polo organismo que ten a 
máxima responsabilidade sobre os me
dios públicos; "Nuns medios públicos co
mo a RTG e a TVG son os programas in
formativos quen marcan o talante da súa 
independencia fronte a toda utilización 
partidista". Consecuentemente, o primeiro 
obxectivo da programación da RTG e da 
TVG é "O fomento e defensa do pluralis
mo da sociedade como expresión da de
mocracia e a liberdade". 

É o propio Consello de Administración da 
CRTVG o que establece os cometidos da 
información da TVG como medio de comu
nicación público ó servicio da sociedade 
galega e da súa normalización. A respon
sabilidade do seu cumprimento correspón
delle á Dirección Xeral da CRTVG e, direc
tamente, á xefatura dos servicios informati
vos da TVG e mais á Dirección da RTG. 

Pese ás intencións orixinarias plasmadas 
nestes Principios, a andadura do goberno 
xurdido das últimas eleccións autonómicas 
é negativa. Xa na campaña electoral, Fra
ga lribarne defende a privatización da TVG 
porque a sociedade non pode soster tal de
ficit, é imprescindible comprendermos este 
feíto para entender en que vai deriva-la a 
política do PP respecto ós medios públicos. 
O anuncio de privatización crea unha ten
sión entre o persoal e a nova dirección, 
que se agudiza por dous factores: a amea
za dunha reducción real do cadro de perso
al sen necesidade de acudir a un expedien
te de regulación -o 60% dos traballadores 
son contratados temporais- e a aparición 
das famosas "listas negras" que afectan 
principalmente ós traballadores da RTG 
pero que dan guías tamén para o persoal 
directivo da TVG. Os tres obxectivos for
maron o eixe de actuación do actual equipo 
directivo. A privatización, como obxectivo 
global, está andando. A producción propia, 
nestes momentos, é do 33%, incluídos tó
dolos espacios informativos e as-transmi
sións deportivas. Cómpre ter en canta que, 
dentro ,destes espacios, unha boa porcen
taxe corre da canta de productoras priva
das de noticias e parte das transmis.ións 
deportivas fanas outras televisións da 
FORTA. A reducción do cadro de persoal 
manifestouse nun catálogo que significaba 
unha perda de máis dun cento de postos 
de traballo nas tres empresas, minguada, 
en todo caso, palas mobilizacións dos tra
balladores. As listas negras, pese a seren 
negadas pola dirección da CRTVG e !a que 
non se quixo abrir unha investigación nece
saria, comezaron a súa aplicación efectiva 
na RTG co despedimento do delegado sin
dical da CXTG, Anxo Doval, e seguiron con 
depuracións na RTG e na TVG de persoal 
ideoloxicamente á marxe do poder. Neste 
aspecto cabelle unha responsabilidade 

X. ANrON DOBAO 

DATOS PORCENTUAIS DE INTERVENCIÓN NOS TELEXORNAIS 
Días 1 e 2 de Outubro de 1991 e 27 e 28 de Xaneiro de 1992 

pp ......... , .................. 42% O 39o/o restante, 
correspóndelle a: 

Merece resaltarse a 
amplf sima intervención de 
Alfredo Conde, 
exdeputado do PSOE, á 
súa volta de Cuba coa 
comitiva de Fraga 
lribarne, nas que ensalza 
a meritória viaxe 
reaJizada polo Presidente 
e anuncia o seu 
desacorde coas criticas 
efectuadas polos, 
daquela, compañeiros de 
grupo parlamentario e de 
partido. 

* ManueJ Fraga CEOE ....................... 5°/o 
* Xoán Fernández 
*Mariano Raxoi 

UGT ........................... 4°/o 
CCOO ........................ 4°/o 

* Arsenio Fdz. de Mesa 
*Gil Sotres 

CIG •..••..•..•..•.............•. 5°/o 
NACIONALISTAS ..... 3% 

* Victorino Núñez 
* Federico Trillo -
* Directores Xerais 

PSOE ···~··················19ºA> 

E a personatidades 
representativas do mundo 
da cultura (Ramón 
Villares, Díaz Pardo, etc.). 

* Ventoso Mariño 
* Fernández Ordoñez 
* -Sánchez Presedo 
* Rodríguez Pardo 
* José Luis Corcuera 

A realidade social 
resérvase para a sección 
de Outras novas, na q-ue 
o telespectador poderá 
atopa-las informacións 
máis importantes do día 

principal ó, nalgúns ámbitos da cultura ga
lega, admirado Xosé Luís Blanco. Algún 
día a historia ha pasar contas. 

A dirección de informativos da TVG, co
mando autónomo ligado a Romay Becca
rí a, actual Conselíeiro de Sanidade e 
membro do Opus Dei, provoca sen pausa 
a sociedade galega, que xa amasa can-

-sanzo e indignación. O Director Xeral da 
CRTVG ten que responder continuamente 
as preguntas parlamentarias acerca da 
censura na TVG. A comparecencia máis 
sonada motivouna o sr. Maneiro ó prohibir 
iradamente a emisión dunha nova sobre a 
interpelación parlamentaria acerca das lis
tas negras. Arturo Maneiro, en quen con
fiaba parte da redacción pala súa condi
ción de profesional do medio e coñecedor 
en potencia dos seus problemas e das po
sibles solucións, baleira cada un dos prin
cipios xerais de programación. 

Nunha das Últimas comparecencias, Ra
món Villot di recoñece-la "excesiva" pre
sencia de noticias políticas nos telexor
nais e anuncia a súa disminución. O Di
rector Xeral da CRTVG busca facerlles un 
caneo hábil ós señores deputados e mais 
á sociedade galega responsabilizando 
dos posibles erras na información as noti
cias "políticas". O Director Xeral da 
CRTVG intentaba desviar case definitiva
mente un balón que lle andaba insistente
mente dentro da área. Pero a sociedade 
galega, dona dos medios de comunica
ción públicos, ten dereito a unha informa
ción obxectiva; ten dereito a ser informada 
dos acontecementos políticos da súa na
ción e do resto das nacións do mundo. O 
interese dos máximos responsables da 
TVG foi confundir terminoloxicamente á 
sociedade. Arturo Maneiro, case ó mesmo 
tempo, defendía nun medio de comunica
ción que a TVG ten que atender principal
mente á información gobernamental. Con
fúndense os termos intencionadamente. A 
TVG terá a obriga da información institu
cional segundo a importancia desta. Tra
zar un proxecto de televisión pública neta
mente gobernamental, co anuncio da re
ducción das novas políticas, é instrumen
taliza-lo medio ó servicio dos intereses do 
partido gobernante. 

Só Alfredo Conde ocupa 
un 14% do conxunto das 
intervencións. 

Calquera análise de contidos dos Telexor
nais conduciranos á conclusión de que a 
noticia en si non existe. Existen as activi
dades de propaganda das Consellerías da 
Xunta de Galicia, nomeadamente a dirixi
da por Romay Beccaría, e de Manuel Fra
ga. A TVG, que ten a obriga de andar pol
gada a polgada a nación galega, amósa
nos unha realidade pechada polas pare
des das conferencias de prensa e palas 
rúas que pisan os Conselleiros ou mem
bros destacados do PP. Son as oficinas 
de prensa das Consellerías as que mar
can o interese informativo de cada día. 
Galicia non existe porque os intereses dos 
responsables da información na TVG non 
teñen lugar neste país. 

Para poñer a andar un proxecto desta di
mensión, alterador dos principios xerais de 
programación e da propia Lei de Creación 
da CRTVG, o director de informativos pre
cisaba dotarse dos medios necesarios pa
ra controla-lo funcionamento da redacción. 
A medida máis drástica produciuse coa 
aprobación do catálogo de post9s de tra
ballo. Cando todo o mundo coincidía en 
que a Redacción estaba infradotada de 
profesionais, a Dirección da CRTVG sor
préndenos cun catálogo que implicaba a 
perda duns quince postos de traballo nos 
servicios informativos; ó mesmo tempo, 
desaparecen os redactores das delega
cións e estas dótanse con persoal de alta 
dirección nomeado directamente polo xefe 
dos servicios informativos. Por unha ban
da, mantense unha redacción cun volume 
elevado de persoal contratado e, por outra, 
garántese que os delegados territoriais se
rán de plena confianza do director de infor
mativos. Dúas boas maneiras de someter 
ós profesionais a un rigoroso control . 

O resultado desta política informativa está 
á vista. Máis da metade dos telexornais 
ocúpana os conselleiros, Manuel Fraga e 
o PP. Desprézase a oposición. A realidade 
social ocúltase, unhas veces porque afea 
a imaxe de progreso e benestar que se 
pretende transmitir, outras porque implica 
directamente ó partido gobernante, outras 
porque se considera que o seu reflexo 
parlamentario é minoritario. Resérvase, 
para os casos inevitables, a sección de 
"Outras novas", na que o telespectador 

Os intereses dos grupos 
que controlan os medios 
privados levan tempo 
propiciando unha 
campaña de descreto dos 
públicos 

poderá atopa-las informacións máis im
portantes do día, cun tratamento ruín. 

Cando Narón se converte no primeiro con~ 
cella da historia de Galicia que se declara 
a prol da autodeterminación, na TVG non 
foi noticia. O 2 de decembro, cando non 
se podía evita-la noticia da manifestación 
de milleiros de galegas, "completouse" a 
nova cunha extensa información acerca 
das molestias que se lles ocasionaba ós 
cidadáns e as medidas policiais previstas . 
Escusamos talar da información política 
propiamente dita; congresos de partidos e 
sindicatos, opinións e novas protagoniza
das por personaxes da política galega que 
non pertencen ó PP. Para Maneiro só son 
noticias o PP e maila igrexa. 

Pero o último gran episodio da dirección de 
informativos foi o tratamento informativo do 
conflicto protagonizado polos veciños da 
Fonsagrada. O feíto de os veciños dirixiren 
as súas críticas ó Goberno galejgo e os 
seus enfrontamentos co alcalde, do PP, 
abrigaron a Arturo Maneiro a obviar siste
maticamente o conflicto ou, como moito, a 
telo presente nun plano secundario dos te
lexornais. O día mesmo que os veciños da 
Fonsagrada se manifestan en Santiago, o 
xefe de informativos dá instruccións canto 
ás imaxes que cómpre recoller e ordena 
non entrevistar a ningún veciño da Fonsa
grada "porque se expresa11 mal"; se acaso, 
entrevistar ó conselleiro . E a primeira vez 
que Arturo Maneiro se preocupa pola co
rrecta expresión nos telexornais. 

Este feito obrigou ó comité de empresa da 
TVG a convocar unha conferencia de 
prensa para manifesta-la solidariedade 
cos veciños da Fonsagrada, expresa-lo 
rexeitamento das actuacións de Maneiro, 
e solicita-la súa destitución inmediata. De 
alí ó outro día, os medios de comunica
ción inclúen unha nota de resposta da di
rección da TVG acusando ó C.E. de des
lealdade, de inxerencias en asuntos que 

·non lle corresponden e de non atender á 
defensa dos traballadores . A dirección 
está máis sensibilizada coas críticas do 
comité de empresa que coa indignación 
da sociedade, e non comprende que entre 
as responsabilidades dos representantes 
sindicais está a de opinar e denuncia-los 
comportamentos antidemocráticos e mani
puladores dos seus directivos. 

É preciso tamén que ós profesionais se lles 
acabe de recoñece-lo dereito a participaren 
nas decisións que afecten ó funcionamento 
diario da Redacción mediante a negocia
ción dun estatuto da redacción e a constitu
ción do correspondente c_onsello . Non é 
ningunha proposta nova. E, simplemente, 
cumpri-lo convenio colectivo vixente. 

Os intereses dos grupos que controlan os 
medios privados levan tempo propiciando 
unha campaña de descreto dos medios pú
blicos. A falta de rigor na información ó cida
dán, da realidade do seu contorno, a instru
mentalización dos medios ó servicio de inte
reses partidistas e gobernamentais -con 
todo, menos poderosos cós intereses eco
nómicos dos donas dos medios privados
utilízanse como argumento contra a existen
cia de empresas públicas de comunicación. 

Cómpre abrir un gran debate para redefini
las fundóns da RTG e, nomeadamente, da 
TVG na sociedade galega. A información 
veraz e a normalización lingüística, cultural 
e social deben se-los obxectivos irrenun
ciables dos nosos medios públicos. As ac
tuacións antidemocráticas e os comporta
mentos directivos totalitarios e censores, 
unidos á ruindade dos presupostos que a 
Comunidade Autónoma proxecta ano tras 
ano para a CRTVG, son os mellares argu
mentos para a empresa privada de comu
nicación seguir na estratexia de despresti
xio e de derrubamento da competencia de 
titularidade social da RTG e da TVG.• 

X. ANToN DOBAO preside o comité de f!l'[lpresa da TVG. 
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MARXINAc'lóN E ALFABETIZACIÓN 

VIXANDE 
O pai comproulle un coche de segunda man a Fátima, pero o seguro corre da sua conta e agora ten que axudar á familia traba
llando na venta ambulante. De esquerda a direita, Fátima, Coral, Isabel e Susi. 

A obsesión dos xitanos adultos é sacar o _carné de conducir 

1 Agora xa non 
me enganan ·na praza' 

• HORACIO VIXANDE 

"O pior para calquer 
alumno é ter que 
adaptarse a un horário tan 
ríxido como o dunhas 
clases- comenta un dos 
educadores que teñen 
traballado con eles-, e no 
caso dos xitanos asumir 
esa rutina é un pouco máis 
difícil". De calquer modo 
esta é unha opinión 
particular porque a Coral , 
unha das rapazas xitanas 
que asistiu a un dos 
cursos organizados polo 
INEM en Vigo para xitanos 
e xitanas que querían 
aprender a conducir, 
aparcar era o que lle 
quitaba o sano. 

Ela foi das primeiras en sacar o 
carné, como a sua amiga Susi , 
que ademáis bromea coas suas 
compañeiras acerca da maior ca
pacitación que teñen as mulleres 
para conducir. "A teórica saquei
na á primeira, e a práctica á se
gunda- comenta ela-, a única pe
na que teño é polas dez mil pese
tas de multa que me puxeron 
máis nada sacar o carné ; total , 
por ir en dirección proibida ... " En
tre os alumnos doutros cu rsos 
aos que asisten xitanos a cama
raderia é a mesma, por outra par
te, nunca coñecin unha clase on
de non houbera ese mesmo com
pañeirismo. "Estes rapaces son 
uns salvaxes" dicia ao sair da cla
se cun aquel de adulto un dos 
maiores, certo é que nunca falta
ba ás clases de alfabetización 
nas que estaba matriculado e que 
decote facia as veces de profesor 
ensinando a outros alumnos. 

De cando en cando habia tempo 
para botar un pitillo, e logo, de 
volta na clase, os máis novas 
trataban de liar ao profe ou á 
profe montando barullo e talando 
del ou dela en caló, esa mixtura 
entre castelán e romani. O mes
miño que faciamos nós, talando 
galega pechado diante dos pro
fesores que eran andaluces. 

"Esta xente (pelo alumnado xita-

no)- di un dos seus profesores
amosa moito interese, e nos cur
sos aos que asisten paios e xita
nos non houbo problemas de co
existéncia." 

Durante o tempo que durou seu 
cursiño de fontanería Carlos es
taba máis preocupado polo seu 
traballo, tiña família que manter 
asi que a miudo chegaba tarde. 
"Era unha máquina de fabricar 
disculpas- comenta o profesor-, 
pero como fose eu quen se retra
sara tarde non mo pasaba .. . " 
"Cada vez hai que traballar máis
quéixase Carlos-, e andar a re
coller quincalla xa non é o que 
era, hoxe o prezo da chatarra e 
da folla de lata están polo chan." 

Merce é outra que adoitaba faltar 
a clase "non é que non quixera, 
pero mire- di abrindo a boca e si
nalando dentro da gorxa-, ve que 
inflamadas están as amígdalas , 
pois levo vários meses na lista 
de espera agardando para que 
me operan." 

Aos cursos , con todo tipo de 
contidos, organizados polo INEM 
ou por organizacións ou asocia
ción privadas, asistían grupo de 
14 ou 15 persoas, unhas veces 
todos/as xitanos/as e outras non. 
Alguns repetiron, estudando ma
térias que ían da fontanería á al
bañileria, pasando pala alfabeti
zación ou palas clases para sa
car o carné de conducir. 

Esta xente -di un 
dos seus 
profesores
amosa moito 
interese, e nos 
cursos aos que 
asisten paios 
e xitanos non 
houbo 
problemas de 
coexisténcia 

As mates 

Isabel sospeita que nunca che
gará a dominar as ma·tes como o 
fai seu tillo que está en quinto, 
ela agora xa sabe ler, grácias a 
un cursiño de alfabetización ao 
que asistiu , pero non ere que 
poida sacar o graduado escolar, 
"non sabes o traballo que dan os 
filias, rapaz, non teño tempo pa
ra nada, se cadra de vella ... can
do non teña a estes tres na ca
sa'', comenta. "Non coñecia nen 
as letras, tanto che me daba o a 
como o z- engade ela-, pero ago
ra xa non me engañan na praza". 
Mália o problema dos filias e das 
inasisténcias a clase, para ela 
foi bo ter ido a estes cursos, non 
só porque aprendeu a ler e escri
bir, senón porque saiu da casa e 
fixo amigas, "ás mulleres non pe
chan na casa cando a voda, e xa 
non saimos", protesta. 

Outro que tiña outras preocupa
cións ademáis de ir a clase era 
José, que tiña a mili pendente e 
íanlle foder o plan para sacar o 
carné. "Non é que non queira ir
confesa a el, cando hoxe ainda 
non o chamaron-, pero se se es
quecen de min, moito mellar". Jo
sé non tiña apoio nengun por par
te de Pedro. Este non facia máis 
que recordarlle o mal que el o pa
sou en Mahón. "Cando entras ali 
non es máis ca un número" dicía
lle el. "E, ainda por riba, coa des
grácia de apelidarse Giménez non 
te deixan vivir'', ironizaba el sen 
moita conciéncia do que dicía. 

Para Fátima, aprobar o carné á 
primeira non resultou negócio nen
gun. O coche que lle regalou seu 
pai , pero o seguro corre da sua 
canta e agora ten que axudar á fa
mília traballando na venda ambu
lante. Agora pergúntase se pagou 
a pena botar catro horas ao dia, 
cinco días á semana durante va
rios meses nos cursos do INEM. 

Quen non ten dúbida algunha é 
Francisco. Para el o mellor que 
lle poido pasar foi ter asistido a 
estes cursos. Fala con desenvol
tura, amasando certa cultura. Só 
ten unha protesta que facer: non 
hai modo de atapar un traballo 
estábel, xa está farto dos traba
llos con contratos eventuais. de 

· tres meses.• 

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

Mullere tillo desaloxados do cuartel de Barreiro. 

O 53°/o dos xitanos 
son analfabetos 

Un informe da Asociación Es
pañola de Integración Xitana 
denuncia que o 78% dos xita
nos e xitanas son analfabetos e 
analfabetas. Desta porcentaxe 
o 53% é totalmente analfabeto 
e o restante 25% está compos-

1 to por menores de 6 anos. O 
mesmo informe indica que un 
17% da povoación xitana ten 
estudos primarios, un 60% ho
mes e un 40% mulleres. Só un 
5% rematou a E.X.B. Os índi
ces de analfabetismo, segundo 
este informe, aumentan alar
mantemente coa idade da po
voación. 

En xeral os xitanos e as xitanas 
non teñen costume de estar so
metidos/as a disciplina, polo 
que non é posíbel que estean 
parados moitas horas seguidas, 
mais teñen un grande interese 
por aprender e non presentan 
máis problemas de convivéncia 
que os paios. Fronte a esta dis
posición atopan unha escola 
que transmite a cultura paia que 
rompe os ritmos anuais dos xi
tanos. Ante a necesidade de 
escolarización e o feito que nor
malmente os asentamentos xi
tanos están lonxe dos coléxios 
dos paios tense optado pola 
criación das chamadas escalas 

As cifras oficiais ofrecen un pa- · ponte ás que só asisten xitanos. 
norama moito máis optimista, e Esta solución é considerada co-
estiman que a escolarización mo inadecuada por parte dos 
infantil entre os xitanos ronda o especialistas, que estiman que 
70%, esta cantidade é rebaixa- a escola debe ser un vehículo 
da até un 40% nun informe da de socialización e comunicación 

1 Asociación Pro Dereitos Huma- intercultural, non de segrega-
: nos de España (APDH E), o ción, con horários e níveis flexí-
: mesmo estudo denúncia o alto beis, cun profesorado máis pre-
1 indice de absentismo e fracaso parado e cun aumento dos 
: escolar. educadores xitanos. + 

L-------------------------------------------------J 
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C O MU N l CA C l Ó NS TERRESTRES 

Os 150 traballadores deberán deixar o posto antes do 31 de Xullo 

RENFE desmantela o taller 
de Vilagarcia a gran velocidade 
•X. CASTRO RATON/VILAGARCIA 

Os 150 traballadores do 
taller RENFE, son as 
primeiras vítimas do tren 
da reconversión, que 
chega agora a Vilagarcia. 
Nas mobilizacións de 
protesta que están a 
desenvolver en defensa da 
permanéncia no actual 
posto de traballo, que 
RENFE ten anunciado 
desmantelar antes do 31 
de Xullo, cantan coa 
solidariedade das 
i.nstituciónis iocais e, de 
todos os traballadores da 
coma1rGa amusá. 

Cada dla, ás tres da tarde, ao r1e
mate da xomada ~abo:rall, paralli
san o tránsito na estrada a: San
tiago, por un período de média 
hora:, formando unha barreira en
tre todos os compañeiros; xu11to á 
veHa estación do tren, ao pé do 
seu centro de traballo. 1É. un acto 
curto, case simbó1lico, que preten
de manter viva a sua mensaxe: 
"Non queremos perxudicar a nin
guén, pero estamos en loita pala 
permanéncia no pasto de traba
llo". Son as primeiras mobiliza
cións do que se agarda sexa un
ha batalla longa, até o 31 de Xu
llo, data anunciada como límite 
para o peche total das insala
cións. O pasado sábado transla
daron as suas voces de reclama
ción, manifestándose en Vigo, 
diante da Xeréncia Territorial de 
RENFE. Antes lograrán, nun ple
no do Concello de Vilagarcia, o 
acordo unánime da Corporación 
Municipal de "apoiar a sua cau-

sa". Xunto co alcalde, Xavier Ga
go, agardaron ao Luns, dia 21, a 
que a presidenta de RENFE, Mer
cé SalaJ que na visita realizada a 
Santiago informase directamente 
das decisións tomadas pala alta 
instáncia executiva da empresa. 

A presidenta de RENFE 
"torea" ao alcalde 

O encentro que mantivo a presi
denta de RENFE cos traballado
res, por unha banda, e co alcal
de Xavier Gago, por outra, na 

pretensión desta para compracer 
a todos, contou versfóns diferen
tes a cadanseu: Aos represen
tantes dos traballadores díxolles 
que "o taller pecharase, pero non 
hai data definitiva"; ao alcalde 
que "o expediente de peche non 
está incluído, polo de agora, e 
cabe no probábel que non se 
desmantele". Finalmente, traba
lladores e máis alcalde, con per
plexidade, viran como afirmaba, 
ante as cámaras da TV que "o 
taller, en Vilagarcia, quedará pe
chado antes do 31 de Xullo. 

, Perxuízo laboral 
para os traballadores 

Descartadas as informacións 
contraditórias e interesadas da 
presidenta, Mercé Sala, os tra
balladores coñeceron pala infor
mación directa do xerente deste 
taller, Emílio Rodríguez , que a 
data tope para deixar a activida
de é o 31 de Xullo. Mesmamen
te, no programa anual de "carga" 
para os diferentes talleres , xa 
non figura. Os traballadores e as 
organizacións sindicais, temían 
esta medida desde hai tempo. O 
sindical ista Lu ís Esculta afirma 
que "estando á frente deste pro
ceso a mesma equipa de xestión 
que dirixiu o desmantelamento 
da siderúrxia de Sagunto, este fi
nal era de prever". Agardan a vi
sita ao centro de traballo, en Vi
lagarcia, de técnicos de Madrid, 
que virán negociar as distintas 
alternativas que apresentan ao 
actual cadro de persoal: xubila
cións anticipadas, baixas incenti
vadas , translado de traballado
res a outros centros da empresa 
e, mesmo, rescisión pactada de 
contratos . En calquer caso, é 
evidente o custe social+ 

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

O segundo maior plantel da comarca 
•X.C.R. 

A transcendéncia sócio-econó
mica da medida, acordada por 
esta empresa pública, vai super 
un forte impacto negativo na ci
dade. Os 150 traballadores, 
conforman o segundo maior 
plantel nunha comarca falta de 
postas de traballo no sector in
dustrial. Os talleres de RENFE, 
como nos recordaba o historia
dor Manu Villaronga, teñen o 
seu antecedente nos que a fin 
do século pasado criou The 
West Galicia Railway Company, 
tomando como referente os pa
sos iniciados polo Ferrocarril 
Compostela-Carril, o primeiro da 
Galiza. Na sua forma actual, 
configurouse a meados da dé
cada dos cincuenta, chegando a 
ter, hai uns dez anos, un cadro 
de 300 traballadores, que foron 
mermando progresiva e silen
ciosamente, nunha reconver
sión permanente encoberta, até 
os 150 actuais. 

sabilizan na decisión finalmente 
acordada, veñen tomándose 
decisións que supoñen, agora 
mesmo, a perda de todos os 
postas de traballo auxiliares, 
xunto aos 15 adxudicados ás 
empresas Talleres Mar, Euro
limp e Esabe ; as reparacións 
dos sistemas de freado, limpe
za dos vagóns e vixiláncia. Ou
tras empresas da comarca per
derán importantes cotnratos de 
suministro, criándolles proba
belmente certas dificuldades 
para manter o actual nível de 
emprego: Talleres Cuevas, Fn
dicións Rey e Construcións Jo
marro. 

O translado dos traballadores e 
as suas famílias a outros cen
tros de RENFE, perdendo a sua 
residéncia en Vilagarcia, supón 
ao município un importante gol
pe, que cuantitativamente vai 
alonxar do comércio local un
has transacións anuais de perta 
de mil millóns de pesetas. 

precedida doutra, hai cinco 
anos, na. que acordaron desfa
cerse dun bon centro educativo, 
o Centro de Formación RENFE 
de Bámio, no que, por canta da 
empresa estatal, impartíase o 
ensino Técníco-profisional espe
cífico a alunas vencellados por 
relacións familiares, aos que se 
pagaba un salário no tempo que 
duraba a formación, con garan-

tia final dun pasto de traballo 
asegurado ao remate do perío
do de estudo. 

RENFE construira, hai tres dé
cadas, un grupo de vivendas 
sociais, esmeradamente coida
das e cunha ubicación imellorá
bel, como complemento social 
para os traballadores do taller 
aos que deixaba o seu disfrute, 
por un aluguer simbólico (al-
gúns pagan hoxe cantidades 
non maiores de mil pesetas 
mensuais). No ano 1988, a 
compañia pública decidiu des-

º 
facerse delas, contratando cun-

. CadrO de ha imobiliária de Madrid axes-
tión encamiñada a promover a 

1 persoal era hai venda, comezando entón unha 
sistemática campaña de con-

dez anos vencimento e presións entre os 

de 300 actuais inquilinos, traballadores 
en activo e xubilados, dirixidas 

traballadores' -
a este fin. Estes manteñen un
ha atitude unánime de non 

sofrendo aceitar as presións dos vende-
dores a que son sometidos, 

desde aquela procurando a permanéncia do 
En paraleloªº proceso iniciado Golpe a golpe t 1 t t A 1 

d Un ha merma 
ac ua es a us. gora, a guns 

para esmantelar o taller, polo veranse privados, a causa do 
xerente local a quen os traba- A decisión de RENFE de pechar S. t'leílCl.QSa seu translado, desta pequena 
lladores especialmente respon- os talleres en Vilagarcia ven conquista social.+ 

L--------------------------------------------------------------------------------~----------------------~ 

Q REI DEPORTE 

• VITOR MÍGUEZ 

• Pasan os dias e a cada 
fica menos para o come;zo 
dos Xogos Olímpicos; xor
nada tras xornada o ánimo 
dos españois vai ih cres 
cendo; orabén, un non sabe 
se por eufória ou por impo
téncia. Esa era a pergunta 
que nos faciamos cando á 
nosa redacción chegou a 
nova da suspensión dun 
partido de baloncesto no no
vo pavellon olímpico de 
Granollers por mor das moi
tas pingueiras que enchar
caban o recinto (sede das 
competicións olímpicas de 
balonmán). Descoñecemos 
o motivo do problema. Non 

, será que con tanta eufória 
confundiron balonmán con 
water-polo? 

• Quen tamén se debeu de 
confundir foi o presidente do 
Compostela, recentemente 
impoñedor da medalla de ' 
ouro e brillantes do clube a 
Xerardo Estévez. Seria inte
resante que X.M ~. Caneda 
nos explícase as causas da 
condecoración. Quizá a ina
sisténcia do Alcalde ao es
tádio?, a penosa situación 
das instalacións?, ou ben as 
recentes polémicas co con
cello sobre a utilización das 
mesmas? Tantas perguntas 
poden orixinar múltiples res
postas , todos as que Cane
da poda dar agás esta, ou é 
que agora Estévez confun
diu o Auditório de Galiza co 
de Santa Sabela? 

• Neutras latitudes si saben 
por que e a quen hai que 
condecorar. Asi aconteceu 
xornadas atrás na Universi
dade de Leicester, cuxos ca
tedráticos concedéronlle ao 
dianteiro inglés Gary Line
ker o nomeamento de "Mes-

• tre das Artes". O xogador, 
nado en leícester, recebeu o 
nomeamento nun solene ac
to ao que acudiron numro
sas persoalidades do mundi
ño universitário. Non quere
mos ser catastrofistas, pero 
imaxínanse as reaccións se 
tal situación se chega a dar 
nas nasas universidades , 
que por non ter, non teñen 
nen colchonetas ... ? 

• O que aqui realmente 
acontece é que mentres no 
extranxeiro as figuras reco
ñécense na casa, na Galiza 
teñen que emigrar. É o caso 
de Luís Suárez, botado a 
patadas no seu dia do De
portivo e posteriormente re
clamado na España como 
seleccionador. Lago da sua 
marcha do combinado esta
tal, ninguén se lembrou del • 
no Noroeste e tivo que vir o 
lnter de Milán para o levará 
ltália. Con estes preceden
tes calquer triunfador dubida 
de onde se empadroar. 

• Rematamos cun suxesti
vo informe publicado o pa
sado fin de semana en rela
ción coa opinión dos gale
gas sobre as peñas Ultras. 
Nel afirmábase que o maior 
apoio (20,3%) era dos estu
dantes de FP e dos secto
res menos favorecidos , 
mentres que os galegas co
brantes de +300. 000 pese
tas ao mes eran reácios na 
sua totalidade. Quen dixo 
aquilo de que o deporte eli
mina as xerarquras? + 
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• 
Diferentes enfermidades ameazan a saúde dos · 

vosos fillos desde que nacen, pero podemos 

protexelos eficazmente contra elas coas vacinas. 

Na Cartilla de Saúde Infantil que se entrega nos 

centros sanitarios cando nace un neno, inclúese o 

calendario de vacinacións obrigatorias e estas 

facilítanse gratuitamente nos centros públicos. 

Trátase da saúde dos vosos fillos : vacinádeos. 

CONSELLERIA DE SANIDADE 
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Q SINDICATOS NO LESTE ... 

A CLASE OBREIRA VAi AO MERCADO 

O desmoroamento dos réximes políticos vi
xentes nos países do Leste europeu, incÜ.JÍ-~ : . . 
da a Unión Soviética, comportan importan- · 
tes modificacións tamén do panorama sfn- ·;. 
dical daquela vixente neses estados. Tradi:: ·: :: 
cionalmente ten sido este un pilar estrutural>·: 
básico daquel sistema, definido fundamen-:·-.:· 
talmente por unha fortaleza que lle viña dá"'. ·
da antes de nada pola unidade orgániGa".. : 
absoluta e polo elevado nível, práticamente : · 
total de afiliación foron varridás do mapa, 
dando paso a unha situación caracterizada 
por unha permanente e ainda inacabada 
reestruturación. Para comprender a situa
ción actual do movimento sindical neste 
contexto compre referirse, ainda que sexa 
telegraficamente, a vários aspectos que de 
seguro axudarannos a comprender mellor 
o porqué do momento presente. 

En primeira lugar compre precisar cales .. 
eran as funcións das estruturas sindicais 
vixentes nos países do chamado socialis
mo real. Unha característica principal e de
terminante destas organizacións é a "esta
tización"; en realidade os sindicatos forma
ban parte da estrutura do Estado. En con
secuéncia, unha función prioritáia consistía 
na inserción dos traballadores no centro de 
traballo co obxectivo fundamental de ase
gurar o control da produción e do absentis
mo, colaborando-ao cumprimento das esi
xéncias económicas previstas no Plan9 (da 
empresa pero definido polo Estado). E im
portante destacar que a dirección sindical 
era parte integrante e activa da dirección 
da empres Complementariamente unha ta
refa inseparábel da actividade sindical 
consistía na explicación e posta en prática 
da política do Partido. 

Pero ademais as organizacións sindicais 
acompañaban ao traballador máis alá do 
próprio centro laboral, através dunha série 
de actividades complementárias de carác
ter social. Os sindicatos xestionaban e 
oferecian un certo número de servizos; 
sanidade, formación profisional, ócio, tem
po libre, vacacións e descanso, etc., que 
tiñan unha dobre finalidade: por unha ban
da compensación con carácter xeral, por 
outra recompensa con carácer limitado ao 
bon traballador. Ambas as duas finalida
des eran aceitadas por unha dobre cau
salidade; tratábase de servizos úteis e ne
cesário, e porque ademais non existían 
outras estruturas con capacidade ou auto
rización para prestalas. 

En palabras de Jéan-Frangois Courbe, se
cretário para Europa da Federación Sindi-

Xuuo Rios 
·. : , . . ~ -.: ' 

Sindicatos oficiais, partido, meios de comunicación ... constituían, na opinión da povoación, un todo 
indivis~bel .nos reximes de socialismo real. Na foto manifestación pacifista no 1987 na antiga ROA. 

cal Mundial, esta situaé.ión levaba consigo 
"unha des-personalización e a des-pro
priación da vida das persoas por un con
xunto constituído polo Estado, o Partido e 
as organizacións de masas como os sindi
catos . Este conxunto afirmaba a sua von
tade de asegurar a felicidade da povoa
ción tomando todo ao seu cargo". 

Durante un tempo unha gran parte da po
voación aceitou el?ta situación, que poderí
amos definir como de plena seguridade, 
sexa por interese, por resignación ou palas 
facilidades que comportaba. Pero, parella
mente, favoreceu a xeración de toda unha 
série de atitudes enormemente negativas: 
un crecente desinterese polo acontecer pú
blico en forma de apatía social, e sobreto-

. do, a aparición dunha espécie de "vida 
aparte", situada tora do control e de bene
voléncia das organizacións sociais, unha 
espécie de ruptura íntima e bastante xerali
zada do indivíduo coa sociedade e as insti
tucións que pretendidamente a represen
taban. A sindicación era altísima, os traba
lladores acudían ás reunións sindicais, par
ticipaban nos comícios e nas manifesta
cións, pero non se atrevían a dicer o que 
realmente pensaban. 

Os sindicatos, privados de autonomía real 
e vítimas do domínio e a identificación co 
Estado e o Partido, imposibilitáronse para 
desempeñar unha actividade verdadeira-

. ·A fase inicial de r·~chazo 
non permitiu unha 
mínima e necesária 
distinción entre o 
positivo, que podia ser 
mantido e mellorado, e o 
negativo, que debia ser 
suprimido. 

mente reivindicativa, transformando esas 
discrepáncias e necesidades íntimas e su
merxidas en demandas a satisfacer. E co
mo consecuéncia, un dia calquer, ben por
que confluiron as condicións necesárias 
ou porque o medo non era xa o suficiente, 
todo saltou polo ar. En cousa de semanas, 
todas as estruturas, aparentemente sóli-

. das, que formaban parte daquel edifício 
social foron derrubadas: Partido, Estado, 
e tamén por suposto os sindicatos. 

Todo foi rechazado porque o campo de in-

tervención do vello sistema exercíase en 
' todos os domínios. Non había lug·ar.a es

tabelecer diferéncias entre o Estado, o 
Partido, os meios de comunicación, ou os 
sindicatos. Todo viña a ser o mesmo para 
o cidadán ou o traballador. A priori tam
pouco se trataba na maior parte dos ca
sos do rechazo dun modelo de socialismo, 
senón de todo aquilo que de perto ou de 
lorixe, implícase algo de socialismo. E o 
rechazo de toda idea de revolución, de 
clase obreira, de loita de clases, de anti-

.. · irnperialismo ou de solidariedade interna
·. cional , e mesmo de valores como a colee-
: tividade, e servizo público ou a igualdade 

.. :(~quiparada ao igualitarismo). 

:: Esta fase inicial de rechazo, non permitiu 
:_;. t?mpouco un ha apreciación xusta da reali
. .\· dade-, unha mínima e necesária distinción 
, entre o positivo, que podía ser mantido e 

·:--:mellorado, e o negativo, que debía ser su
primido. Abrazáronse xubilosa e confusa

. mente novas conceitos e valores, na sua 
maioria antitéticos da realidade anterior ; 
economía de mercado, autonomia, éxito 
persoal, etc., todas as nocións e valores 
próprios do sistema ocidental. 

Sobre esta nova e emarañada realidade 
había que reconstruir un movimento sindi
cal que na maior parte dos casos non co
ñecía outra experiéncia que a vivida nas 
derradeiras décadas (praticamente nen
gun destes países protagonizara con an
terioridade a este período histórico unha 
experiéncia sindical que poderia estimarse 
como mínimamente significada); e facelo 
ademais nun marco de continuada e pro
funda tranformación económica e política. 
Os primeiros pasos tamén se desenvolve
ron en franca oposición ao modelo ante
rior, considerado errado en todas as suas 
manifestacións. Especialmente nun as
pecto: a valoración da unidade como o 
ben máis prezado. 

Asi, frente ao centralismo e autoritarismo 
anteriores, opóñense á autonomía e a gru
pusculización actual que comperta a exis
téncia de numerosas confederacións sindi
cais (Hungría: 7; Roménia: 14; Bulgária: 4; 
ex URSS: en pleno proceso; Checoslová
quia: 3). Os aparellos centrais e interprofe
sionais, estruturas privilexiadas para o in
tervencionismo partidário, son substituídos 
polo afianzamento dos sindicatos de rama, 
a miúdo próximos ao corporativismo.• 

Xn10 RJo · ·.director do ¡,,s1mr10 GA1.JK;o º" 
ANALJ h t: DOCl\\lt:.\'7ACIOS /f\7/:RM "JO,\AI . 

OS ACTUAIS GOVERNOS DO LESTE IGNORAN AOS SINDICATOS 
A fragmentación comporta un grau de de
bilidade importante especialmente nestes 
intres nos que compriria desenvolver unha 
actividade reivindicativa particularmente 
intensa para influenciar nas decisións 
económicas e sociais dos governos res
pectivos, proclives a adoptar políticas 
enormemente lesivas para os intereses 
dos traballadores que incluen privatiza
cións a gran escala, peches de numero
sas empresas, austeridades extrema, dis
minución dos gastos públicos e sociais, 
etc. Neste plano as novas organizacións 
sindicais dos países do Leste enfréntanse 
a numerosas dificuldades palas razóns 
seguintes: 

A) Os governos non respeitan o movimen
to sindical nen o consideran unha forza 
social representativa, un interlocutor váli
do co que compre contar. 

B) A prática totalidade das novas organiza- · 
cións atópanse ademais con sérios proble
mas debido á falta de experiéncia sobre os 
xeitos de actuación sindical nas novas 
condicións, con reducidos meios económi
cos, materiais, (existen gravísimos proble
mas con todo o que atinxe ao imenso pa-

trimonio das anteriores organizacións) e, 
sobretodo, de persoal especializado. 

C) Nalguns casos (lugoslávia, ex URSS) 
os sindicatos, participando nos movimen
tos sociais, vense involucrados nas reivin
dicacións nacionalistas, acaparando a 
prática totalidade do seu potencial de acti
vidade en detrimento dos aspectos que 
teñen máis que ver coa problemática só
cio-profesional. 

O) A miúdo son utilizados como masa de 
manobra na loita política, padecendo as 
consecuéncias en forma de rupturas e en
frentamentos (Bulgária, Roménia, Hun-
gría, ex URSS). · 

E) Nalgun caso (OPZZ de Polónia) a reali
dade empuxáas a ocupar o espazo deixa
do valeiro por algunhas forzas políticas do 
anterior réxime. 

Finalmente unha característica moi impor
tante do sindicalismo que renace nos paí
ses do Leste é a relativa á existéncia dun
ha espécie de acorde, explícito ou implíci
to, sobre a inevitabilidade e coincidéncia 
do paso á economía de mercado. Prendí-

Os sindicatos asumiron a 
· idea de que as 
dificuldades son tan 
necesárias 
como pasaxeiras. 

dos por esta circunstáncia, os sindicatos 
asumiron a idea de que as dificuldades 
son tan necesárias com pasaxeiras, e que 
polo tanto non lles corresponde dificultar a 
transición, garantindo en todo caso a paz 
social. 

A renúncia á mobilización dos traballado
res nesta etapa fai que a sua actividade 
estexa orientada a procurar a negociación 
e o diálogo cos governos para influir sobre 
o contido da lexislación social. 

Algo non obstante sem~lla estar mudan
do. Crece cada día un novo consenso , 
esta vez fundado sobre a base da nece
sidad e de superar a división actual , 
constituindo novas Confederacións que 
fan do rechazo da paz social o princípio 
clave, especialmente nos sectores mais 
ameazados polo paso á economía de 
mercado (siderúrxia, minaría, agricultura, 
etc.). O descontento dos traballadores 
vai en aumento e os sindicatos deben 
ser sensíbeis a esta situación. Non po
derán eludila. 

Outro dado realmente positivo e espe 
ranzador constitúeo o feíto do mante
mento dun elevado nível de afiliación. 
Na medida en que se estenda o desem
prego, se reduza a protección social e o 
poder. adquisitivo, é previsíbel que os 
próprios traballadores urxan ás suas or
ganizacións para posicionarse claramen
te na defensa dos intereses colectivos. 
Todo isa ha influir no resultado final do 
proceso de cámbio que se vive nesta 
parte da Europa. Sen embargo é cedo 
ainda para poder despexar todas as in
cógnitas que neste senso propor o ime
diato futuro.+ 



... E NO OESTE 

O sindicalismo nacionalista 
incorpórase aos organismos 
estatais e europeus coa estrafieza 
dalguns funcionários 

ACIG 
cruza 
as fronteiras 
• MANUEL VEIGA 

As directivas 
comunitárias establecen 
que os sindicatos 
representativos de cada 
Estado deben ser 
consultados á hora de 
seren aprobadas 
determinadas medidas 
económicas e políticas. 
A Converxéncia 
lntersindical Galega 
contará a partir do mes 
de Febreiro con 
preséncia legal en 
Madrid, Xenebra e 
Bruselas. Son moitos 
ainda os funcionários e 
mesmo os dirixentes 
doutros sindicatos que 
non ocultan a sua 
extraneza pola 
preséncia dos 
"nacionalistas galegas". 

sentante na capital do Estado, 
Xosé Luis Nieto Pereira. 

"lso será na Galiza" 

A preséncia do sindicalismo na
cionalista surprende a cotio en 
Madrid. "Anécdotas hainas a 
centos , sinala Enrique Albor. 
Claudia de Castro, por exemplo, 
encargado de relacións laborais 
de Correos, foi durante un tempo 
máis inaccesibel para nós que 
un ministro, até que unha cha
mada superior o cerciorou da na
sa representatividade e SE} pre
sentou pedindo disculpas. E doa
da de ouvir a frase: representati
vidade? /so será en Galiza. Aquí 
en Madrid somos os que somos. 
Sucede mesmo no caso doutros 
sindicatos : o Secretario Confede
ra! de Alimentación de CCOO 
chegou a afirmar que se nós so
mos representativos eles debían 
ter un máis porque tamén o son 
en Galiza, ignorando asi a lei". 

"Galiza segue a ser entendida 
como un fenómeno extraño den
tro do Estado, tanto no aspecto 
político, como sindical ", resume 
Albor. "Nese contexto é léxica a 
surpresa pala preséncia da CIG, 
engade. Hai que ter en canta 
ademais que somos unha rara 
avis no próprio contexto europeo 
como sindicato nacionalista e de 
clase". 

Un ano e dous meses despois de 
finalizado o proceso eleitoral que 
proporcionou á CIG a categoria 
de "sindicato máis representati 
vo", ao superar a cota necesária 
do 15% de delegados na própria 
comunidade (en concreto a sua 
porcentaxe aproxímase ao 24%) Interlocutores en Europa 
os representantes galegas ocupa
rán a sua praza no Consello Eco
nómico e Social do Estado, no 
Consello Económico e Social Eu
ropeo e nas asambleas da OIT, 
se ben neste último caso está sen 
determinar se a preséncia será 
como observadores ou como 
membros de pleno dereito. Esta 
última decisión non estará exen-

"Será interesantecoñecer a reac
cion dos emigrantes de Bruxelas, 
dos camareiros de Xenebra ou 
dos mariñeiros , cando saiban 
que estamos presentes en todos 
os organismos de control da co
munidade", sinala o representan
te da CIG. 

ta de condicionantes políticas. O relevo desta preséncia é maior 
"Se tardaron máis dun ano en re- "se ternos en canta, afirma, que 
coñecer oficialmente os resulta- Galiza está marxinada en todos 
dos eleitorais, non seria de extra- os grandes aparatos políticos e 
nar que agora encontrásemos al- sindicais. Un afiliado da UGT de 
gun tipo de trabas por parte do banca de Lugo, por exemplo, é 
Estado español, pero en todo ca- un pobre home en Madrid. O seu 
so a nasa preséncia está ampara- pro.blema ~ai .detras do de Valla-
da pola lexislación europea", si- dohd ou Murcia e ten un avogad~ 
nala Manuel Mera secretário xe- ,. do montan. No caso da CIG ha1 
ral da INTG central que xunto · ''·unha relación directa, máis hu-
coa CXTG c~nforma a c1G. mana, somos un interlocutor 

' máis capacitado para represen-
"N on é a primeira ocasión na tar a calquer galega no Estado 
que ostentamos a categoria de ou en Europa". 
sindicato representativo. Xa o 
eramos antes . da ruptura e de 
feíto nalguns estamentos oficiais 
non deixaron de recoñecer que a 
auséncia do sindicalismo nacio
nalista era coxuntural, posta que 
a sua implantación estaba con
solidada", sinala Enrique Albor, 
representante d.a INTG en Ma
drid, durante os últimos dez 
anos. Tamén a CXTG conta des
de hai vários meses cun repre-

"A capacidade organizativa dos 
traballadores galegas indubida
belmente surprende, sinala por 
último Manuel Mera. Pero o máis 
importante, afirma, é que, sen a 
crispación de hai anos, aporta
mos ao contexto estatal e euro
peo un modelo nacional, sindical, 
xunto cun proxecto social, que 
están lonxe de ser os previstos 
polos governos respeitivos". • 

r--
1 

-----------------
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Os Irmandiños. 
Textos, documentos e bibliografia 

de Anselmo-López Carreira 

Esta obra of erece 
documentos e textos 
de leitura accesíbel para un 
público preocupado pola 
historia de Galicia, 
a quen compre 
dotar dos meios para 
a interpretación axeitada 
do proceso histórico, 
que ten neste período unha 
inflexión fundamental. 

PVP: 950 pta. Nº de páxinas: 148. 

os 
IRMANDIÑOS 

TEXTOS, DOCUME.N'fOS E 
BtBUOGRAFIA 

Novas investigacións e novas necesidades 
sociais esixen un riovo esforzo de 
interpretación na mesma liña intencional: 
ooxectividade e visión do proceso histórico 
de Galicia desde Galicia. 

,,a Ed"· . ,, , - . · ..1c1on 

PVP: 1590 pta. Nº de páxinas: 288. 

EN PREPARACION: A CULTURA CASTREXA, de Francisco Calo. A GALICIA ROMANA, de Felipe Arias . A IGREXA GALEGA, de 
Francisco Carballo. A BURGUESIA GALEGA, de X. R. Barreiro. A DESAMORTIZACION, de Ramón Villares. HISTORIA ECONOMICA 

CONTEMPORANEA, de Xoan Carmona. o AGRARISMO, de A. Hervés. o MOVIMENTO OBREIRO, coordenado por Dionisia 
Pereira. O NACIONALISMO, de Xusto Beramendi. GUERRA c1v1L E RESISTENCIA ANTIFRANOUISTA, de Bernardo Máiz. 

Os pedidos a meio deste boletin terán un desconto do 15º/o 

PAGO DOMICILIADO 
'A REMETER A A NOSA TERRA UNHA VEZ CUBERTO 

Nome .... ............... ................................ . Banco/Caixa .. .' ................ ..................... . 

Apelidos ............................................... . Conta/Libreta .............. ....... ................. . 

Enderezo .................. ............. .. ............ . Titular ....... ........................................... . 

Teléfono ............................................... . Nº da Sucursal ............ ......... .............. .. 

Povoación ............................................. . Povoación ............................. .............. . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao 
meu nome lles sexan apresentados por Promocións Culturais Galega S.A. (A Nasa Terra) 

Data: Atentamente (Sinatura): 
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Q DEBATE DOS MEIOS 

• • • • • • 
P1f!rre Bong1ovann1 • 

'A nova comunicación cambiará a forma de pensar a democrácia' 
• G. LUCA DE TENA 

Non ve apocalipse nengunha no horizonte dunha sociedade 
dominada polos meios audiovisuais. lntue cámbios positivos para 

un futuro no que_ a democrácia condicionará a televisión. Pierre 

Bongiovanni, bordelés de corenta e tres anos, dirixe o Centre 
lnternational de Création de Video de Montbéliard-Belfort e estivo 
en Vigo como xurado do 111 Festival de Video. 

Coa xeralización do soporte 
magnético de filmación estase a 
dar un fenómeno semellante ao 
do cine no seu comezo: a·expre
sión plástica banalízase pero ao 
tempo anúnciase un xeito . novo 
de expresión, non é? 

Asistimos nestes momentos á xe..: 
ralización dun material de filma
ción portábel e levián. Pero non 
creo para nada que o feíto de que 

. o grande público teña acceso a 
esta clase de material produza un
h a banalización da producción. 
Pola contra, coido que está a pa
sar outra causa. Para explicala po
demos tomar como referéncia a 
xeralización da escritura. No seu 
momento este fenómeno non im
pedira a moitos escritores facer 
traballo de autor. O feíto de que 
cada vez máis xente soubese es
creber non foi impedimento para 
que aparecesen escritores. Que 
agora dispoñamos de equipa le
vián para rexistrar imaxes e sonido 

O clero mediático 
so existe na 
medida en que 
lle deixan facer, 
e os cidadáns 
e os políticos 
renúncian a 
intervir 

non vai rebaixar a producción de 
imaxes. Ao revés, é de es.perar 
que contra máis xente acceda a 
esta clase de material de filma
ción, máis se desenvolva unha'tref-' 
dición crítica relacionada coas 
imaxes do vídeo ou magnetoscó
pio, do mesmo xeito que hoxe te- . 
mas unha tradición crítica do tea
tro ou do cine. 

Se comparamos hoxe o nível 
meio dun festival de vídeo co 
dun concurso de narrativa, é re
chamante a pobreza da calidade 
do primeiro 

O problema da calidade nos festi
vais de vídeo dase no de Vigo e 
en todo o mundo. Pasa outro tanto 
nos concursos dos Estados Uni
dos. Todo pasa por comparar tra
ballos que npn son comparábeis 
para nada. E igual que se trata
mos de comparar a Joyce cun 
adolescente que comeza a escre
ber poemas. O problema dos festi
vais é que hai que xulgar todos os 
traballos, ainda que pode haber no 
conxunto grandes autores que non 
é posíbel mesturar con noveis. 

lgrexas mediáticas 

A posibilidade individual de gra
bar en vídeo é doada, pero non 
a de difundir, cando a proprieda
de dos meios é dunha determi
nada tendéncia. 

A posibilidade de actuar sobre o 
difusor son case nulas porque os 
sistemas de difusión son polo de 
hoxe pechados, como igrexas me
diáticas. Pero o clero mediático só 
existe na medida en que lle deixan 

facer, na medida en que os cida
dáns e os políticos renúncian a in
tervir sobre estes centros de difu
sión. Pero non é difícil imaxinar 
unha mobilización de políticos e 
intelectuais por un tratamento pú
blico da televisión e por dotar á co
m unidade de instrumentos xurídi
cos e políticos que garanticen o 
servício da comunicación. O que 
non dou entendido é por que para 
a imensa maioria da povoación en 
Occidente considera a situación 
da televisión definitivamente asen
tada, establecida. Pero a televisión 

ven de nacer. Ten todas as condi
ció ns para que fagamos dela o 
que nos pete. Se deixamos que o 
seitor comercial e político f agan 
dela o que queiran, resultará unha 
televisión como a que hoxe ve
mos; no mundo hai un debate pen
dente sobre o papel que corres
ponde á televisión en matéria de 
educación, de cultura, de informa
ción , de transmisión do coñece
mento e 9e participación e recipro
cidade. E obviamente un debate 
político. No de hoxe, adoitan dicer 
que a televisión non ten por que 
ser un asunto político. 

~A invocación da opinión da 
maioria sobre o carácter da tele
visión empata co pensamento 
conservador de Goethe que cria 
que cada povo ten o governo 
que merece. 

Eu coido que son persoas de cul
tura escrita e cinematográfica as 
que están a facer a televisión . A 
xeración vindeira está máis marca
da pala electrónica, a informática, 
as comunicacións rápidas e unha 
relacón co texto e a imaxe comple
tamente distinto. A medio prazo te- 1 

remos un sistema de comunica
cións e representación completa
mente diferentes e que hoxe non 
concebimos. O mellar que podía
mos .facer é, no canto de buscarlle 
as voltas aos protagonistas da po
lítica, investir na xente nova que 
vai cambiar completamente os 
meios. Na situación actual é o po
der do diñeiro o que governa o sis
tema de comunicacións . Para 
cambiar este cadro compre facer 
un debate público. De todos xei
tos, coido que os meios de comu-

nicación van evoluir. O referente 
democrático será central para isto. 
Por iso ternos que dirixir os nasos 
esforzos á busca, á investigación 
e á experimentación. Nunha, duas 
ou tres xeracións recolleremos os 
froitos. 

Que novos condicionamentos 
prevé para considerar capital o 
referente democrático nese fu
turo? 

O sistema democrático occidental 
funciona sobre unha manchea de 
malentendidos. Se a democrácia 
existe en Occidente é porque os 
demócratas aceitaron o saqueo 
sistemático do Terceiro Mundo ; a 
democrácia é só posíbel se os de
mócratas aceitan que no interior 
das democrácias hai ghetos de 
pobreza; a democrácia fun ciona 
só mediante a ocultación sistemá-

Canta máis xente 
acceda ao 
material lixeiro 
de filmación, 
máis se 
desenvolverá 
unha tradición 
crítica 
relacionada coas 
imaxes do vídeo 

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

~o importante, tamén no vídeo, é ter algo que dicer' 
, 

Moitos autores noveis de vídeo terária, xeral. .. Todo traballo de E ben certo que Paréceme correr un anaco de un emisor e un receptor. Pero a 
fan ostentación de non coñecer autor, ben sexa en vídeo, en cine, máis. Por que llo digo? Porque é novidade que nos trae o desen-
a tradición anterior da imaxe en teatro, en música ou literatura h . bl certo que o poder político gover- volvemento da tecnoloxia é que o 

1 
supón previamente que ten algo ª' un pro ema na e organiza a fonte de emisión . emisor transmite unha mensaxe 

'lso é verdade. Xa dixen antes que dicer e que dispón de pala- f d d lt Pero o que non pode é intervir no pero o receptor pode operar sa-
que o problema dos festivais é bras ou de património cultur'al pa- On 0 e CU Ura interior dos espectadores, cando breo que lle chega. Ten ao seu 
que median coa mesma vara a ra contalo. o que val para o vídeo de imaxe na ven a televisión de xeito que son alcance a capacidade de poten-
xente e autores que non están val para os outros meios de ex- os amos da emisión pero non da cialo ou de volvelo ao emisor. As 
nun plan idéntico de valores, nen presión. A diferéncia é que a xen- Xente que hOXe recepción. O poder político con- novas tecnoloxias da comunica-
estético nen de reflexión. lsto ex- te moza que hoxe calle pola pri- trola o contexto no que se elabo- ción van permitir unha apropia-
plícase porque ªº vídeo chega meira vez unha cámara de vídeo comeza no ran as informacións, pero non ción diferente, dacordo con mo-
xente pouco cuita, que non coñe- naceu nun contexto mundial dife- v'i deo. De cultura pode facer nada por meterse no dalidades que ainda non coñece-
ce a história do cine e que des- rente. É un meio no que as má- contexto en que se receben esas mos e con posibilidades de éxito 
précia a memória de todo o que quinas electrónicas, os meios de de i'maxe, mesmas informacións, e en co- inimaxinábeis. Pero isto reforza a 
aconteceu nos comezos do cine comunicación e a televisión xo- mo a xente as trata a nível per- idea de que os cidadáns que se 
experimental. É como se hoube- gan un papel completamente iné- l 1'tera' rt'a Xeral soal. lsto. no primeiro. Despois, interesan pola democrácia, das 
se páxinas en branca desde o co- dita . .O mundo de 1990 non é o . ' • • • durante moitos . anos foi un lugar liberdades, da comt:Jnicación en-
mezo do cine experimental (con mesmo ca o de 1930. Cambiaron comun a idea de que a televisión tre os homes, debe cavilar nisto. 
todo o que ten de extraordinária- os meios de comunicación, cam- banalizaba a cultura e tendía a Do que pensemos das comunica-
mente importante), e a aparición biaron as máquinas e a relación uniformizar os comportamentos. cións dependerá a democrácia. 
-Oo cine comercial., que coincide entre homes e máquinas. lsto ve- Hoxe admítes~ que nada disto Este asunto é novo. Hoxe e moi-
coa chegada do cine talado. A se nidiamente na xente nova que era certo. Que os grupos sociais, to máis importante que os artis-
nosa teima é pór en relación os ten unha relación cos ordenado- ·Pero esta novidade dos meios as diferéncias étnicas, as de reli- tas e os filósofos se interesen 
comezos do cine experimental e res e a televisión completamente ~stá tocada por un pecado ori- xión, económicas e culturais, re- por isto e sexan máis esixentes 
os criadores de vídeo de hoxen- distinto do dos seus pais. O im- xinal que é ·a interferéncia do sisten perfectamente esa agre- coa comunicación. É fundamen-

1 
dia. Pero é ben certo que hai un portante éter algo que dicer e as p9der nos meios de comunica- sión reductora da televisión. Nun tal que non se deixe este asun- 1 

problema fondo de cultura de palabras ou a intuición para con- ción. Que novidade pode haber . terceiro lugar, o que aparece no tos nas mans dos militares. É un : 
imaxe na xente que hoxe comeza talo e a segunda e retación nova nuns sistemas de transmisión horizonte tecnolóxico de hoxe é combate que non está perdido; : 
no vídeo. De cultura de imaxe, li- cos meios. . . secuestrados? un ha via de retorno, Antes habia hai que libralo. • : 

-~----------------------------------------------------------------------·--~-------------------------~-----------------~-----------------~ 
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tica dunha parte da realidade. To
do o sistema mantens~ grácias a 
estes malentendidos. E un tópico 
afirmar que a democrácia é o me
nos malo dos sistemas. o proble
ma é que o sistenma permite que 
Hitler chegue ao poder; que 9he
guen ao poder os integristas. E un 
xogo que permite dictar a lei aos 
extremos. Os -novas meios de co
municación que están á porta o 
que van a cambiar é a forma de 
pensar a democrácia. O corazón 
do debate e da discusión, que con 
certeza darase no futuro próximo, 
será o asunto da democrácia. ·As 
democrácias ocidentais son só po
sibeis pala amnesia. Compre redu
cir esa amnésia abrindo camiño á 
étrca, a conciéncia, a cidadania. O 

fito é que cada indivíduo poida ser 
dono dunha parte do seu destino, 
obviamente como membro dunha 
comunidade que non será máis 
que a suma das individualidades. 
A comunidade será máis importan
te ca a suma dos indivíduos. Todo 
isto paréceme que está en muta
ción. Os socialistas españois ou 
franceses viven con incongruén
cias, pero non creo que sexa ese 
o problema senón a revisión nece
saria do conxunto do sistema de
mocrático, das reglas palas que a . 
metade máis un ten razón sobre o 
49 por cento restante. O problema 
de hoxe está nunha confusión de 
termos. Hai quen pensa que a pa
labra democrácia é sinónimo de li
beralismo. E diso nada: A demo-

crácia é o sistema que permite ao 
liberalismo se realizar o máis efi
cazmente posíbel. Esta confusión 
atribue ao individuo o papel de 

A democrácia 
funciona só 
mediante a 
ocultación 
sistemática 
dunha parte da 
realidade 

consumidor no liberalismo e de ci
dadán na democrácia. Pero é evi
dente que os conceitos de cidadán 
e consumidor non son- sinónimos. 
Estas categorías van estourar e no 
século que ven ficará todo redistri
buido sobre bases diferentes que 
non imaxinamos hoxe. Por iso 
creo que o máis importante hoxe é 
a liña de traballo de experimenta
ción e crítica e de apoio de todo o 
que vai no senso de reorganizar. 

A experimentación e a crítica 
soias non han rematar co sa
queo do Terceiro Mundo ao que· 
se refería· antes. · 

Si. Pero o problema cambiou nes
tes anos. Antes, os paises occi-

ANOSATERRA 

dentais contentábanse con saque
ar o Terceiro Mundo. Pero agora 
están a saquear os recursos da 
casa. Eis o problema da contami
nación, de degradación do entor
no, etc. Hoxendia todo o mundo 
está relacionado e cando hai un 
problema de degradación nun ex
tremo do planeta a repercusión 
nótase noutro extremo. Un desas-· 
tre ecolóxico en Africa, con dano. 
para os cultivos, cria modificacións 
de tal natureza que pode afectar a 
Lapónia; un desastre como o de 
Chernóbil compromete as colleitas 
de Escandinávia. Antes, Occidente 
saqueaba ao Terceiro Mundo, pero · 
agora destroza a sua própria casa. 
Antes os pobres estaban fóra, pe
ro agora están na casa.+ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Desde o mesmo 
dia da sua invención o 
automóbil é o máis 
importante obxeto de 
desexo. O home 

. entrégase á velocidade 
para sentirse, 
paradoxicamente, 
inmortal. Os publicistas 
anúncian un constante 
crecemento de cabalas 
e válbulas, ao mesmo 
ritmo que os governos 
penalizan cada vez 
máis os exceses de 
velocidade. Tamén as 
prótesis de silicona 
(orixinadas noutra 
fantasia masculina) se 
frustran en novas 
enfermidades e nos 
chamamentos á moral 
sexual conservadora. 
Falsos mitos con 
falsos remédios. 

A compañia Arte 
. lívre presentaba un 
Darían Gray a teatro 
cheo. Pero na sá non 
.hai apenas maiores de 
coarenta anos. Os que 
se educaron antes da 
marte de Franco pouco 
máis oportunidades 
tiveron que as de 
coñecer a Arturo 
Fernández· e Paco 
Martinez Sória. 

En Malpica o 
debate das normas 
urbanísticas trouxo en 
cuarentena ap anterior 
alcalde. A Comisión de 
Afectados esixiu 
claridade: luz e 
taquígrafos. O 
mandatário do BNG 
quedouse a 6 votos da 
maioria absoluta no 
seguinte proceso 
eleitoral. Agora governa 
o PP e, na primeira 
reunión do grupo para a 
revisión do 
planeamento 

A TAPADEIRA 
CIÁUDIO LóPEZ GAR.Rmo 

Os representantes sindicais nom som longínquas estrelas parlamen
tares senom companheiros de trabalho de trajectória conhecida aos 
que se lhes pode exigir responsabilidades pesso.almente. A sua 
eleis;om baseia-se na confiarn;;a e nom requer custo~as campanhas 
publicitárias de duvidoso financiamento , nem assessores de ima
gem, nem ofertas de promos;om "3xl ". 

Ainda que algumhas seq:ons, como as relacionadas coma Adminis
trac;om, deixem bastante que desejar: Ainda que os advogados 'te 
atendam em espanhol e, por vezes, os recibos cheguem nesse mes
mo idioma o se permitam actuar como inquisidores lingüísticos do 
ILG com quem colabora nas suas publicas;ons, os sindicatos som o 
único contrapoder existente desde que a Esquerda é refém do fei
tic;o parlamentar e dum pragmatismo sem projecto, quando nom, 
executora da política económica do Gram Capital. 

A Participac;om dos sindicatos foi decisiva para concienciar e mobi
lizar aos cidadáns face a problemas que, como o ingresso na 
OTAN, a guerra do Golfo ou o Referendo do Sahara, ultrapassam os 
conflitos laborais. A lei Corcuera, restringindo as liberdades de reu
nióm e mabifesta~om, e impondo multas de até 100 mihons de pta. 
por altera~ons da ordem pública, trata de limitar a sua capacidade 
de resposta numha etapa de crise que se prevé mui dura. 

Mas no seio dos próprios sindicatos nom todo o mundo parece en
tender a sua dimens;om política. Manuel Mera, secretário geral da 
INTG e contrário "sem volta de folha" a presun~om de inocencia, 
declarava recentemente que "o sindicato nom pode ser tapadeira de 
actividades políticas". Nom explicou, porém, se entre as actividades 
sindicais lícitas estám ,a delac;om, a defesa corporativa como em Ce
lulosas ou a carreira burocrática interna. Conviria que o aclarasse. 
Ainda nom esquecimos que Corcuera tamém foi sindicalista.• 

Direito 
de execución 
comparado 

Martes 22 de Xaneiro, de casua
lidade estou vendo o último infor
mativo de Tele Cinco 

... comeza a notícia do fusilamen
to de Betancourt en Cuba, criti
can sen contemplacións á illa, ao 

seu réxime e tamén 1 o "dicta
dor". "Segl.lndo o ministro de 
asuntos exteriores (sr. Ordoñez) 
o fusilamento do cubado exiliado 
é un síntoma de debilidade do 
réxime", comenta o periodista do 
Tele 5. Seguen coa metralla in
formativa: Cuba íllase do mundo 
con esta medida, -e remata di
cindo que a pena de morte foi in
xusta e desproporcionada, "ain
da non cometeu nengún delito" ... 

36" despois cóntanos o mesmo 

GONZALO 

periodista que 
nos EE.UU. 
executaron a 
dous delincuen
tes comuns, 
con estes son 
28 os executa-

Coas execucións dos EE.UU., 
o sistema non é feble?, Georg e 
Bush, non é un tirano?, EE.UU. 
non se isola do mundo? 

-EE.UU. non 
se illa do mun
do? 
Puaj!!! 

A pena de mor-

dos desde que se instaurou a 
pena capital. (Nada máis) per
gunto eu: 

-Con estas execucións nos 
EE.UU. o sistema non é débil? 
-George Bush, non é un tirano? 

te é pena de 
morte nos EE.UU . e tamén en 
Cuba. Señores de Tele 5, xa sei 
que non son sérios, pero se po
ñen a parir ao grande inimigo do 
mundo, Cuba, pola pena de mor
te, o mesmo para os yankees!!!+ 

C.G.P. (VIGO) 
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: Q outro ·esquecer. Achegueime en bíci até 

o Pacífico. Tentei pensar, a soe-
: descobrimento dade tamén desanima. Decido 1 
1 sair xa cara !quitos, na Amazonia i Anedotário dunha p~ruana para participar nos distin

viaxe en bici por 
aldeas do Peru 
e a Amazónia 

12:05 dia 26-10-91: Confirmado, 
teño que ir á Amazonia peruana 
para participar en tres congresos 
sobre ecoloxia, talar de educación 
ambiental e da cooperación entre 
Europa e América latina neste 
campo. Estou ilusionado e un pou
co confuso, pero desde logo coa 
esperanza de coñecer un mundo, 
o chamado "terceiro", do que tanto 
lin e polo que tentei loitar. 

14:05: dia 21-10-91: Dando o meu 
afán "bicicleteiro", decido levar un
ha bici para achegarme máis a ese 
continente. Chamo ao meu amigo 
Manolo, o das bícis, para que 
construa unha especial para a 
Amazonia. O meu propósito é que 
dentro da campaña "Bícis Si, Bom
bas Non" teña o seu cometido de 
protesta polas vendas de armas 
ao Terceiro mundo e tamen para 
que unha vez que remate a viaxe 
quede ali para algun cooperante. 

19:05: dia 28-10-91: Preparo un-

· 1quitos. 

ha pequena mochila, carregada 
de xoguetes feitos polos "Xevali
ños" {rienos/as ecopacifistas) pa
ra facer un intercámbio con meni
ños da Amazonia. Collo o bus 
que me leva de Chantada a Mon
forte, ali, no taller, unha preciosa 
bicicleta de cor vermella e verde 
estame a esperar, impecábel. Ma
nolo rapidamente, e antes de que 
saia o tren que me leva a Madrid, 
construe unha xigantesca bolsa 
para gardar a bici e duas mochi
las "roteiras" que carregamos con 
camisetas e pegatas das de "Me 
cago no V Centenário" e "Bícis Si, 
Bombas Non" que serán a nosa 
mellor apresentación, espero. 

9:00: dia 29-10-91: Chega o tren 
a Madrid, monto a bíci e dispóño-

ANXO IGLESIAS 

·me a ir cara o aeroporto, entre 
tanque e metralleta (xa ctiéga o 
"xefe do mundo", Mr. Bush, creo 
que para "talar de Paz en Oriente 
Médio). 

23:00: dia 29-10-91: Chego a Li
ma. Primeiro golpe baixo, é todo 
máis duro do que eu pensaba: mi
séria, violéncia, enfermidade ... un 
mundo no que pouco a pouco em
pezo a sumerxirme, sen guias tu
rísticos, só. Busco, pero, que bus
co? lso que xa sabia pero queria 
non ver, a realidade que me ven 
dicer que a causa desta loucura 
non son eles, somos nós, os que 
vivimos cegados polo egoísmo e a 
ambición. 

12:00 horas, dia 1-11-91: Tento 

tos congresos, un sentimento de 
frustración me invade. 

16:00 horas, dia 1-11-91: A viaxe 
entre Lima e !quitos resulta xenial, 
apesar da chatarra de avión (resí
duos das grandes compañías euro
peas que non perden oportunidade 
de facer negócio). Descobro xa a 
Amazonia, mítica e xigantesca, cá
seque insultante co home, a selva. 
Baixo do avión e recollo a bíci, ca
lor, moita calor e cor, moita cor. 

18:00 horas, dia 1-11-91: Despois 
de apresentarme no Congreso de
cido lanzarme na bíci na procura 
da xente. Sigo vendo miséria. A bí
ci embárrase nas aldeas dos máis 
pobres. Eu miro, de momento con 
medo, eles míranme estrañados, 
indignados quizá. Gringo!, din. 

6:00 horas, dia 2-11-91: Decido 
non encerrarme cos outros partici
pantes nun hotel de turistas para 
ver a ecoloxia desde as elites. Non 
quero iso, voume quedar aqui, 
xunto ao que para min é realmente 
a ecoloxia, a xente, que vive. Sigo 
percorrendo coa bíci. Gringo!, chá
manme agora uns nenes. Paro e 

· vou talar ·con eles, queren xogar, 
queren talar, montar en bíci, com
partir. Creo que iso é en realidade 

~-------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------
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A ALDEA G LOBA Hitt~ 

A LEI 
DO EMBUDO 

NANINA SANTOS 

Condeárono a morte e matárono , en Cuba, a Díaz Betancourt. 
Así, de castigo exemplar, para que "cando as barbas do teu viciño 
vexa pelar .. . " 

E a indignación internacional ponse a bruar: "Castro é do que 
no n pode haber .. . " 

En USA exécutaron a tres condenados a morte (22 e 24 / I / 92) . 
Outros máis agardan as senténcias. É o país que máis adolescentes 
executa após Irán e Jraque . Así, legalmente. 

Pero USA é o paladín da liberdade e nengun governo lle tuse. 

Porque vivimos nun mundo onde sempre hai dous metros de me
dir: Ao rico e ao pobre; ao banqueiro e ao chourizo; ao grande e 
ao p que no; ao home e á muller; ao branca e ao negro; ao espa
ñol e ao gal ego .. . 

E para rem dialo, a relixión católica teima en nos garantir que alá 
has inv rti r.o metro e que o último serán os primeiro . 

T imudos sempr n que non haxa igualdade . Primeiros e segun
d . ; fe índ io , ou "one" e todos os de mais (e as demais). 

Matar legalmente - a mái ruin das baixezas e tanto ten, para min, 
que exa en Cuba ou en SA, co Código militar español ou con li
bro sagrado en Irán. Que sexa un violador ou un h omicida, un 
conspirador de e querdas ou un de direitas. 

T<JRIS~O VERDE 

Abominábel. + TOKIO 

Quando chego 
a Carabanchel 

Quando chego a Carabanchel, 
come<;a unha carreira de obstá
culos que tenho que superar se 
quero conseguir os 40 minutos 
de comunica<;om que, lgnácio(1) 
ten concedidos os Sábados. 

No ordenador, na entrada, e des-

pois de entregar carné de identi
dade e Libro de Família, e agar
dar algunhas horas entre umha 
multitude , que aínda non com
prendo bem, o por que tende a 
esmagar-se contra o muro da ca
deia, sai a sua ficha onde se po
de ver: proce/independentista. 

Se é día que lle corresponde pa
quete aes números pares, lgnácio 
tem o 9.000.0002, hai que agar
dar outra cola, para lhe meter as 
poucas causas que permitem . 

Acercas-te até un buraco escava
do prácticamente na parede e, ou
tra vez ordenador e carné. Agora 
que tenho algo de experiéncia 
(case tres meses), nom me des
morono quando, por exemplo, 
nom me deixam entrar uns rotula
dores cu umhas fotos, já sei que 
devo intentalo umha e outra vez, 
porque ao melhor, dependendo do 
funcionário, algumha vez entra. O 
que si já nom intento é meterlhe a 
bolsa de deportes ou cintas grava
das de música, isa por "motivos 

de seguridade" está proibido. 

Despois de escoitar por un alta
voz o seu nome e o número de 
cabina, fanche pasar á zona de 
seguridade e te introducem num
ha sá moi ampla onde hai uns 42 
locutórios e no fondo, a sá de 
control. O cristal e os barrotes 
que nos separam nom nos impi
de sorrir en quanto nos vemos, 
ese sonrriso de amor e complici
dade. A dificuldade está na hora 
de falarmo-nos . Na espécie de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
o que estaba a buscar. Empezo a 
gañar amigos que, ao contrário do 
que pensaba, ainda que non teñen 
nada son felices . Ensínanme as 
suas casas , non teñen nada, pero 
para min e para eles é todo . Ao 
longo de vários dias compartirei 
con eles a vida. Xa non teño medo 
ao cólera, nen a Sendero Lumino
so (o terrorismo) . 

18:00 horas, día 5·11-91: Partici
po hoxe e mañá no congreso . A 
miña impresión é a forte dignidade 
que teñen como povo e a indigna
ción que mostran cara todo o que 
significamos nós, o temor a unha 
nova "colonización", esta vez bai
xo a bandeira da ecoloxia. Creo 
que vou gañando simpatías sim
plesmente pela camiseta de "Me 
cago no V centenário" e as bícis. 
Na miña participación non falo xa 
de cooperación entre Europa e 
América latina como era o meu 
cometido, cóntolles detalladamen
te os mecanismos de roubo que o 
Norte emprega contra o Sul e co
mo os viste de hipocresia con eco
loxia, desenvolvimento, solidarie
dade, causa comun ... Fálolles da 
nosa postura en contra da cele
bración do V Centenário, dígolles 
que me sinto avergoñado de per
tencer á sociedade da que veño 
pero tamén orgulloso de que nela 
exista xente que supere a má con
ciencia burguesa e estexa na loita, 
pacifista, ecoloxistas auténticos. A 
acollida é emocionante. Vou ceñe-

cendo a todo tipo de xente, indíxe
nas, campesiños, estudantes, ne
nas .. . compartimos todo, a bíci ta
mén, por suposto, procuro facer 
todo tipo de contactos e intercám
bios, manter un nexo de unión en
tre os nasos colectivos. 

10:00 horas dia 5-11-91: Viaxo 
con eles á selva, con membros de 
organizacións campesiñas , son 
moitas horas de bote e de ver un 
pouco a torte degradación ecolóxi
ca que sofre a selva amazónica 
por compañias petroleiras, madei
reiros , mineiras ... e sobretodo ex
plotación& de multinacionais ián
quis e europeas. Na aldea recé
benme con moita hospitalidade e 
os nenos con medo xa que nunca 
viran a un home con barba. Quedo 
abraiado por todo o que é a selva, 
todo desproporcionado, unha cor 
que deslumbra .. síntome pequeno. 
En todas as casas nos invitan e in
cluso preparan un banquete co
mun e unha asemblea na que me 
contan os seus problemas, acosa
dos polo terrorismo, o exército, os 
narcotraficantes, a fame, o cólera, 
os iánquis (nas suas campañas de 
fumigación contra a coca) ... dinme 
que ante iso non se pode respon
der de xeito pacífico. Síntome im
potente e confuso. As cousas son 
moi distintas desde onde as ve
xas. Falar do pacifismo desde. o 
Norte está ben, pero cando che 
matan á família, rouban e violan 
xa non é tan claro. A miña postura 

é que eles deben guiar o seu des
tino de xeito que decidan e deixar
se de mesías e salvadores. Nós 
estaremos ao seu lado na nasa 
própria loita e, desde logo, tentan
do que a nosa sociedade abra os 
ellos e vexa as consecuéncias do 
seu confort e consumismo. 

Despídome da selva e dos nenos. 
Deixo os xoguetes dos Xevaliños. 

12:00 dia 9-11-91: Chegou odia 
da volta, despídome de todos. O 
meu último ponto a visitar é a co
operante de Prosalus, Luísa, a 
quen lle deixarei a bíci. Encanta
dora, surpréndese coa miña visi
ta e cántame unha marea de 
causas, vai inaugurar unha posta 
de saúde para o pobo Aguaruna 
(Jíbaros). Cántame que unha bíci 
da campaña "Bícis Si, Bombas 
Non" acaba de salvar a vida a un 
pequeno aguaruna mordido por 
unha víbora. Di que ás veces se 
sente moi cansa que ve inxusti
za, miséria e morte, pero que ta.
mén ve alegria e que non quer 
voltar a este mundo estúpido e 
vacio. Cántame que os índios xa 
non teñen que comer, a caza de
sapareceu e chegaron as enfer
midades, anédotas que van enri
quecendo a miña visión. A Luísa 
déixolle os últimos xoguetes de 
Xevaliños que quedan na miña 
mochila para os nenos Aguaru
nas, xunto con camisetas e no
ces galegas ... Luísa acompáña-

me até o aeroporto en motocarro, 
praticamente o único meio de 
transporte en lquitos. Polo cami
ño -non o esperaba- os nenos 
e nenas bérranme: Volve pronto, 
Anxo! Non mo creo, vou deixan
do atrás !quitos, o bairro Belén (o 
máis pobre, onde pasei moitas 
horas), os nenes que me fixeron 
debuxos , as nenas que me din 
que queren que mociños galegos 
lles escreban, os campesiños, os 
amigos universitários, cooperan
tes , participantes no congreso, 
brasileiros, colombianos, bolivia
nos ... 

15:00 horas, 9-11-91: Luísa des
pídeme, case entre bágoas. Pro
meto volver coa esperanza de 
que ese dia vivamos xa todos nun 
futuro no que xa non haxa primei
ro e. terceiro mundo, onde os 
ecoloxistas dos países ricos (au
tocrítica) non viaxen a ver e salvar 
as árbores e paxariños dos po
bres índios, un planeta onde a 
ecoloxia e a solidariedade reinen. 

8:15 horas, 13-11-91: O bus déi
xame en Chantada, despois de 17 
dias, de decenas de miles de qui
lómetros a pé, bus, bíci, lancha, 
avión, tren, coa mochila vacía e o 
peto moito máis, pero ce corazón 
cheo de lembranza e de vida.+ 

ANxo MoURE MosQUERA 
COORDENADOR DE 

XEVALE E COPACIFISMO 
CHANTADA (LUGO) 

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

urbanístico, os 
representantes da 
Comisión de Afectados 
solicitaron da alcaldia a 
expulsión dos veciños 
que non formaban parte 
da mencionada 
Comisión, o que foi 
aceitado polo presidente 
da corporación, prévia 
consulta co PSOE. A 
petición de expulsión 
extendeuse 
seguidamente aos 
xornalistas, o que foi 

' igualmente asumido 
pala nova maioria. 
Parece ser que tamén a 
luz e os taquígrafos 
teñen adscripción 
partidária. 

Os traballadores 
' da Rádio Galega 

reclaman plus de 
condución por 
trasladarse desde San 
Marcos ás rodas de 
prensa que se celebran 
no centro da cidade. 
Carecen, en cámbio, de 
Consello de Redacción, 
ba.luarte xornalístico da· 
liberdade informativa. 
Quizá confundan as 
reivindicacións coa 
velocidade. 

Se mercan unha 
cámara Canón T-60 
fíxense na garantia. En 
inglés pon Guaranted 
for one year e en 
español garantizada por 
seis meses. 

Dous tolos sobre 
rodas, película 
protagonizada por duas 
figuras, Mickey Rourke e 
Don Johnson (o de 
Freixenet), mostra, 
nunha longa metáfora, 
o pensamento actual 
norteamericano. As 
botas do pai (as raices . · 
puras), as motos 

·(cabales de hoxe en dia 
-con permiso de Dario 
Xoan Cabana- que 
remiten á epopeia 
norteamericana), un 
viste de vaqueiro e outro 
de rocker ( desexo de 
unir dous mitos), son 
duros e indilJidualistas 
(prototipo de home 
estadounidense), 
buscan algo e eren en 
Deus (mito relixioso, 
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tamén omni'presente), 
pero non matan sen 
motivo e xa non 
consumen drogas (a 
maioria moral), os 
xaponeses governan 
desde a distáncia 
(antes era o perigo ruso) 
e, através dun banqueiro · 
yuppie (intermediário 

MAN EL 

que se enriquece e que 
. odia a xente), arruinan a 
o dono dun vello bar que 
non pode renovar o 
contrato co banco, 
(representación do 
empresariado 
norteamericano 
envellecido e afectado 
pala crise). A lista é 
interminabel. Alguén 
pode crer, a estas 
alturas, que o cine está 
somente para divertir? 

alpendre que hai ás dúas bandas 
do locutorio, ums buraquinos 
permiten filtrar a voz, pero as 
causas hai que repetilas umha e 
outra vez. O do teléfono queda 
par~_ as películas. 

Outro xeito de comunicarme com 
Ignacio é' por carta, dado que 
nom lhe concedem chamadas te
lefónicas, nem vis a vis(2). Pero 
tem intervida a correspondéncia; 
abren-lhe as cartas, fotocópian
nas e se vam escritas en galega 
nom lhas dam, aludindo que ten-

futuro". 

hem que man
dalas traducir. 
Algumhas das 
que lhe tenho 
enviado, pésie a 
estarem escritas 
en espanhol, 
tenhem-nas reti
das. Pero é que 
por un despiste 
meu, mandei
lhe junto ás car
tas algumhas 
poesías em ga
lega, e já o dicia 
o .poeta "a poe
s i a é umha ar -
ma cargada de 

Em Carabanchel son máis de 
dous mil internos, dos quais o 
80% tém SIDA. O "Chabola", co
mo lhe chaman á celda no "ar
got" carcerário, de lgnácio, com
parte-o com dous presos sociais , 
heroinómanos: "á gente di-lhes 
simplesmente que estou ben, os 
que estan mal, moi mal, son os 
2.33i presos que hai aqui haci
nados, morrendo de SIDA sen 
nengumha esperanza, simples
mente "o cabalo da morte", é a 
sua obsesión e única saída, isto 
é dantesco", non cansa de repe
tir Ignacio nas suas cartas. 

O outro dia en
traro n-1 he vio 
lentamente na 
celda os funcio
n ári os, fixerom 
un cacheo e re
quisarom-lhe os 

'Á gente di·lhes simplesmentes INTG, assina-
, ram unha acta 

que estou bem, os que estan moi onde despois 
mal, son os 2.331 pres~s que hai de dar unha re-
aqui hacinados morrendo de SIDA' lagom de ~oce 

' nomes de inde-

fólios "por subversivos". Ao fa
cer-lhes frente e eludir que nom 
tinham direito a sacar-lhos, botá
·ron-no fara da celda e quando 
entrou, tinha todo estrado e roto 
polo cham, cartas, sobres, pa
peis, periódicos, roupa ... 

Segundo me canta, durme na li
teira de enriba. Tem pendurados 
na parede em bolsas de plástico, 
as súas pertenzas e um tendal 
improvisado enriba da cama. 
Agora levam nove dias sem cale
facgom polo que nom pode aco
modarse muito tempo no mesmo 
sitio, se nom quer correr o perigo 
de morrer co trio. Polo tanto é 
praticamente imposíbel qualquer 
actividade de estudo ou trabalho. 
A galería cultural esta-lhes proi
bida aos políticos. Para todo ten
hem que botar instáncias. Pero o 
que máis deve amolar é ter que 
sacar os ratos da cama. Hai-nos 
a centos e por todos lados. 

Porém o que máis doe nom é a 
prisscim, nem sequer o recordo 
da detengom violenta diante do 
filho, nemas ameagas e os paus 
em comisaria, nem os quatro 
días de interrogatórios contínuos, 
sem poder comer nem durmir, 
sobretodo durmir. Nem que o 
trasladasem a Madrid esposado 
e atado cum cordóm, sem poder 
mover-se en toda a viage ... Hai 
causas máis dolorosas como éd 
que os que noutrora foram com
pan he iros, volveran-se agora 
cómplices continuadores da re
pressom contra o Independentis
mo. Doe, que no Secretariado da 

p ende n ti s tas, 
expulsabase-lhes da Central Sin
dical. Entre eses nomes figura
bam os detidos/as (umha delas 
non é afiliada pero também a ex
pulsam) e·autras persoas, algun
has delas com cargos de res
ponsabilidade nacional. Comen
zaba a caza de bruxas, continua
ba a repressom desatada polo 
Ministério de Interior. 

Poucos afiliados e afiliadas con
hecemos as dificuldades da INTG 
na zona de Ferrol, da inoperáncia 
da Direc9om o conflito permanen
te coas Pontes, a inadecuac;;om 
do local da rua Nicarágua para 
cobrir as necesidades máis bási
cas ... Pero si muitos e mu itas 
conhecemos a total entrega e de
dica9om de persoas como Eva 
Loira ou lgnácio ao Sindicato. 

Presenciamos esses días duros 
e tristes, como um furacám de 
rencor e sectarismo varria o 
Sindicato na zona , diante da 
movilizagom do seus de Decem
bro , nom se realiza actividade 
algunha. Tampouco a Folga Xe
ral convocada em Ferro1 · atrai as 
enerxias e esforzos dos actuais 
dirigentes. O obxetivo prioritário 
pasa a ser como desfacer o In
dependentismo. 

Nom se emprega a mesma carra
ge em combater posturas reaccio
narias e mesmo antigalegas den
tro do Sindicato, como a que re
presentam os delegados da CIG 
apoiando a Celulosas de Ponteve
dra, a difícil rela9om do Sindicato 
da Sanidade co amarelo SGS .. . 

O trabalho desta "lista de bendi
tos" que assinam a expulsión, 
suponho que terá sido motivo de 
comentário dentro do Ministério 
de Interior; aseguro-vos que nos 
interrogatórios de lgnácio, na 
Comisaria da Corunha já o foi. 
Eles chaman-lhe colaborac;;om ci
dadá, ailhamento dos violentos, 
salvagarda a arde estabelecida ... 
etc., e·stes outros traducem, e 
aseguram que se trata de evitar 
a utilizagom do Sindicato para 
outros intereses "alheos aos tra
balhadores e trabalhadoras". Ta
mén houvo algum que asegurou 
que se trataba de desmarcar ao 
Sindicato de "aprendices de re
volucionários infantis", Eva Loira, 
Manolo Carneiro, lgnácio ... 
aprendices de revolucionários? . 

A dor é grande, pero a ferida 
nom é mortal. O Sindicato seguí
molo facendo muitos e muitas 
que tambén entendemos de soli
dariedade e ternos claro a que 
classe pertencemos e onde es
tam os inimigos do País, e agora 
também os seus lacaios. 

Mentres todo isto acorre sigo 
tendo chamadas telefónicas on 
de á parte de ameagas persoais 
nom param de berrar ¡Arriba Es
panha! ¡Habla castellano, roja de 
mierda!. Esses si que o tenhem 
claro.+ ... 

1) lgnácio Martínez Orero, vinha desenvol
vendo , desde sempre, unha importante 
actividade sindical na comarca de Ferrol. 
Militante na organización independentista 
A.P.U., atopa-se preso no cárcere de Ca
rabanchel, desde o pasado 19 de Novem
bro, acusado de pertenza ao Exército 
Guerrilheiro. 

2) Vis a Vis, é umha entrevista onde existe 
um contacto físico co preso, de umha hora 
e meia de durac;om. Cada preso em teoría 
tem direito a umha ao mes. 

LUPE CES RIOBOO (FERROL) 

Se che gusta ler, tes Pr~~io~ 
~ . ~ . 

PREMIO XERAIS 

· · Ago•to do 361 Xo•• Fernández Ferrelro. 
Esto novelo. boseoda en feitos reois e escrito 
cunha linguoxe cose que cinematográfico. é o 
historio dun asesinato por vinganza cometido 
por cotro fa lanxistas oproveitando 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 

Dta• contados: Xosé Cid Cabido. 
Esto obro está constituido por doce relatos 
moio rmente urbanos, onde os protagonistas 
viven situacións de fronteiro entre o porodoxo 
case fantást ica e o máis seca e implacable 
reolidode cotiá. · 

PREMIO BLANCO AMOR 

TralÍer: Franclmco Alon•o Vlllaverde. 
A primeiro novelo deste xove autor é un ache
go mento á ·vida d os comioneiros g a legas . 
Cunho clara vocación de actualidode . o fío 
conductor otópase nos cuest iones c andentes 
donosa sociedode -Sido. terrorismo , sexo .. . -

PREMIO XERAIS 
FINALISTA 

jfHl~fijbfl· 

Sabor a th Miguel Suárez Abel. 
A novelo fina lista do Premio Xerois inventa , 
mediante unha prosa eficaz e áxil , o forte atracti
vo dunho ollado feminino. pasional . "con c lase", 
que destrúe a ratina dunha profesora de instituto. 
quizois a costa do súa propio destrucción. 

_ .,. -. . X E- R A 1 S , · _ . , ·: 

~" ~~ 
O QUE GALICIA TEN QUE LEA 



• • u1e1r 
ANOSATERRA CULTURAL 

UN BALANCE DO III FESTIVAL DE VÍDEO 

Moita técnica 
e poucas ideas 
• CELSO X. LOPEZ PAZOS 

Vinte millóns de 
orzamento, vídeos de 
vintetrés paises, 280 
obras apresentadas¡ 41 
dela en competición, 
mái dunha dúcia de 
traductores, moito 
per oal de produción, 
moito realizadores, 
convidado -sobretodo 
e tranxeiro -, tre 
xornali ta para o 
ga in t d pren a ... 
Cifra , números, 
e tadí tica cantidade: 
ese foi o denominador 
comun do III Festival 
Internacional de Video 
Cidade de Vigo' que 

durante cinco dia 
ocupou as instalacións 
da Ca a Arte e a 
História e do Centro 
Cultural Caixavigo por 
onde pa aron segundo 
a organización máis de 
10.000 persoas. 

Dicer que un festival de tas carac
terí ticas non e define, á vista do 
antedito, nen e xu tifica pola can
tidade da oferta enón pola calida
de da mesma, non parece entrañar 
un gran exercício de intelixéncia 
ob ervadora. Porque, de de logo, 
e algo definiu e te obredimensio

nado cercame, foi a masificación 
di crecional en detrimento dunha 
el cción de calidad . 

Hai que perguntar e, cale foron o 
obxectivo marcado a priori pola 
organización, a ua directrice , 
o critério e a dirección con que 
se eleccionaron a obra , o deno
minador comun que tiñan. A au
séncia de respo tas a esta interro
gantes determinou o 
re ultado finai . A con-
igna de todo vale e todo 
erve elevou e a categoria 

prioritária , e quecendoe 
marxinando outro plante
amento mái favorábeis a 
enganchar á xente na 
comprensión dun ainda 
novo meio de expresión 
visual. 

Para esta operación teria 
que pularse a dinámica 
saida dunha coeréncia en
tre os vídos apresentados 
que fose quen de lle falar 
ao conxunto do público de 
cousas próximas ás suas 
inquedanzas colectivas, 
unha homoxeneidade te
mática diversificada e 
mesmo contraposta polo 
que atinxe ao terreo narra
tivo, estético e visual, pe
ro artellada desde a coe
réncia do bloco, aquilata
da nos seus enfoques e 
non presidida pola arbitra
riedade e pola auséncia de 

Moitas cintas 
prescindiron da 
palabra, pero 
ateigaron a 
pantalla de 
imaxes epatantes 
e mostráronse 
auséntes de 
contido. 

critérios de selección nos contidos 
temáticos. 

Unha cidade de costas 

Enrique Acha, director do Festival 
afirmaba que ía super un encentro 
cos profi ionais do médio, un veí
culo para o contraste de tendéncias 
que tivese, ao tempo, a función de 
lugar de unión entre vídeo-artistas 
de diferentes paises. Non discuto 
esa afirmación, a teor da elevada 
asisténcia de realizadores, pero non 
é dabondo, sobretodo se hai inves
timento público. Máis unha vez -e 
van tres-, a función de servício cul
tural á colectividade que debía en
carar o certame -e os patrocinado
re o concello de Vigo-, quedou 
marxinada, fanando asi gran parte 
do eu interese e do seu éxito. 

Se e trata de servício cultural pú
blico, costeado con carros públi
cos, hai que dicer que o Festival 
foi un fraude. Érrase cando se fala 
con excesivo optimismo, de conso
lidación dun evento que como car
ta de identidade ofereceu a adición 
de elemento , a ua masificación 
abu iva a a autocomplacente tarea 
de xuntar a moitos nome do mé
dio arredor duns edificio e dunha 
cidade que, dígase o que se diga, 
viviu de co ta ao acontecemento. 

Certo que funcionou a previsión da 
organización de encontro de profi
sionais, pero asi concebido haberia 
que definilo como un simpósio de 
expertos, non exento de afirmatión 
enoogámica e narcisismo. Todo 
quedou dentro dos mesmo horizon
tes dos realizadores ou dos inicia
dos, sen sair fóra, sen chegar ao 
público, desmotivado pola caréncia 
dunha oferta de interese. Non dis
cuto as cifras de asisténcia, pero 
podo afirmar que a da sección de 
competición foi escasa. Nos catro 
días que durou a meirande parte 
eran realizadores, xentes da organi
zación, amigos de ambos colecti
vos e algun afeizoado ao cine. 

Caréncia de criatividade 
Facendo alusión aos aspectos pura
mente artísticos do Festival, convi
ria dicer que se nos detemos no 
ollado na sección competitiva, e 
sobretodo no primeiro prémio (Lu
gar comun de Francisco Ruiz In
fante), as contradicións entre as de
claracións de princípios e os resul
tados finais parecen evidentes. Di
cia Acha que "as tendéncias que se 
observan son unha menor utiliza
ción da palabra e novos ritmos de 
narración; fúxese do efectismo e da 
alienacióin das posibilidades técni
cas, para darlle maior importáncia 
ao discurso narrativo: a espectacu
laridade ao servizo do contido" (A 
Nosa Terra nº 506). Todo isto é fer
moso pero non encaixa co vídeo 
gañador. A obra de Ruiz Infante fo
ron vinte minutos de imaxes inmó
veis, onde o ritmo da narración e o 
seu senso ven imposto xustamente 
polo que Acha encontraba esvaido, 
a palabra. Certo que moitas cintas 
en liza prescindiron dela, pero iso 
foi a costa de ateigar as retinas do 
respeitábel cunha grande canti~ade 
de imaxes epatantes e de visualiza
cións procedentes da pura tecnolo
xia, onde a auséncia de discurso te
mático era o rei, e onde a imaxe po
ta imaxe agachaba as caréncias de 
criati vidade dos contidos. 

É lexítimo desprenderse da pala
bra, mesmo preciso. Mais para fa-

celo hai que ter claro o 
que se quer dicir e so
bretodo acadar un me
canismo expresivo co 
que trasmitilo. Teño pa
ra min que neste senso 
o universo vídeo ainda 

·está-lonxe de solucionar 
con precisión a ma.rida
xe necesária entre o di-

. -to e o dicer, sobretodo 
mentres o primeiro se 

"atope secuestrado polas 
posibilidades té·cnicas 
do soporte. Claro que 

.·cabe a posibilidade de 
·":que salvo excepcións 
·(Vis a vis de Antonio 
Cano; My way ... de Ma

. · ~i Teemu ou Zygosis de 
Tim Morrison), os con

'·iidos sexan para os vi
. ·deo-artistas algo inne
. cesáfio. De ser asi, e o 
festival mostrouno, es-
taríamos frente a un 
meio que opta, a pé fei
to, pola exlusión dun 
motor básico do devir 
da espécie: as ideas.+ 

ARTISTA OU 
CRIMINAL 

MIGUEL V ÁZQUEZ FREIRE 

A polémica vén dende hai anos, e poida que aínda non estea pechada: ¿Hai 
ou non hai unha estética -unha linguaxe din, mesmo, algúns- específica do 
vídeo? Para os que respondían -quizais, aínda, responden- que si, o medio 
determina uns contidos e, sobre todo, unhas formas de expresión. Carecería, 
pois, de senso usa-la técnica videográfica para narrar ó xeito cinematográfi
co; e quen así o fixese probaría a súa inadaptación ó novo medio, e polo 
mesmo quedaría artisticamente descalificado. 

Como consecuencia deste suposto, os videoartistas e o videoarte tendían a 
ocupar no mercado das artes unha posición particularmente marxinal. Agás 
os escasísimos casos nos que algún obtiña un status comparable ó do artista 
plástico (o que constitúe sen dúbida a súa aspiración, confesada ou non), es
tes videoartistas pennanecen pechados nun ghetto narcisista, ignorado pola 
poderosa industria cinematográfica. Paralelamente, eles miraban con pre
tendida superioridade á televisión, que debería se-lo seu espacio natural de 
difusión, entregada ó cultivo do banal entretenemento de masas. Superiori
dade que, as máis das veces, non impide que boa parte destes creadores 
procedan do medio, ou ben rematen sendo absorbidos por el. 

Foron -e son- os vídeo-clips quen racharon con esta situa¡::ión. O vídeo-clip 
alimentouse e aliméntase en boa medida das técnicas experimentais da vi
deocreación (e moitos videocreadores teñen cultivado este xénero), pero, a 
diferencia desta, o vídeo-clip si ten superado as fronteiras da comunicación 
elitista ou marxinal. O vídeo-clip, por outra banda, ten rachado tamén cos 
límites entre os grandes medios icónicos. O clip é un dos reis da programa
ción televisiva, ó tempo que nomes consagrados da realización cinemato
gráfica teñen tamén asumido labores de dirección ó servicio das creacións 
musicais dos grandes artistas do rock e pop. Por suposto, sería preciso refle
xai asemade a influencia das técnicas narrativas publicitarias , influencia 
que, se cadra, supera ás do vídeoarte e o cine: despois de todo o vídeo-clip 
non deixa de ser, esencialmente, un anuncio. Quizais habería que falar xus
tamente do papel xogado polo clip como factor de encrucillada na que se 
veñen a xuntar tódalas formas de expresión por.medio de imaxes. 

En calquera caso, o vídeo-clip hai tempo que ten incorporado, beiras das 
formas expresivas máis directamente debedoras da tecnoloxía electrónica, 
unha narratividade manifestamente próxima á tradicionalmente cinemato
gráfica. Nunha palabra: hai tempo que os vídeo-clips contan historias. Si, 
porque disto se trata finalmente. Simplificando -sabendo, pois, que coa sim
plificación algo se perde, pero tamén algo lexitimamente se salienta-: o ví
deoarte semellaba ter establecido a ecuación segundo a cal a innovación 
tecnolóxica abrigaba determinada innovación estética, e esta pasaba pola 
renuncia á narratividade tradicional cinematográfica. Pasaba, pois, pola 
"prohibición" de contar historias. O vídeo-clip está a falsar constantemente 
esta ecuación. Faino sen que, sen embargo, se lle faga obxecto de desprezo 
estético, sen que, en definitiva, se lle atribúa un carácter esteticamente con
servador. 

Se un tivese que :migar sobre o estado da videocreación actual a partir da 
selección presentada a concurso no ill Festival Internacional de Vídeo Ci
dade de Vigo, debería concluír que a transgresión efectuada polo clip se es
tá a xeralizar. A meirande parte dos vídeos contaban "historias", e boa parte 
deles facíano mesmo usando recursos tradicionais do cine. Usando de novo 
unha fórmula simplificadora, cabería dicir que máis dun dos vídeos presen
tados era idéntico en todo a unha curta ou mediometraxe, agás no soporte 
utilizado. 

¿E isto "bo"? ¿É "malo~'? ¿Cabería falar dunha regresión estética? Coido 
que en xeral a vella escisión -o video ten a súa forma de expresión, a súa 
estética, a súa linguaxe; o cine as súas-, que quizais nunca tivo verdadeiro 
senso, está a ser definitivamente anulada polo propio desenvolvemento tec
nolóxico. Xa hoxe mesmo as distancias entre os soportes practicamente 
quedaron ·anuladas mercé ó vídeo de alta definición, de xeito que é só cues
tión de tempo que se cumpra a profecía de Coppola segundo a cal tódalas 

(segue na páxina seguinte) 
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películas se farán no futuro en soporte vídeo. Insistir no tema é, pois, ab
surdo bizantinismo. 

Sen embargo, a cuestión pode retomarse dende unha outra perspectiva, 
allea en todo a estériles formalismos. O certo é que a tecnoloxía do vídeo, 
arrequecida coa tecnoloxía infográfica, permite recursos expresivos indis
cutiblemente anovadores. O certo é que eses recursos teñen aberto vieiras 
antes inexistentes na comunicación por medio de imaxes. Para alén do ex
perimentalismo manierista e vacío, hai neses recursos e vieiras un espacio 
que sería lamentable pechar. Un risco que podería concretarse se a 
creación videográfica acaba nas mesmas redes da industria e a comerciali
dade que condicionan ó cine e a televisión. 

FUXINDO DO FORMALISMO 

No Festival de Vídeo recén clausurado en Vigo, puideron verse tamén 
valiosos exemplos de como é posible escapar deste falso dilema da op
ción entre o experimentalismo elitista e a narratividade convencional. 
Quera centrarme especialmente en 
dous casos. Un é "Seeing is belie-
vi n g", da estadounidense Lynn 
Hershman. O outro "My way. A 
work in progress", do finlandiano 
Maki Teemu. Os dous comparten, 
dende perspectivas moi diferentes , 
unha mesma concepción das posibi
lidades específicas do vídeo como 
instrumento que facilita o vello ide
al vangardista da identidade entre 
vida e arte. Pero, mentres a primei
ra utiliza esa posibilidade para facer 
que a vida, reflexada coa naturali
dade aparentemente ultra-obxecti
vista do documentalismo ("o vídeo 
é real", exclama a rapaza protago
nista) , se troque en metáfora pode
rosa que renuncia a ser pobre espe
llo,imaxes e palabras que negan a 
súa condición de simple redundan
cia do real; a segunda, polo camiño 
da construcción de metáforas aber-
tamente provocadoras (ese executi-
vo sodomizador dun BMW, os dous 

A partir da 
selección 
presentada a 
concurso, debería 
concluír que 
a transgresión 
efectuada polo 
clip se está 
a xeralizar. 

homes que teñen cravados nos cus un crucifixo e unha esvástica) remata 
procurando a metáfora pola vía impotente do simple reflexo plano do re
al (automutilacións, exaculacións, a inútil matanza dun gato). 

O olla imparcial da Hershman é, de feito, un narrador comprometido que, 
a través da vida de tres xeracións de mulleres, está a reflexar, sen necesi
dade de ningunha retórica moralizadora, os cambios da condición femini
na na sociedade USA. Sabedora de que non hai "realidade" e "ficción" 
cando unha cámara "mira", inserta no realismo documentalista da súa his- . 
toria remansos poéticos que impregnan ó conxunto de lirismo. A arte é po
esía ou non é nada. E a poesía é sempre un espacio que se abre dous pasos 
rnáis atrás ou máis adiante da "vida real" que se pode ollar dende unha xa
nela, ou dende a estúpida e fría mirada dunha máquina. 

Maki Teemu exemplifica as posibilidades que ofrece ó vídeo ós xoves 
creadores para se expresaren coas imaxes con case absoluta liberdade. 
O tremendo discurso nihilista que contén "My way" difícilmente po
dería encontrar acomodo en ningún outrci medio. Con moi escasos me
dios, sen a penas facer uso dos recursos electrónicos, cunha austerida
de e mesmo tosquedade que suliña aínda máis a violencia espida das 
imaxes, Teemu lanza o seu discurso como un cuspido nos ollas dos es
pectadores. Pero o seu devezo por provocar remata traicionando á súa 
arte. A vida soa non é arte, por máis que un día os dadaístas e surrea
listas xogaran a dicir que si. O seu foi entón arte, en todo caso, por co
mo o dixeron. Teemu dinos que quen fala con crueza da condición 
esencial da vida, ou é considerado un criminal ou un artista. Aínda que 
matar a un gato <liante dunha cámara non sexa necesariamente non ar
tístico (por máis que a máis dun lles pareza "criminal"), o finlandiano 
parece esquecer que tampouco é nada necesariamente artístico. A arte 
non se rexe polo Código Penal, nin a favor nin en contra. Teemu no 
fondo parece procurar agacha-la súa propia impotencia para falar con 
medios estéticos -é dicir, con imaxes que sexan algo máis que simples 
reiteracións do real-, sustituíndo a invención de metáforas pala mostra
ción de "imaxes reais" que adquiren un pobre potencial metafórico po
la súa condición de ser sinxelamente imaxes desagradables ou escasa
mente mostradas (defecacións, exaculacións, automutilacións, rituais 
sadornasoquistas). • 

DIAS 

• Andaina inícia 
unha .nova etapa 
Após nove anos no mercado, a 
revista de pensamento feminista, 
Andaina, publica o número 1 da 
sua egunda época. "Non é pouco 
mérito ter mantido até agora no 
mercado unha das poucas revistas 
feítas por mulleres e que non 
recebe ademais nengun tipo de 
subvención'', sinala a sua nova 
directora, Ana Arellano. 

Con rnáis páxinas, novas seccións 
e tamén un novo formato, diríxese 
a "todas as tendéncias do 
feminismo e tamén a todas aquelas 
persoas interesadas en saber o que 
pensan as mulleres", segundo se 
afirma no primeiro editorial da 
nova etapa. "Non nos pechamos a 
nada do que está ao noso redor, 
sinala, a sua directora, e 
aspiramos a chegar a un público 
cada vez rnáis diverso". 

Andaina ten unha periodicidade 
cuatrimestral e edita 2 mil 
exemplares de tirada que se poden 
encontrar nas principais librarías 
ou en centros de mulleres de toda 
Galiza. Tamén está a realizar unha 
campaña de suscripcións, senda 
enviada igualmente a locais de 
ensino, bibliotecas e colectivos do 
restos do Estado e do exterior. 

Para Ana Arellano, Andaina non é 
unha revista teórica. "Ainda que 
ten artigos de reflexión, sinala, está 
dedicada a información en xeral e 
recolle testemuña dos 
acontecímentos, actos e denúncias 
que protagonizamos as mulleres 
deste país". 

Por outra parte, a revista constitue 
un bon rexistro para consultar os 
principais comentários e debates 
habidos, no eido feminista , sobre 
sexualidade, prostitución, maos 
tratos, mulleres no mundo laboral, 
etc., ao longo da última década.• 

• Morreu un gran 
gaiteiro 

Morreunos Pepe O Moreno; 
Xosé Oliveira Blanco 
falecia a pasada semana e a 
Galiza da gaita perdia a un 
dos seus grandes mestres. 
Era o último supervivinte 
da primeira fo1mación dos 
gaiteiros "Os Morenos ' de 
Lavadores (antigo concello 
anexionado a Vigo despoi 
da guerra). Segundo 
infomrn Manolo Pipas 
fundara o grupo no ano 
1933 co seu irmán Manuel 
e con el perco1Tera toda a 
nosa xeografia festa por 
festa, sendo mestre de .. 
grandes gaiteiros como 
Ricardo Portela. Nos 
últimos anos estaba retirado 
pero non esquecido polo 
mundo do folclore, 
recebindo várias 
homenaxes, a última·delas 
polo Etnográfico A 
Buxaina de Coruxo 
(Decembro 1990), xu mo 
con out.ros gaiteiro . 

Os netos dos Moreno 
colleron o relevo e outros 
moitos grupo interpretan 
as suas pezas co peculi~r 
sabor que eles.lle daban. · 
Agora quedamo á e pera 
de que as uas gravación 
sexan reeditadas como se 
vai facer coas dos gaiteiros 
de Soutelo de Montes.• 

•Homenaxe 
a un mestre 

Tal e como informabamos 
no número 506, tivo lugar o 
pasado sabado a homenaxe 
a Xosé Agrelo Hermo, con 
asistéocia de perto de 
trescentas persoas, entre 
viciños e compañeiros das 
suas múltiples andainas 
políticas, artísticas e 
culturais. Estiveron 
presentes diversos alcaldes 
da bisbarra (Muros, 
Corcubión, Mazaricos, ... ) 
e o deputado Bautista 
Alvarez. Recebíronse 
numerosos telegramas de 
adesión, sendo o roáis 
emotivo o de Avilés de 
Taramancos que se atopa 
afectado por unha grave 
doenza. Agrelo Hermo 
interviu para resumir 
emocionado, "sen querelo 
eu atopei como mestre o 
meu posto na vida". • 

• Prémio á loita dos pisos 

• Doutorado honoris 
causa para a memória 
histórica 

O acto no que Isaac Diaz Pardo foi inve tido 
pala Universidade de Santiago coa sua mái 
alta distinción serviu para que o hornenaxeado 
fi.xese resoar no artesonado univer itário o 
discurso reivindicador que de de haí anos 
mantén. Con efeito Isaac Diaz Pardo, desde o 
seu labor editorial e como divulgador desde a 
sua própria obra escrita e artística mantén a 
chama acesa da lembranza: non pode ter 
futuro un país que non recoñece a sua 
memória histórica. 

Diaz Pardo nun emotivo di cur o lembrou a 
sua forxa xuvenil nunha Cornpo tela 
republicana e como aiu da cidade onde a el, 
como a moitos da ua xeración, lle tronzara a 
vida o golpe militar. "quen me ia dicer a min 
que desposuido de todo, derrotada a miña 
família até o aniquilamento, abandonado o 
meus e tudas de bacheralato, di farzado para 
poder irá Coruña, ía voltar algunha vez a e ta 
cidade, a e ta casa áulica e sábia". • 

X. MARRA 

O Centro de Recursos Man Comun deu a coñecer o fallo do certame convocado sobre estudos do movimento estu
dantil. O xurado calificador formábano Emilio Martínez, Ráimundo Viejo, Isaura Varela, Miguel Cáncio e Xermán 
Alejandro e o gañador das 100.000 pesetas e a publicación do estudo foi para Carlos Morais polo traballo "Ache
gamento ao curso 79/80. A Jaita dos pisos, a LAU e o movimento estudantil". • 

' 
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Reportaxes 
mudados 
en novela 

Trailer 
de Francisco 
Alonso 

Un nome novo na literatura galega 
gaño u a XI edición do prémio 
Blanco Amor da novela. Cousa, 
certamente, de agradecer, xa que a 
este paso quizá será conveniente 
pór nas ba es dos prémios até que 
idade tope se pode concursar. Por 
aquilo de deixar paso ao máis no
vas ... 

Franci co Alon o (l 963 ), periodi -
ta, gañou o devandito prémio coa 
novela Traileroi. Novela? As per
gunta que e lle poñen a quen le o 
tal texto on a mesmas ás que se 
debeu re ponder todo aquel que 
leu a gañadora do me mo prémio o 
pa ado ano 1990: Riosil, de Valen
tin Carrera. ó orno dos que 
pen amo que na novela cabe todo, 
se está ben metido e non se pensa 
que é un bulldozer todo terreno. É 
que novela poden er moito tex
to , ben que a ua e trutura exa 
diferente. Trailer é, xa que lago, 
unha novela. Con rnoita dévedas. 

Nárrase neste texto a viaxe de tre 
camioneiro (Lino, Xenaro e Pepe) 
durante tre dia (27, 28 de Febrei
ro e 1 de Marzo de 1991) que te
ñen que deixar a carga en diferen
te lugare : Alemaña, Andalucía, o 
Levante e pañol. E a volta cara a 
Galiza, para participar nun magno 
convite doutro camioneiro --0 mí
tico Falconettí- que vai celebrar 
a ua voda de prata co camión. 
A vida do camioneiro na rota, o 
eu oño , a ua ilu ións e desi

lu ión . o problema do traballo e 
no rraballo, etc. todo i o sai aquí. 
O narrador, eica, viaxou con vá
rio camioneiro para e documen
tar e tirar a novela. Ou nun princí
pio era unha reporta e? Porque por 

francisco Alonso. 

momentos o leitor pode encontrar
se con páxinas que Jle soan a pe
riodísticas --0 autor confésase de
vedor do chamado "novo periodis
mo". Outras veces a montaxe da 
novela, porque máis do que estru
turada a novela está montada, é 
completamente periodística, de re
portaxe periodística. A 1inguaxe 
usada, é para chamar a atención do 
leitor de periódicos: a besta de ro
das, a be ta de ferro, o trailer fun
gaba, e cachando o siléncio da 
noite, o asfalto convértese daquela 
nun vómito interminábel de motos, 
etc. Quer dicer, frases e descricións 
para ' impactar ao leitor'', para 
" impre ionar" os seus sentidos. 

E, tamén, onde e nota a estrutura 
de reportaxe periodística da nove
la, é na cantidade de dados aleató
ri os con que se enc he o te xto. 
Trailer, non e pode pór en dúbi
da, naceu como reportaxe periodís
tica e ao final déu elle forma de 
novela. Mai o autor fallou. 

Fallou porque o tres personaxes 

G~~O 

LALO R. 

principais (os tres camioneiros) fa
lan igual, teñen os mesmos rexis
tos lingüísticos polo que as suas 
parrafadas son in-
terca m b i á bei s. 
Fallou porque a Trailer 
compoñente pe- continua 
riodística non lle 
perm1tiu criar 
personaxes, se
nón plasmar vo
ces que soan con
fusas . Fallou, ao 
cab9, porque ben 
que o autor se nos 
remita ao novo 
periodismo, a no
vela nótaselle ve
lla. É unha novela 
como as de Zola 
ou Vicente Blas
co Ibáñez, que 
despois de pasar 
unha semana ou 
tres días cun co-

a cair nos 
erros do 
vello 
reaflismo 
decimonó-
nico que 
intoxicou 
á maior 
parte 
da literatura 
do s. XX 

lectivo humano, ou nunha rexión 
determinada, parían a sua obra (de 
moitísimas páxinas) e todo queda
ba na superficie das cousas. 

Trailer continua a cair nos erres do 
vello realismo decimonónico que 
intoxicou á maior parte da literatu
ra do século XX. O maior de todos 
é esquecer a realidade; e o segundo 
confundir novela e reportaxe. Na 
i:'eportaxe non aparece a poesía e o 
obxecto devén história, fala por si 
mesmo. Na presente novela non 
hai poesia (certo que ás veces, in
téntase que esta apareza, páx. 119, 
único momento en que se comeza a 
deseñar un personaxe), pois o úni
co personaxe que podfa encher des
ta --de poesía- ao texto, Mamma 
Inés, queda difuminado e non im
pregna o ambiente. 

E como en todo texto realista que se 
prece, fai do surprendente (ainda 
que sexa real) dogma. Léase con va
gar o texto e verase que o final está 
cantado desde a primeira páxina. 

Trailer pudo ser unha excelente 
reportaxe periodística sobre os ca
mioneiros e a sua vida (e o seu du
ro traballo, que é do que vai o tex
to). Como novela é dunha imperí
cia e dunha inocéncia que non se 
pode nen descreber. Os personaxes 
están totalmente dirixidos polo au
tor (suponse que a el se dirixen 
cando falan en primeira persoa). 
Se nunha acotación se di, "había 
que parar a cear", o personaxe que 
fala ratifica, "Vou parar cear que é 
tardísimo". Se as voces que entran 
falando da guerra do golfo din x 
ou z, pode o leitor estar seguro que 
o personaxe que entre falando es
bardallará sobre x ou z. 

En canto ao uso da linguaxe, xa se ,, 
dixo que todos os personaxes te
ñen os mesmos rexistros , é un uso 
de linguaxe de .reportaxe periodís
tica, quer dicer, mero instrumento 
de información e non fonte de co
ñecimento da realidade, ben que 
ás veces intente fuxir desa lingua
xe directa e funcional , intentando 
a criación literária (páx. 131-132, 
o Xenaro monologando) e outras 
que non salvan a novela nen a sua 
língua, xa que o autor non soubo 
(ou non traballou ben) tirar todos 
os recursos da linguaxe plana con 
que traballaba. 

Trailer non é unha novela conse
guida. Demasiados erros de apren-
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diz e demasiados lugares comuns 
enchen a novela. Quizá o problema 
está en que se converteu unba repor
taxe periodística nunha mediocre . 
novela. O autor gañou, logo de ser 
premiado no Blanco Amor, en "po
pularldade" e "cartos". A literatura, 
como a maioria das veces, continua 
a perder. E a confusión a medrar. 
Lembremos que a novela (sic) gaña
dora periodística reconvertida. De 
que se trata, de criar unha literatura 
ou de vi ver de ficcións? • 

XGG 

1 ) Trailer. F RANCISCO ALONSO. Edicións Xe
rais, Vigo, 1991.182páx. 

Unha 
/ . memoria 

da esquerda 
nacionalista? 

Camilo Nogueira 
e outras voces 

Teño simpatía persoal e galeguista 
por entrevistador e entrevistado, 
son historiador e -polo mesmo
un científico, son contemporáneo 
do descrito na obra,. .. polo devan
dito vou ir esculcando de vagar 
nun libro virxinal para moitos, din 
alguns que na onda de "Conversas 
con ... " unha chea de xente, pero se 
nalgunha <lesas conversas habia 
unha ben clara tendéncia permisiva 
cara o protagonista (for esre Carba
llo Calero, Beiras Torrado, Pausa 
Antelo, Méndez Ferrín ,. .. ), aquí 
hai unha moito máis subtil com
pracéncia e maneadura, e moi ou
tros esquecimentos de situacións, 
datas e persoas, própria da experta 
e admirada pluma do gran narrador 
que é Suso de Toro, meu amigo, ao 
que non compracerá o que ven. 

Na entrada parece normal na anor
malidade da Galiza dos anos cua
renta que Camilo Nogueira Román 

(Pasa á páxina seguinte) 

M nografia 
Galiza-CE 

encontro por ele organ izado 
no ano 90. Dunha banda a 
xomada técnicas Galicia
Rexión orte de Portugal cara 
ao 92 e doutra o celebrado baixo 
o título "Novas estratéxias para 
un de. envolvemento rural 

europeu". Ambos traballos, 
partindo dunha fundación ligada 
á Xunta e ás Caixas de Aforro 
poden servir para des.vear 
algunhas das políticas 
socioeconómicas previstas para 
o noso agro.• 

últimas entregas realizadas. 
O cazador é obra de Xerardo 
Méndez e anúnciase como 
literatura para "leitores que 
queren pasar o tempo dunha 
maneira inesquecíbel". Cabeza 
de chorlito é a primeira 

matéria, Galaxia ten nas 
librarias unha completa 
antoloxia de narracións 
inseridas neste subxénero do 
romance de autores galegos 
deste século. Pérez Placer, 
Francisco de Novoa, Risco, 
Castelao, Otero, B !aneo Amor, 
Fole, Cunqueiro, Eliseo Alonso, 
Camilo Gonsar, Ferrin, Arturo 
Lezcano, Ursula Heinze, 
Casares e o próprio 

Os recuperadores de O soño 
sulagado e de Onde o mundo 
se chama Celanova son 
Edicións Xerais e a sua 
colección Biblioteca das Letras 
Galegas que xa ten máis de 
trinta títulos, con carácter de 
estudo crítico. Os ensaistas 
nesta ocasión son os escritores 
Xosé Maria Álvarez Cáccamo e 
Ram iro Fonte. • 

Novas autores 
Sote lo Blanco é quen de incluir 
na sua colección literária unha 
chea de autores novos, aos que 
dá oportunidade de apresentarse 
ante os leitores por primeira 
vez. A constante séguea nas tres 

M.Teresa Otero Sande. 

aparición do seu autor Xurxo 
Borrazás que na !apela se 
declara interesado pola 
narrativa estadounidense 
contemporánea "en especial o 
The Sot-Weed Factor de John 
Barth". Finalmente Maria 
Teresa Otero Sande entrega 
outros dezasete relatos baixo o 
título de A llla. • 

Autores 
fantásticos 
Elaborada por Antón Risco, 
verdadeiro especialista na 

antólogo, son os autores 
dos vintecinco relatos que 
ateigan o volumen, 
introducido por un pequeno 
ensaio de A . Risco, que nos 
últimos anos amosa en 
diferentes editoriais unha 
vizosa obra ensaística e 
literária.t 

Recuperar 
a Celso Emílio 
Dous anos despois de 
se lle adicar o Dia 
das Letras, o escritor 
de Celanova segue vendo 
publicadas as suas obras en 
edicións críticas que 
fan asequíbeis libros 
seus desde 
hai anos descatalogados. 

Celso Emílio Ferreiro. 



22 ANOSA TERRA 
Nº 507 -30 DE XANEIRO DE 1992 

(Ven da páxina anterior) 

descobrise de neno esa Galiza e que 
a intelectualizase xa daquela e co
mo estudante no Madrid dos pri
meiros anos sesenta en contacto co 
grupo Brais Pinto (tan mitificado 
como pouco estudado ), e que anda
se matinando no combate, retornan
te a Vigo no 1964: hai moitos enxe
ñeiros industriais no país pero real
mente hai só un que con conciéncia 
progresista e galeguista dese na 
constitución da "Asociación Cultu
ral" (páx. 36) xunta compoñentes 
da burguesía ilustrada que na Gali
za só existía daquela en Vigo (Lem
bramos as pegatinas de 'Falernos 
galega', 'Galego na escala'? As mi
sas en galego do P. Seixas nas Tri
nüárias?). Era o tempo do antifran
quismo solidário e non sectário en 
todo o país (e non só en Vigo, que o 
Camilo Nogueiro é viguista de 
máis), co Partido Comunista coma 
forza nutrícia e un PSG que vexeta
ba, e as JOC como salvagar'da ... Pe
ro iso non autoriza nen ao autor, 
nen aos testemuños que tira, nen ao 
entrevistado a pretender que "Gali
cia Socialista" (manifestación míni
ma na esquerda) for case o único 
facho do antifranquismo galeguista 
naqueles anos. 

Sai máis adiante o inevitábel Ra
món Piñeiro en longuísimas citas 
(páx. 45 a 57, páx. 61 a 64, etc.) 
coa sua suixéneris interpretación 
do galeguismo de postguerra e que 
nada alumean no plan da obra, 
posto que Camilo Nogueira non 
frecuentou a R. Piñeiro; do mesmo 
xeito outras testimuñas van guian
do o discurso xeral do ensaio cara 
onde o autor quer, e iso non sei se 
é honesto pero desde logo sei que 
non é científico. 

E se até aiqui vai a primeira etapa, 
continua un fío cronolóxico con 
interpolacións reflexivas , e nesa 

· mesma liña sigo eu: hai un certo 
elitismo nas orixes da conciencia
ción (páx. 69, con Xan López Fa
cal), sempre querendo conxugar 
unha certa esquerda cun certo na
cionalismo, en contenda co PC no 
político, con CCOO no sindical, 
até a confusa entrada na UPG 
"porque non había outra cousa" ... 
O ano 1972 foi o detonante de 
moitas cousas e posicionamentos 
colectivos e individuais, o "camiño 
de Damasco" para tantos e o co
mezo do fin da inxel inxenuidade 
de Camilo Nogueira, pois "Galicia 
é un país extranxeiro. E marxina
do" (páx. 85). Coido eu correcta a 
interpretación sobre o Partido Co
munista, tanto cando di da "sindi
calización da política" por man de 
tal Partido como no referido ao feí
to nacional galego, que o PC non 
asumiu nunca verdadeiramente; 
esa mesma lúcida reflexión está na 
páxina 241. 

Omnipresénza da UPG 

Desde o seu estabelecimento en 
Santiago no 1973, Camilo Noguei
ra deu nos estudos económicos 
--de recoñecida altura- ao servi
zo das diferentes leiras do naciona
lismo de esquerdas cando se estaba 
a desenvolver o xermolo do fren
tismo: o SOG no mundo laboral, 
con ERGA entre o estudantado, no 
agro coas CCLL, e a AN-PG como 
"máquina de actividade" e sabendo 
criticar esta última en canto sim
ples e puro populismo ... Segue así 
até a criazón do Consello de For
zas Políticas Galegas, modernizan
do chanza a chanzo os enfoques do 
vello galeguismo de pre-guerra pa
ra aproximalos a unha sociedade 
que, se desartellada, era cada vez 
máis urbana e industrial, descobri-

Camilo Nogueira. 

mento que lle debemos a Camilo 
Nogueira en análises que eran es
truturalmente alleos á liña oficial 
da sua organización partidária na 
metade da década dos setenta (ver 
páx. 129 e ss.). Esta xeira -a dos 
'coroneis' na UPG- foi obscura e 
dilatada demais: enfrentamentos 
entre 'españolistas' e ' nacionalis
tas', coincidentes por outra banda 
nas mesmas reivindicacións (As 
Encrobas, Baldaio, Xove, ... ). Ca
milo Nogueira defendía posicións 
abertas sobre o pluralismo dentro 
do nacionalismo (páx. 147) e, alcu
mado de 'desviacionismo' , mar
chou tanto da UPG como da AN
PG no 1977, acu-
Sándoas de man
ter "relacións in
ternas autoritá
rias" e de "dis
función entre as 
diferentes organi
zacións". As con
tradicións e a du
pla militáncia de 
certas. forzas po
líticas e o conse
cuente minifun
dismo (ver páx . 
158 e ss ., con 
Beiras) levou á 
constitución mi
noritaria da APG, 
cuestión sobre a 
que entrevistador 
e entrevistado es
baran, non así o 
López Facal ou o 
Carlos Vázquez, 
estes amodiño ... 
Para min estas 
páxinas centrais 
do libro son 

Está ben o 
de López 
Facal sobre 
a xeración 
narcisista, 
a xeración 
que agora 
escribe 
a súa auto
biografía. 
'alguns 
invéntana 
reescribin
do a 
historia 
querendo 
empatar 
mesmo coa 
Xeración 

enormemente Nós' 
significativas por 
suxerentes: Non 
atopan vostedes unha excesiva e 
reiterada crítica á UPG? Non era 
absurda a intransixéncia da UPG 
en canto a "un ·país, un partido"? 
Ulo o PSG? Non eren que ... ? E ta
mén acai unha reflexión: moitos 
dos entrevistados adubíanse con 
'plumas alleas', cando non todos 
coas mesmas, e polo mesmo está 
ben traído o de Xan López Facal 
sobre a "Xeración narcisista" e "os 
principiños ... , a xeración que agora 
escribe a súa autobiografía. Algúns 
invéntana reescribindo a historia, 
querendo empatar mesmo coa Xe
ración Nós" (páx. 170). 

O POG é apresentado como o "ca
miño do medio" de todos os cami
ños: da UPG da AN-PG, do PSG, 
do PCG, do PSOE, da U e da III 
Internacional, do socialismo e· do 
comunismo, do autonomismo ca
miño do "progresivo autogober
no'', ... cun pouco moito de exceso 
de reflexión intelectual e pouco re
alismo, próprio dun tempo de tan
tas forumulacións políticas irreais; 
polo menos no caso do POG hou
bo no 1979 o bon froito da Unida
de Galega que Suso de Toro e Ca-

GuieirQ 
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milo Nogueira saben esculcar ben 
pero escangallan con --0utra vol
ta- as tremendas aguilloadas ao 
BNG (páx. 211 a 213) e as indefi
nicións en canto ás alianzas (páx. 
215). Moj boas neste apartado os 
testemuños das páxinas 219 a 228, 
destacando eu a de Avelino Pousa 
Antelo, sempre sinceiro. 

Curiosamente boto en falta o esmi
gallamento verdadeiro da constitu
ción do PSG-EG, grupo que entre
vistado e entrevistador chan1an o da 
"modemidade" cara a "Galicia do 
futuro" (páx. 278), caindo nun exce
sivo despregue propagandístico das 
moitas propostas, inquéritos e traba
llos parlamentários do PSG-EG e a 
sua repercusión na Prensa e no Diá
rio de Sesións (páx. 314 a 330, p. 
ex.); do mesmo carácter sectário é o 
tratamento do sindicalismo, onde o 
testemuño de Fernando Acuña ocu
pa máis de tres páxinas. 

O demais ouso resumilo en dous 
-eidos: Camilo Nogueira manifésta
se como un gran analista económi
co (chegaria con ler as páxinas 285 
e 386) da dependéncia galega en 
canto a recursos; ainda máis claro é 
en canto á década dos oitenta (" ... 
que se materializaron en Galicia as 
consecuencias da crise económica 
dos anos setenta .. . A nos a nación 
foi expresamente marxinada, con
vertida nunha illa económica, nun 
recanto lonxano", páx. 341). Atina 
críticamente sobre a postergación 
da Galiza polo PSOE desde Madrid 
("Non hai nengunha posibilidade 
intrínseca para que Galicia non poi
da estar no Mercado Común e ser 
un país próspero. A mediación é 
política". Páx. 360). É posibilista 
<liante da inevitábel CEE (" ... da 
mesma maneira que estamos na al
dea global informativa e tecnoloxi
camente, tamén o estamos econo
micamente. Non é posibel erguer 
fronteiras económicas". Páx. 362), 
e nacionalista no mesmo tema (" ... 
a través dun poder económico e po
lítico propio poderemos poñer as 
nosas condicións"). 

Luces semellantes manifesta nas 
suas consideracións sobre o ensino, 
sobre a língua e á hora de tratar os 
primeiros governos galegas, de
nunciando ben as falsas promesas e 
facendo fincapé nas frustracións da 
segunda lexislatura, cun González 
Laxe adicado a fantasear (páx. 
300); realista con Fraga Iribarne e 
as suas arroutadas autoritárias. Má
goa é que caia na teima anti Bloque 
-máis ben anti Beiras- con inter
polacións do autor a prol de varrer 
para a casa de Esquerda Galega 
(páx. 303, 311 a 313, etc.) por certo 
que sen conseguilo moíto. 

Rematada a leitura demorada per
gunteime e perguntei aos meus onde 
estaba o entrevistado e onde o gran 
e .imaxinativo escritor que é o autor 
e non obtiven resposta, pois se Ca
milo Nogueira é tan espontáneo e 
mesmo tan inxénuo como verdadei
ramente é, e sabemos os seus ami
gos que 'sempre eré posible o que 
di', e eremos nós que é -parafrase
ando ao Suso- un dos mellores en
tre os homes e mulleres deste país, 
nesta obra pérdese moi moüo o ob
xectivo da mesma e do personaxe: 
Non é bon que só sexa a memória 
dunha certa esquerda nacionalista. E 
finalizo citando da páxina 370: "Ca
da vez máis hai un sitio para Galicia 
no mundo ... Os esforzos serven para 
algo. Avanzamos".+ · 

BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ 

Camilo Nogueira e outras voces. Unha me
moria da esquerda nacionalista. Suso DE 

TORO. Ed. Xerais, 1991. 390 páxinas. 

Cruce 
de tendéncias 

Brath:. 
Néboa infinda 

Desde un princípio (hai cousa de 
dez anos) detectouse en "Brath" un 
certo bon gosto nos seus temas 
que, cabía pensar, iría madurando 
co paso do tempo; e o certo é que 
este critério cronolóxico non resul
tou baldío polo de agora, pero a 
sorte tampouco os acompañou tan
to como seguramente mereceron. 
O seu novo disco é unha aporta
ción máis a esa corrente "paisaxis
ta", xa consolidada no folk galego, 
inda que nesta ocasión os músicos 
lucenses van máis alá, e introdú
cense en reviravoltas próprios de 
músicos de "jazz-rock", " reggae" 
ou "new age", que de toedo hai un
ha tímida pincelada; a complica
ción é resolta normalmente con 
dignidade, e en tal sentido, re ulta 
gratificante o novidoso que resul
tan alguns temas. Noutras oca
sións, o atractivo dalgunha compo
sición fica esvaído cando· entra en 
acción a batería; xa o teño comen
tado publicamente nalgunha ouTra 
ocasión, e véxome na obriga de ser 
reiterativo: Eloi Caldeiro, a miúdo 
semella un músico-apisonadora, 

fago un 
pequeno 

anúncio 
nun semanário 
AMIGO 

que upedita ao resto do grupo, in
da que o tema que pecha di co 
("Mercurín") desenvólve e cir
cun crito por un coidado e me mo 
exqui ito tratamento percusivo. 
Néboa infinda é a ensamblaxe de 
variadas inquedanza mu icai , 

Logra 
compor 
pez as 
<loadas de 
es coitar 
atraíntes 
pero 
adoece da 
vitalidade 
de quen 
está 
instalado 
nunha 
determina-

como correspon
de a un fato de 
sei mú ico pe
ro o que aquí 
quixer cu tionar, 
como imple 
afeizoado, é a fa
c ian a vivencia, 
que a música 
comporta como 
manifestación ar
tística é. Brath 
logran compor 
pezas <loadas de 
escoitar atraín
te memo amo-
an certo go to 

na interpretación, 
pero e ta adoece, 
en cárnbio, da vi
talidade de quen 

da corrente e tá instalado 

musical nunh a determi
nada corrente 
mu ical; quer di
cer, escoitan de 

todo pero a duras pena a imilan 
nada; non parece en ab oluto re
prochábel , pero é unha eiva. Quizá 
sexa atinado un dos título do di -
co; "Camiño de ningure '; pode 
er proveito o e e trata dun cami

ño aberto. + 
X.M. ESTÉVEZ 

Chame ao Tlf. 

(986) 43 38 30 
e solicite as nosas tarifas publicitárias 
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O APROPRIACIONISMO CULTURAL 
DE MANUEL FRAGA 

"El franquismo creó un mundo ortopédico, 
de simulación prostibularia 

y de asimilación tergiversadora" 
ARTURO SORJA 

Un capítulo importante do exame 
crítico da produción literaria do 
ano que ven de r~matar ten que 
constituílo, sen dúbida, a análise 
das publicacións aparecidas con 
motivo do Ano de Alvaro Cunquei
ro. Por fortuna, o número de textos 
de e sobre o autor de Merlín e fa
milia foi o suficientemente impor
tante como para non intentar aquí 
unha valoración persoal, aínda que 
fose moi somera; sen embargo, non 
nos resistimos a manifestar a nasa 
modesta opinión sobre o volume 
Álvaro Cunqueiro. Dous discur
sos de Fraga Iribarne, unha publi
cación que pasou un tanto desaper
cibida ao comentaristas da prensa, 
se cadra debido ao ingular sistema 
de distribución das publicacións 
oficiais da Xunta de Galicia. 

Con este libro parece culminar 
unha estratexia de apropriación do 
prestixio literario da obra de Cun
queiro por parte do Partido Popu
lar como organización represen
tativa dos sectores máis reaccio
narios da sociedade galega. En 
contra te cd ilencio que mantive
ron cando o Día das Letras Gale
gas corresponde a Celso Emilio 
Ferreiro ou Luís Pimentel -quen 
nos der unha análise da serie Cu
netas por un home da sensibilida
de de Filgueira Valverde!-, 
chama a atención a afección lite
raria que despertou repentinamen
te nalgúns xerarcas do PP en 
1991. A este re pecto podemos 
lembrar como episodio chabaca
no, a utilización como propagan
da política na últimas eleccións 
municipais dunha foto de María 
Xesú Sáinz con Cunqueiro. Nós 
eremos que este achegamento e
rodio de Fraga á obra de Alvaro 
Cunqueiro non e debe a moti vos 

tritamente literario , senón que 
forma part dunha coidada opera
ción de nmascaramento ideolóxí-

o; por i o me mo a edición de 
Áh aro unqu iro . Dous discur
sos debe er contextualizada ade
cuadamente con pi ·odio tan bo
chornoso para a cultura galega 
como as súa pre entación do 
Di ·cionario da Real Academia 
Galega e do volume Homenaxe 
a Ramón Piñeiro , na que non é 
difícil ver a última etapa de entre
gui mo político-ideolóxico de 
con picuo intelectuais "galaxia
no ". A lectura da entrevi ta do 
Dr. Sixto Seco con Alfonso Eiré 
en A Nosa Terra (5-XII-91) afó
rranos calq uera comentario sobre 
este aspecto. ¿Como non lembrar
se entón daquel aforismo do desa
cougante Arturo Soria que afirma
ba que "o peor da adversidade é a 
claudicación"? ¿Sería posible 
imaxinármonos un episodio desta 
natureza no ámbito da cultura ca
talana? 

Por suposto, o Presidente da Xunta 
de Galicia, como calquera outro 
individuo, ten todo o dereito a evo
lucionar e cambiar de ideas co 
transcurso do tempo, pero os gale
gos debemos dubidar seriamente 
<lesas pretendidas adaptacións ás 
novas circunstancias cando non 
van acompañadas asemade dunha 
autocrítica da súa actuación duran-

ÁLVARO CUNQUEIRO, ÚLTIMA ENTREGA 

te o Franquismo. No can
to de autocrítica o que si 
achamos, pola súa parte, 
é unha defensa histórica 
da Ditadura de Franco, 
ben perceptible na entre
vista que Carlos Fernán
dez lle fai para El Ideal 
Gallego o 9 de agosto de 
1981, pero tamén nas de
clarac ións efectuadas a 
Playboy a mediados do 
ano pasado. 

Estas consideracións, ob
viamente, non son produ
to de ningún revanchis
mo pueril non moito me
nos dunha concepción 
patrimonialista da cultura 
galega, senón que obede
cen a un san interese en 
observar a posible cohe
rencia dalgunhas mani
festacións e actuacións 
do actual Presidente da 
Xunta en relación á lite
ratura galega. 

O I TERESE 
DE FRAGA 

POR CUNQUEIRO 

No mesmo feíto de que, 
de entre o conxunto de 
autores galegos, Fraga 
Jribarne se sentise atraí
do pola figura de Álvaro 
Cunqueiro non cabe des
cartarmos razóns de tipo 
ideolóxico. O período de 
colaboracionismo do es
critor de Mondoñedo co 
Franquismo, así como o 
seu posterior enfrenta
mento coa estética que 
defendía a rnaior parte 
da intelectualidade aoti
franquista (galega e es
pañola) facfan que a 
obra de Cunqueiro fose 
susceptible de ser asu
mida doadamente polo 
mini tro de Fran,co. 
Ademais, o anti omu
ni mo vi cera] de Cun
qu.ei ro, perne1HilMe en 
artigos que fan m·de11élll.

ANTON CAPELAN 

cia epi 6di a á guerra !fto, Fraga 1e Cunquei1ro 1111.mha das Festas do Albariiño ~a que coincidiron 

Vietnam e á revolución . de Cuba de [o,s gmiU~gos: uno entonces pudo dístico do ministro dos anos "desa-
e de China, det rmfo:iba que non inscribir en si.r tumba: 'toda la leal- rrollistas": 
ti ve e grande atran o coa censu- tad de E'paña ''(7)_ 

ra durante o eu período de direc
tor d Faro de Vigo (6). 

O prímeiro texto de Fraga relacio
nado con Cunqueiro que rexi tra
mos, é o prólogo para a guía turís
tica Lugo (1968), premio ao mérito 
turístico do Ministerio de Informa
ción y Turismo. Como pre enta
ción da obra de Cunqueiro Fraga 
limítase a evocar lugares e monu
mentos, pero aínda así non deixa 
de manifest~r a súa peculiar ideo
loxía política, aproveitando algun
ha alusión histórica: 

"Lugo ha sido tierra bien guarda
da; el Canciller López de Ayala, 
hablando de las guerras entre don 
Pedro el Justiciero y don Enrique 
de Trastámara, dice de la capital 
que es "la ciudad más fuerte de to
das las que hay en el Reino de Ga
licia". También recuerda la lealtad 

(6) BENEYTO, Antonio: "Alvaro Cunqueiro 
o el misterio de sus inquietantes lentes" en 
Censura y Política en los Escritores Espa1io
les, Euros, Barcelona, 1975, pp. 227-231. 

Se Cunqueirn vai exaltar co seu es
tilo inimitable as pai axes, os mo
numentos e as tradicións luguesas, 
Fraga parece querer reservar para 
si a elaboración do libro que canta
se ao Lugo desenvolto, o que non 
deixa de er un desabafo propagan-

(7) FRAGA fRlBARNE, Manuel: "Prólogo" 
en CUNQUEIRO, ÁJvaro: lugo, Everest, 6~ 
ed., León, 1982, p. 7. 

"A mí me ha de quedar otro libro: 
el del Lugo nuevo, que tenemos 
que seguir haciendo entre todos". 

Pero será o propio Fraga quen nos 
evoque as relacións que mantiña 
desde había anos con Cunqueiro na 
entrevista incluída nas páxinas es
peciais de Faro de Vigo (1 -III-81) 
con motivo do falecemento do no
velista, na que salienta a capacida
de fabuladora do escritor: "Era un 

O presidente da Xunta teri o dereito 
a evolucionar e cambiar de ideas, 
pero debemos dubidar 
<lesas adaptacións cando non van 
acompañadas dunha autocrítica 
da súa actuación 
durante o franquismo. 

hombre capaz de fabular mundos 
llenos de poesía y humanidad". No 
diálogo co xornalista da publica
ción viguesa alude a anécdotas que 
reiterará máis tarde no primeiro dos 
discursos, como o convite a Ingla
terra cando estaba destinado como 
Embaixador en Londres e a festa 
dci albariño de Cambados. Tampou
co non esquece de referir a anécdo
ta do envío dunha tarta de Mondo
ñedo cada aninovo: 

"Tenía un detalle que ahora mismo 
se va a interrumpir. Y era que to
dos los primeros de año, con 
ocasión de mi santo, me mandaba 
una tarta de Mondoñedo - su que
rido Mondoñedo- con algo muy 
especial: hasta que murió un amigo 
suyo, profesor de latín en el Semi
nario, el bueno de Panero (sic), me 
mandaba la tarta con una epístola 
en latín graciosísima, a la que yo 
procuraba contestar, también en la
tín, pero en un latín que en mi caso 
era 'macarrónico'". 

A Fraga corresponde tamén o pró
logo do libro editado pola Xunta 
de Galicia co gallo do Día das Le
tras Galegas Álvaro Cunqueiro 
( 1911 -1981 ), do que son autores 
Xosé Manuel Salgado e Dolores 
Villanueva. 

COMENTARIOS A 
ÁLVARO CUNQUEIRO. DOUS 

DISCURSOS 

Polo que respecta á presentación 
externa, este volume do Presidente 
da Xunta constitúe unha das publi
cacións oficiais máis fermosas que 
se publicaron co gallo do Ano de 
Álvaro Cunqueiro, pala calidade 
dó papel empregado nas escasas 
sesenta páxinas de que consta, pola 
,encademación e, sobre todo, pola 
portada e ilus tracións do pintor 
noiés Alfonso Costa. O libro com
prende soamente os dous discursos 
,que· obre Cunqueiro pronunciou 
Fraga ao ~ongo do ano 1991: 
"Álvaro Cunqueiro, enxeñoso fi
dalgo galega" e "Un home chama-

1 do Álvaro Cunqueiro". · 

O primeiro texto corresponde á in
tervención de Fraga o 17 de maio 
en Mondoñedo con motivo dos ac
tos oficiais do Día das Letras Gale
gas. Xa o propio título resulta un 
tanto pintoresco ao calificar a Cun
queiro de "fidalgo", pois calquera 
lector da súa obra ten coñecemento 
do seu profundo franciscanismo, 
tan contrario aos distingos aristo
cráticos . O máis léxico é pensar
mo s que nesta ocasión se trata 
dunha transferencia do tradicional 
clasismo do presidente da Xunta. 

O discurso comeza referíndose á 
celebración do Día das Letras Ga
legas do 1991, que Fraga considera 
como "o da consolidación definiti
va" (p.11), entre outras razóns pola 
conversión en día festivo. Unha 
medida administrativa moi adecua
da para os intereses ideolóxicos do 
Presidente da Xunta, pois así con
tribúe a neutralizar o contido rei~ 
vindicativo da lingua nacional, que 
sempre tivo desde a súa fundación 
en pleno Franquismo, cando el se 
servía dos poderes de miriistro da 
Ditadura para reprimir a extensión 
do uso do galego. 

(Pasa á páxina seguinte) 
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"Álvaro Cunqueiro, enxeñoso fi
dalgo galego" trátase dun típico 
discurso de circunstancias, carente 
do máis mínimo interese para os 
lectores de Cunqueiro. O texto pe
ca de desorde expositiva, de falla 
de unidade temática, pero é, sobre 
todo, a inserción de anécdotas per
soais de carácter banal a cargo do 
autor o que lle impide que teña a 
necesaria dignidade literaria para 
un acto oficial como o Día das Le
tras Galegas. ¿De que outro xeito 
podemos calificar se non parágra
fos como o seguinte?: 

"Cunqueiro era un bo amigo, que 
regalaba, na. mellor tradición gale- · 
ga, empanadas, capóns de Vilalba 
e tartas de Mondoñedo. A min re
m i tíam e unha excepcional cada 
ano , o día do meu santo; viñan 
acompañadas de sensacionais epís
tolas en latín, ata que morreu don 
Francisco Fanego, o ilustre profe
sor do Seminario" (pp.13-14). 

Da variedade de asuntos tratados 
neste discurso pode dar boa conta 
a simple relación dos títulos das 
diferentes partes en que aparece 
dividido: "Un galego movido'', "A 
gran persoa", "Un galego de pro'', 
"A filosofía vital", "A obra", "Fi
nal". De todos os xeitos, ao longo 
do discurso ·Fraga fai algunhas ase
veracións que se prestan ao co
mentario polo seu carácter provo
cador. Así describe, por exemplo, a 
afección de Cunqueiro ás tertulias 
literarias: 

"Cunqueiro era home de tertulia, 
sempre xeneroso do seu tempo e 
do seu enxeño. Coñecera as máis 
ilustres do seu tempo, como "A 
Balea Alegre", con don Pedro 
Mourlane Michelena, Jacinto Mi
quelarena, o marqués de Bolarque 
e Andrés Révesz, entre outros; pe
ro onde estaba Cunqueiro era sem
pre a mellar tertulia" (p.14 ). 

Hai que advertir que nós non ere
mos que esa fose a máis célebre 
das tertulias en que participou 
Cunqueiro ao longo da súa vida, 
pero os eloxios de Fraga a ese nú
cleo literario deben ser entendidos 

desde o seu pasado político. Efec
tivamente, a tertulia madrileña "La 
Ballena Alegre" foi un importante 
foco intelectual fascista nos anos 
trinta, con José Antonio Primo de 
Rivera á cabeza(8). 

Noutra ocasión Fraga fai referen
cia ao consabido debate do com
promiso do escritor, pero en ter
mos excesivamente triviais e sen 
ter en conta a complexidade do te
ma abordado: 

"Cunqueiro foi •galego e galeguista 
de verdade. negouse, con razón, a 
aceptar que o home de .letras teña 
que facer política en cada verso 
( ... ) O seu compromiso era outro, 
moito máis profundo. El traballou 
en identificar e afondar na cultura 
galega, entendida como "continui
dade galega diferenciada", como 
xenuína "resposta galega" ó desa
fío da historia. Nunca se pechou no 
pequeno; a súa visión era, á vez, 
galega, hispánica, europea, cósmi
ca" (pp.17-18). 

Como vemos, Fraga aproveita a non 
participación de Cunqueiro no mo
vemento nacionalista de postguerra 
para arrimar a súa obra literaria ás 
teorías(?) da autoidentificación. 

Ás veces, a figura de Cunqueiro sér
velle de pretexto para manifestar os 
desexos máis íntimos de carácter in
telectual, que, se non son unha bro
ma surrealista, non deixan de consti
tuír unha boa tomadura de pelo, ao 
proceder dun antigo ministro de 
Franco que tan pouco aprecio tivo 
pola liberdade política e intelectual: 

"Se (Cunqueiro) tivese que esco
ller unha época da historia, penso 
que sería a baixa idade media; gús
taríalle ser Chaucer, -ou B,ocaccio, 
ou o mesmísimo Villón; como a 
min me gustaría ser Afonso X o 
Sabio ou Jovellanos (s.ic)"(p.21). 

"Un home chamado Álvaro Cun
queiro" constitúe a versión galega 
da conferencia pronunciada por 
Fraga no Consell del Cent o 3 de 

(8) MAINER, José Carlos: Falange y litera
tura, Labor, Barcelona, 1971 , p. 32. 
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abril, convidado polo alcalde Pas
qual Maragall ao II ciclo "Barcelo
na solidaria". A conferencia apare
ce dividida en dúas partes, titula
das respectivamente "O mundo de 
Álvaro Cunqueiro" e "Cunqueiro 
en terras catalanas". 

Na primeira parte pretende levar a 
cabo unha caracterización _global 
do universo literario de Alvaro 
Cunqueiro. De calquera maneira, 
as esaxeracións na exposición da 
temática da obra cunqueiriana xa se 
evidencian no prirneiro parágrafo: 

"Cunqueiro foi quizais o primeiro 
de entre os nasos escritores en tra
tar de asumir conscientemente a 
experiencia galega na súa totalida
de, por riba de efímeros e caducos 
particularismos" (p.30). 

Que se lle queira aplicar a catego
ría de "totalidade" á expresión da 
·realidade galega na obra do mes
treondoñedo, corresponde moi ben 
a unha mentalidade de extrema de
reita como Fraga Iribarne, desexo
so de facer esquecer a longa e po
derosa tradición crítica, racionalis
ta e comprometida co desenvolve
mento das clases populares que ten 
a literatura galega, pero, ademais, 
significa contradicir as propia~ ma
nifestacións de Álvaro Conqueiro, 
que sempre soubo adscribir a súa 
obra prosística á dimensión imaxi
nativa da realidade. 

Posteriormente iremos sabendo 
que esa pretendida "experiencia 
galega" se reduce á tradición, ao 
sentimento da paisaxe -con cita 
de rigor de Ramón Piñeiro-, á re
lixiosidade e ao componente míti
co, ao humorismo, á utilización do 
galego ... En definitiva, unha visión 
da obra literaria de Cunqueiro pro
fundamente conservadora, como 
cmTespondía á ideoloxía do confe
renciante. Dá remate a esta exposi
ción caracterizando á de Cunquei
ro como "unha literatura compro
metida", pero á hora de precisar os 
termos dese compromiso, que nós 
tamén consideramos moi evidente 
pero cun discurso ideolóxico reac
cionario, o autor evádese con xe
neralizacións que teñen moito de 

puro xogo verbal: 
"O que Cunqueiro reivindica é o 
dereito a soñar e a soñarse e aí é 
onde ternos que situa-la súa defen
sa do mito como unha das realiza
cións dese dereito ó soño, porque 
como el moi ben dixo nunha oca
sión e defender isto é estar do lado 
da trabe de ouro, o asento lumino
so do cosmos, e recoñecer que 
para o aventureiro sempre é posi
ble a esperanza"', (p.40). 

Algo máis interesante é, segundo 
a miña forma de ver, a parte que 
leva por título "Cunqueiro en te
rras catalanas", na que pasa revis
ta ás relacións do escritor de 
Mondoñedo con intelectuais de 
Cataluña, para rematar cunha so
mera caracterización das novelas 
escritas en castelán. 

Como non podía deixar de aconte
cer en alguén que pretende funda
mentar a súa política autonómica 
na ideoloxía máis reaccionaria do 
rexionalismo galega decimonóni
co, Fraga fai mención de Alfredo 
Brañas como antecedente da rela
cións de intelectuai galego con 
Cataluña, "o primeiro en encami
ña-los eus pa o polo vieiro cata
lán" (p.43). De todos os xeito , co
mo o autor do texto mo tra cerra 
ínfulas eruditas, cómpre lembrar 
que no estudio da relación entre a 
literatura galega e a catalana hai 
que partir necesariamente da figura 
de Rosalía de Cª'stro, que fora con
vidada a participar no Joc Florals 
de Barcelona en 1867 e dou anos 
máis tarde xa son traducidos ao ca
talán dous poemas e Cantares ga
llegos a cargo de Víctor Balaguer, 
que desempeñou as función s de 
mantenedor dos xogos florais de 
Pontevedra de 1884. 

Outro dos mecanismo de exalta
ción da figura de Brañas é a de -
contextualización interesada de ci
tas. Así, non describe realmente o 
pensaITiento de Brañas, senón que 
bota man de citas illadas de Caste
lao e de Pi i Margan, como se os 
simples eloxios de dúas personali
dades da esquerda fosen alterar a 
natureza profundamente reacciona
ria e clerical do político santiagués. 

Ao facer referencia á viaxe de Cun
queiro a Barcelona en 1934, convi
dado por Carles Riba en nome dos 
"Amics de la Poesía", alude á amis
tade que establecerá co poeta Tomás 
Garcés, e dá canta da tradución de 
poemas galegas ao catalán a cargo 
deste autor, pero abstense totalmen
te de comentar os atrancos que o 
Réxime de Franco lle puxo para a 
edición dos Deu poemes gallees, pa
·ra o cal non tiña senón que reprodu
cir as confesións do propio Cun
queiro: "( ... )e eu recordarei sempre 
as dificultades que tiña Tomá Gar
cés en Cataluña pra edita-lo eu li
briño de dez poeta galegas traduci
do ó catalán, porque ó catalán podí
ase traducir do grego e do latín, pero 
non se podía traducir do francés e 
moito menos do galego ou do vas
co; entón eu quíxen11o editar aquí en 
Galicia e non houbo posibilidade. O 
Delegado de Información e Turismo 
da Coruña impediuno. Por fin edi
touno il en Barcelona máis ou me
nos clandestinamente"(9). 

"E e Barcelona acoll ra favora
blemente ó Cunqueiro poeta, idén
tico parabén di pen ou 6 Cunquei
ro narrador" (p. 4 7). 

Con e ta palabra vai proceder a 
unha pre entación in tética da no
vela en ca telán editada en Bar
celona, con e pecial atención a Un 
hombre que se parecía a Orestes. 
De todos o xeito , e e pretende 
abordar en erío a relación de 
Cunqueiro co mundo cultural da 
cataluña da po tguerra non e pode 
limitar á enumeración da novelas 
editada en De tino, enón que 
cumpría algunha referencia á cola
boración na revi ta homónima e 
tamén á publicación de catro volu
me na colección "Ciempié ' da 
editorial Taber. E ta colección e ta
ba dirixida por Joan Perucho, que, 
con Néstor Luján, é o intelectual 
catalán con quen mantén unha rela
ción máis e treita Cunqueiro, á par
te de representar tamén ao longo da 
postguerra unha estética contraria á 
do reali mo social imperante. 

(9) PORTEIRO, Mana Xo é e PEROZO. Xo
é Antonio: '"Álvaro Cunqueiro. testigo dun 

tempo'' en Galaxia, 1950-1980. 
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'SON GALEGO E NUNCA ME SENTIN DISCRIMINADO. 

MESMO O CAUDILLO É GALEGO' (FRAGA, 1954) 

Canto maior é o esforzo dalgúns políticos por 
ocultaren e faceren esquecer o seu pasado durante 
o Franquismo para presentárense tamén como 
adaís da democracia burguesa da II Restauración 
borbónica, maior debe ser o naso interese en fa
cemos a crónica rigorosa da súa actuación. Desde 
esta perspectiva, un lector inxen uo de Álvaro 
Cunqueiro. Dous discursos precisa dalgunhas 
aclaracións sobre a preocupación de Fraga polas 
letras galegas, que, como veremos, vén de moi 
lonxe. Limitarémonos a lembrar algúns episodios 
concretos da súa actuación pública, que, malia fi
guraren xa en libros e revistas , non son suficien
temente coñecidos hoxe en día. 

Como é sabido, na historia social do galega 1954 
adquire especial importancia, pois foi o ano en 
que tivo lugar a denuncia perante a UNESCO da 
pesecución do noso idioma por parte do Franquis-

A.C. 

periódica. A fin de desterralas das comunicacións 
de carácter formal , prohibíase o emprego de galega 
en actos culturais e conferencias, mesmo nos esca
sos celebrados no seo da Real Academia Galega. 
Denunciábase así mesmo a imposibilidade de tra
ducir ao galega obras de literatura moderna. Non 
deixaron de mencionar a prohibición da utilización 
do galega por parte dos mestres e cregos, e da 
clausura do Seminario de Estudos Galegas, substi
tuído polo "Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gallegos", coa conseguinte eliminación do galega 
nas publicacións científicas desa instituciónm. 

No artigo "¿Galego coma ti? , publicado en Faro 
de Vigo (25-IX-89), Méndez Ferrín describiu de 
forma moi expresiva a estratexia empregada polo 
delegado español para ocultar a veracidade do in
forme acusador, presentado polos nacionalistas 
repub licanos do exilio e da emigración: 

"O chefe da representación española desfíxose en 
palabraría e verba oca ante tanta insistencia. 
Maiormente asegurou que todo o que dicía o do
cumento era mentira, unha suxa mentira política 
inventada polos comunistas. "Eu (dicía o delega
do na UNESCO como supremo argumento) son 
galego e nunca me sentín discriminado. Mesma
mente o Caudillo é galega". 

Este delegado franquista non era outro que o fa
lanxis ta Manuel Fraga Iribarne, desde o ano 
1953 secretario xeral do Consejo Nacional de 
Educación, e designado en maio de 1954 secreta
rio d·a comisión española de cooperación coa 
UNESCO. Cando en 1974 aluda a esta conferen
cia xeral da UNESCO en Montevideo no artigo 

Fraga no 1958 talaba de Franco como 'gran galega que nos chama ás tareas que reclamaba Rosalia' 

"La política, oficio de intelectuales'', publicado 
no número conmemorativo do cincuentenario de 
Ronsel, Fraga referirase ao seu encontro co fun
dador de Alfar, pero calará moi ben cal fara a 
súa misión á fronte da comisión franquista. 

CASANDO A ROSALIA CON FRANCO 

Con este motivo a Comisión de Cultura do Centro 
Galega da capital organizou unha brillante home
naxe, á que asistiu desde A Coruña, non obstante 
a súa avanzada idade, dona Gala Murguía, que 
recibiu unha pensión de 18.000 pesetas concedida 
polo Centro Galego para o ano 1958. 
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• mo. En efecto, despois de padecer anos antes o 
acoso do xerarca fascista Juan Aparicio, en no
vembro de 1954 produciuse a entrega aos delega
dos da UNESCO que participaban nunha xuntanza 
en Montevideo do folleto Denuncia diante a 
VNESCO da peseguizón do idioma galega pol-o 
Estado Español. Este documento, publicado en 
versións galega, francesa e inglesa, asinábao a or
ganización nacionalista lrmandade Galega e o os 
Centros Coruñés, Ourensán, Pontevedrés, de Be
tanzos e Corcubión de Buenos Aires, e nel facíase 
unha enumeración das medidas represivas adopta
das polo Estado para asimilar lingüísticamente as 
nacións da perferia, seguindo a política lingüística 
do fascismo e da extrema dereita españois. Pola 
acción da censura gubernativa, que se encargaba 
de examinar todo tipo de publicacións, prohibíase 
non só a edición de revistas culturais e informati
vas en galega, catalán e euskera, senón tamén a in
serción de artigos escritos nesas linguas na prensa 

(1) O texto da denuncia pódese ler tamén en A Nasa Terra , 
Buenos Aires, novembro, 1954. 

O 10 de outubro de 1958 cumpríase o I centena
rio da voda de Rosalía de Castro con Manuel 
Murguía na igrexa de San Ildefonso de Madrid. 

Os actos deron~ comezo ás doce da mañá cunha mi
sa de requiero en San Ildefonso a cargo dun crego 
galego, pronunciando ao final da cerimonia reli
xiosa un discurso sobre Rosalía e Murguía Avelino ······•·· 
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En canto ao que se nos di da nove
la Un hombre que se parecía a 
Orestes, convén sinalarmos certos 
erras evidentes de máis, como a 
afirmación de que Cunqueiro obti
vo o premio Nadal en 1968 (p.49), 
cando é abido que e e premio de 
novela empre e concede na vés
pera de Reí . 

Moito mái de culpable xa resulta 
que o autor des te di scurso caese 
na trampas literarias de Cunquei
ro cando afirma re altamente: 

'O libro ábre e cun iloxismo que 
Cunqueiro tom a da Orestiada de 
E quilo ' (p.50). 

Curiosamente, e te mesmo erro é o 
que tamén atopamo no volume 
Alvaro Cunqueiro (1911-1981) de 
Xo é Manuel Salgado antes citado 
(p.98). Como é abido Cunqueiro 
érve e dun iloxi mo como epí

grafe a Un hombre que se parecía 
a Orestes: 

"-Ha llegado un home que se pa
rece a Ore te . 
-A Oreste ólo e parece Oreste . 
-Luego ha llegado Ore tes". 

Pero contra o que nos indica Cun
queiro na novela e ta cita non pro
cede da Orestiada de E quilo, e
nón da Poética de Ari tótele , co-

mo.ben advertiu Manuel Raba
nal(10) , e o propio escritor mindo
niense llo confirmou nunha comu
nicación epistolar. 

CITANDO A CASTELAO 

O que si resulta francamente es
candaloso é que Fraga Irigarne lese 
unha conferencia ante un público 
catalán con con tantes referencias 
a Castelao (c inco) e a Sempre en 
Caliza . ¡Como se el asumise al
gunha das teses políticas defendi
das polo nacionalis ta rianxeiro! 
Unha estratexia manipuladora da 
que parece que tomou boa nota o 
secretario político do PP en Gali
cia, o chamado "Caudillo do De
za", que carece da talla moral e in
telectual para reivindicar o legado 
intelectual e político dun Castelao, 
dun Suárez Picallo ou dun Otero 
Pedrayo, pois sabemos que todo se 
reduce a unha calculada operación 
propagandís tica para impedir o 
fortalecemento do centro naciona
lista. O descaro do Excmo. Presi
dente da Xunta de Galicia ao citar 
a obra de Castelao faise maiúsculo 
e lembramos que, como Ministro 

de Información y Turismo da Dita
dura, foi o responsable en 1966 do 

(10) RABANAL ÁLVAREZ, Manuel: "El mi
to de Orestes en la novela del gallego A. Cun
quei ro" en Cuadernos de Estudios Gallegos, 
nu 87-88-89, Santiago, 1975. pp. 215-216. 
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Fraga compartiu 
con Cunqueiro 
mesa e mantel en 
Cambados, con 
motivo da Festa 
do AlbariñQ 

proceso a Alberto Míguez polo 
Tribunal de 'Orden Público por 
causa da edición, ¡en París!, da an
toloxía bilingüe El pensamiento 
político de Castelao. O prologuista 
e antólogo deste volume de Ruedo 
Ibérico foi expulsado da xefatura 
de redacción de Cinco Días, e con
denado a un ha multa de 10.000 pe
setas e a seis meses de cárcere(ll ). 

Antes de rematar estes comentarios 
a Álvaro Cunqueiro. Dous Discur
sos, unha só observación para o dili
xente funcionario que ve1teu en moi 
correcto galega a conferencia lida 
polo Presidente da Xunta -nós non 
manexamos a versión castelá deste 
libro ata despois de escrita esta rese
ña- : cómpre diferenciar os títulos -
das obras escritas en galega e as es
critas en castelán por Cunqueiro, e 
as citas das novelas en castelán de
ben manterse na lingua orixinaria. 
Desta maneira evitaríanse absurdos 
do tipo: "Flores do ano mil e petei
ro de ave" (p. 53) ou situacións ridí
culas como "Curiosamente ámbolos 
dous poemas serán lago traducidos 
ó castelán e pasarán a formar parte 
do libro Elexías e cancións (sic), o 
único poemario que Cunqueiro pu
blica en castelán"(p.46). + 

(1 l) FERNÁNDEZ, Carlos: "El Libro de Al
beno Míguez: Cas1elao al Tribunal de Orden 
Público" en La persecución de Castelao du
rante elfraru¡uismo, Ed.iciós do Castro, Sada. 
1986 pp. 55-60 . 

ANOSA TERBA 
N9 507 -30 DE XANEIRO DE 1992 

ONDE ESTÁN OS NEGROS 
DE FRAGA? 

A.C. 

Hai xa bastantes anos, como unha hipérbole encomiástica ao xefe da oposi
ción, Felipe González dixera que a Fraga Iribarne lle cabía o Estado na ca
beza - non precisara se o democrático ou o autoritario--, pero o certo é que 
para dar cabida a ese Leviatán o político franquista debeu ter que expulsar a 
máis elemental dignidade intelectual, pois doutro xeito non se entendería 
que agora, aos seus anos e como Presidente da Xunta e Galicia, publicase o 
discurso "Un home chamado Álvaro N · · 
Cunqueiro, enxeñoso fidaigo gale- on se precisan 
go"? Pero é que, ademais, hai citas . 
sumamente reveladoras . Non damos exceSlVOS dotes 
crido que ese político bárbaro tivese l' · 
!ido as versións catalanas de Deu 1teranos para 
p~emas gallees ~e Tomás Garcés intuir que ese 
nm os Cantares d Amor e Cantares 
d' Amigo de Car les Riba. Resulta diSCUrSO lido en 
francamente improbable que Fraga 
se sentise interesado pola derradeira 
novela de Otero Pedrayo, O¡ señori
to da Reboraina, cando foi editada 
por Galaxia o ano 1960, para que 
agora consideremos como perten
cente ao Presidente da Xunta a ca-
racterización de "divertida pero ma-
xistral" (p.45). Todo isto lévanos a 
pensar que o escritor José Esteban, 
de visitar as terras galaicas, podería 

Barcelona non 
debe ser da súa 
autoría. 

ampliar considerablemente o repertorio de saborosas anécdotas no amenísi
mo artigo "Negros, solapistas y otras especies literarias"(12). 

Digamos para rematar que o que máis carraxe produce desta publicación 
asinada polo actual Presidente da Xunta de Galicia, non é tanto o diñeiro 
investido na edición de dous discursos en versión galega e versión castelá, 
como a "simulación prostibularia" de que falaba o autor de Labrador del 
aire. Pois ninguén ignora que nin o político máis autoritario se logra man
ter moito tempo no poder soamente co emprego das forzas represivas, xa 
que precisa simultaneamente un "asoballamento" ideolóxico da poboación; 
e é xustamente desde esta perspectiva desde a que se debe xulgar a edición 
de Álvaro Cunqueiro . Dous discursos. Toda unha antroidada org<µlizada co 
diñeiro público para facer crer que Fraga Iribarne tamén coñece e defende 
a cultura galega, para facer crer que defende o galega, para facer crer. .. que 
é un "galega coma ti" . Cando un esquece por momentos que vivimos na 
patria do creador do esperpento e que sempre o can bailará polo pan, non 
pode evitar sentir un profundo noxa. t 

(12) ESTEBAN, José: "Negros, solapistas y otras especies literarias" en Leer, nº 46, Madrid, 
(outubro, 1991), pp. 21-23. 
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Gómez Ledo. A velada literaria tivo lugar pola tar
de no alón de acto do CenLro Galega, e tomaron 
parte nela con cadanseu di cur o Jo é Luis Yarela 
Otero Pedrayo --o único que f alou en galego-, 
Fraga lribarne e Dáma o Ion o. Tra o recitado 
de po ma d antares gallegos a cargo de Car
miña L. Piñ iro e ante de que o autor de Hijos de 
fa ira pecha e act c di cur "Ro alía en la Li
teratura pañola", Fraga lribame deu lectu ra a un 
texto intitulado' Evocaci n a (sic) Ro alfa de Ca -
tro a lo cien año de u da". O p lítico franqui -
ta, xa daquela nomead ' Offe pondente da Real 
Academia Galega" para baldón da in Litución [un
dada por Murguía, onfcccionou un brev di cur o 
de circun tancia en per onalidade, con citas de 
G nzález Be ada, Couceiro Freijomil e Jo é Lui 
Yarela. Pero o mái ' digno de intere e da úa inter
vención ne la velada literaria foi o parágrafo final, 
no que prctendeu apropiar a obra da poeta nacional 
para o Franqui mo cun torpe malabari mo verbal: 

"Y i ella, mujer, lloró las tr i teza de nue Lra 
tierra, a nosolro , hombres, gallegos de todo el 
mundo, toca luchar por de hacer las que poda
mos. Creo sinceramente que i Rosalía desperta
ra hoy encontraría menos viuda de muertos, o 
de vivo ; más riquezas, más trabajo y más por
venir. A esta tarea nos llama hoy un gran galle
go, y tal vez sea éste, a su modo, uno de los máis 
entrañables modos de recoger el mensaje de Ro
sal ía de Castro"(2). 

Ao aíren tales palabras, Reimundo Patiño e ou
tros membros do grupo "Brais Pinto" abandona
ron de contado o salón de actos, como mostra de 
repulsa de tan descarada terxiversación do sentido 
da obra literaria de Rosalía. 

MULTAÁ VOZ 
DE FRANCISCO PILLADO 

De todos os xeitos, o episodio máis revelador da 
preocupación polo galego e literatura galega do 

(2) FRAGA IRJBARNE, Manuel: "Evocación a Resalía de 
Castro a los cien años de su boda": Mundo Gallego, nº 4, 
Ma~rid, 1959, p. 16. 

Augusto Assica facia 
unha tépeda defensa do 
galega, e Fraga multou 
con 50.000 pesetas a don 
Francisco Pillado, 
director en funcións de 
La Voz, pola publicación 
daquela carta aberta 

actual Presidente da Xunta ao longo de todo a súa 
traxectoria política, tivo lugar o ano 1968, na eta
pa en que estaba á fronte do Minjsterio de Infor
mación y Turismo e era o máximo responsable 
político da censura gubernativa. Lembremos que 
desde a promulgación en 1966 da "Ley de Prensa 
e Imprenta'', da que aínda se sente moi orgulloso 
hoxe en día, ata o seu cesamento como ministro 
en 1969, Fraga impuxo nada menos que 381 san
cións administrativas(3), servíndose dese instru
mento coercitivo. 

O 24 de xullo de 1967 Alfonso Álvarez Gándara 
gaña o premio de periodismo "Fernández Latorre" 
co artigo "La Iglesia no habla la misma lengua 
que los gallegos", que xa aparecera publicado no 
semanario de Acción Católica de Madrid Signo 
(3-XII-66). Este texto, que forma pai:te do longo 

(3) MARTÍNEZ, José Luis e GALLEGO, Soledad: "Fraga en 
Los 7 mag..-.ificos, Ed. Cambio 16, Madrid, 1977, p. 171. Para 
unha análise da chamada "Ley Fraga" Cfr. FERNÁNDEZ 
AREAL, Manuel: La Libertad de Prensa en España, Cuader
nos para el Diálogo, Madrid, 1971, pp. 67-116. 

debate daqueles anos sobre a utilización do galego 
na liturxía seguindo as directrices do Concilio Va
ticano Il, ocupaba case toda a última páxina de La 
Voz de Galicia do número do 25 de Xullo. Ao día 
seguinte, 'Augusto Assia", que fom1ara parte do 
xurado, publica unha carta aberta ao director do 
xomal co título de 'Sobre el, idioma gallego", no 
que comenta o traballo de Alvarez Gándara que 
merecera o premio. Acordándose, se cadra, das 
ideas que defendía nos anos vinte na súa sección 
"Decrúa" nas páxinas de El Pueblo Gallego de 
Portela Valladares, Fernández Armesto facía unha 
tépeda defensa do galega ao denunciar as prácti
cas diglósicas en que as autoridades mantiñan a 
lingua de Galicia, eliminándoa dos ámbitos de uso 
que non fosen de carácter informal. 

Tras o correspondente expediente administrativo, 
Fraga multa con 50.000 pesetas a don Francisco 
Pillado, director en funcións de La Voz de Galicia, 
pola publicación da carta aberta de Augusto Assía 
por infrinxir o famoso artigo 2 da "Ley de Prensa'', 
que establecía unha serie de " limitaciones a "Ja li
bertad de expresión y al derecho a la difusión de 
informaciones". Non está de máis reproducir parte 
do texto do Ministerio que dá La Voz de Galicia 
(l 7-V-68) por constituír un testemuño elocuente da 
política lingüística do Franquismo: 

"En la resolución ministerial se estima que la car
ta abierta de "Augusto Assía" sobre el idioma ga
llego "infringe las limitaciones del artigo 2º de la 
Ley de prensa en lo relativo al respeto a la verdad 
y a las Instituciones en la crítica de la acción polí
tica y administrativa; a las exigencias del mante
nimiento del orden público interior; y por falta de 
acatamiento al Punto IC de la Ley Fundamental 
del 17 de Mayo de 1958, se pone de manifiesto 
con su sola lectura, y no esencialmente de párra
fos o frases, ya que dentro de la actividad intelec
tual que utiliza los impresos para la expresión de 
las ideas, éstas no siempre ni necesariamente han 
de determinarse en párrafos, frases o palabras, 
pues lo que cuenta es Ja postura, que adopta el au
tor, la tesis que sustenta, la intención que persi
gue, como son, en el presente caso, la de conside-

rar al idioma gallego, al que supone aherrojado 
por cuestiones lingüísticas; fomentar la discordia 
regional frente al poder central; inculcar la idea 
de que no es posible el progreso en Galicia sin el 
idioma propio con absoluto predominio; alterar la 
realidad objetiva de los hechos; atentar, en defini
tiva, contra la unidad nacional"(4). 

Claro que non era unicamente a defensa do gale- • 
go a que merecía as sancións administrativas do 
Ministerio de Fraga Iribame, pois a revista Desti
no, que chegou a sufrir quince expedientes, pade
ce u un peche de dous meses, unha multa de 
250.000 pesetas e a destitución do seu director, 
Néstor Luján, pala publicación da carta ao direc
tor "El catalán se acaba" (28-X-67). Esta carta 
consistía nunha provocadora síntese de lugares 
comúns anticatalanistas(5), destinada a despertar 
reaccións contrarias na sociedade catalana. 

Á vista destes antecedentes históricos do interese· : 
de Fraga polo galega, non podernos crer na since- • 
ridade das súas palabras ao reclamar que os me
dios de comunicación abandeiren a defensa social 
do galego, cando como Presidente da Xunta non 
fai que se cumpra a Lei de Normalización Lin
güística, el e os seus conselleiros manteñen unha 
práctica lingüística castelitnizante, reservando o 
galega a Lingua_ritual para algunhas intervencións 
protocolárias, e as máis das subvencións destina
das a organizacións para a promoción do galego 
van destinadas a organismos dependentes do PP, 
pero non hai nin unha peseta para as actividades 
da Mesa pala Normalización Lingüística.• 

(4) A prensa da emigración galega en Buenos Aires fíxose 
eco da noticia. Así, Correo de Galicia (15-VI-1968) presen
ta os seguintes titulares na primeira páxina: "Fraga lribame, 
gallego, considera delito defender y exaltar el jdioma galle
go/Multó con 50.000 pesetas a "La Voz de Galicia"/¡Y aún 
dicen que el régimen franquista no persigue al idioma galle
go!". 

(5) GELI, Caries e HUERTAS CLAVERIA, J.M.: Las tres 
vidas de "Destino", Anagrama, Barcelona, 1991, pp. 269-
270. Para os procesos á revista durante a época de Fraga vé
xase pp. 119-136. 

. . 
····························································································································································································· 



26 ANOSA TERRA 
Nº 507 -30 DE XANEIRO DE 1992 

Música 

axenda 
Anúncios de balde 

Se pensas que xa abonda de exter
míñio de povos indíxenas e queres 
axudar a evitalo, ponte en contacto 
con Amigos dos Indios; escrebe a 
Xosé Luis Cortizo, 32.435 Rubi -
11ón, Avión (Ourense). 

A Asociación de Solidariedade · 
Galego-Cubana Curros Enríquez 
en colaboración co Concello de 
Oleiros prega a todos e todas a sua 
colaboración co povo irmán de Cu
ba. Necesitan-se urxentemente me
diciñas e material sanitário de to
das clases; alimentos non perece
deiros e roupas; e para os cativos 
alimentos e roupas de bebés, bibe
róns e material escolar. Aporta
cións económicas: Caixa Galicia 
304-063-1368/0. Información e re
collida: Casa Consistorial do Con
ce11o de OJeiros. 61 00 00 e Centro 
de Información Xuvenil. Perillo 
Tlf. 63 65 98. 

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 tamén 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 lote de 
programas (utilidades e xogos) no 
que engado video-aventuras en ga
lego; revistas e libros de inf01máti
ca. Todo en bon estado. Prezo a 
convir. Chamar a Miguel: Tlf 
(98 l) 24 54 40. 

recebida. Dirixide-vos a Alberte 
Baltazar Fig ueiras. R/ Monteira , 
16. (Berres) A Estrada. 

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 "O Quilate". A intención 
da organización e amplialo con 
mái posto de toda caste de arti
gos, como calzado, roupa, coiros, 
etc.Para solicitar información pre
g un tade por Xerardo, no Tlf. 
(982) 53 01 03. 

Lee Konitz Trio, que estará no Teatro Garcia Barbón de Vigo o próximo 11 de Fe
breiro, acompañado por .Al Levitt á bateria e Santi Debriano no contrabaixo. Xevale Ecopacifismo distribue ca

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

Estrela Galiza distribuidora. Dis
tribución altenativa de material 
tamén alternativo: pubicacións de 
resisténcia, prensa contrainformati
va. fanzines. cami eta , di cos e 
cintas de música non comercial, 
etc. Pedir catálogo a: K.E.G. Apdo 
6fj0. Ourense (agradece-se que 
mandede elo para a re po ta). Se 
queredes saber calquer cou a de 
nós, algunha colaboración. algunha 
informacion non dubidedes en e -
cribir a K.E.G., Ca a da Xuventu
de. R/ Celso E. Ferreirc, 27 . 
32004-0urense. 

Renova~ao Numero 3, revi ta cul
tural e informativa da Associa\:ao 
Cultural Galega "Embaixada Gale
ga da Cultura" já está a venda. En
comendas a Alem Ocobrix, S.L., 
rúa Príncipe, 9. 36630 Cambado . 
tlf 52 09 93. Paul Badura Skoda 

Concerto de piano no- Auditório do 
Pazo de Congresos de A Coruña, 
dentro do Ciclo de Solistas. 

Jazz en Compostela 

de A. Vivaldi . . 

Santiago FeÍiú 

O dia 31 actuará no Auditório Mu
nicipal, , na Casa do ConceUo de 
Vigo este artista, representante da 
última xeración de musicos adscri
tos á "Nueva Trova Cubana''. O 
concerto será ás 20,30h e Feliú es
tará acompañado polos guitarristas 
Descémer Bueno Nartínez e José 
Luís Martínez Viera. 

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. 

Léndia Prea, 52 página d banda 
desenhada inregramente em gale
ga. Se de ejar tal reví ta pe9a-a ao 
seu distribuidor, o Grupo Meen
dinho, ao apartado de orreio 678 
d Ouren e (32080). Envio por 
Vale Po tal ou Reembolso. Pre90: 
250 pta . 

O día 31 ás 00,30h nun pub da Ci
dade Ve11a, Jam Session con Baio 
Ensemble Trio e algún compoñen
te de Roy Hargrove Quintet. As 
23h no Teatro Principal actuará 
Roy Hargrove Quintet. 

Virtuosos de Moscú 
Jean Fran\=ois Dichamp 

Concerto de Piano organizado por 
Xuventudes Musicais o dia 3 no 
Teatro-Sala de Concertos de Cai
xavigo. t 

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 Morais, 

Vende-se Golf GTD en bon e ta
cto, P0-4617-AB. Chamar ao tlf 
(986) 47 02 98 de 21 a 23h. Prezo: 
1.400.000 pts. 

Grupo de teatro preci a actores e 
actrices para obra en preparación. 
Chamade ao (986) 23 17 8 l de 14 
a 1 Sh, e de 21 h en <liante. 

Vénden-se camisetas coa in crip
ción lsto non é Espanha. Pres;o 
700 pta. Apartado 901. 15080 A 
Corunha.t 

O dia 6 de febreiro ás 21h a for
mación dirixida por Vladimir Spi
vakov executará vários concertos 

Exposicións 

Boa do 

Mostra que recolle 40 paisaxes 
de Carlos López Boado, até o 
10 de febreiro na Nova Sala de 
Exposicións Caixavigo, Poli 
carpo Sanz, 26 primeiro. 

Coia e Portela 

Na Casa da Parra de Composte
la obras de Manuel Coia e Sér
gio Portela. 

Enrique Mosquera 

· Mostra da súa obra no Modus 
Vivendi de Compostela · 

Brian Griffin 

Mostra de retratos deste fotó
grafo inglés na Sala de Exposi
cións do Centro Galego de Ar
tes da Imaxe (rúa Durán Lori- . 
ga, 10. A Coruña).Este coñecido 
artista traballa como "freelance" 
realizando encargos para com
pañias comerciais, grupos musi
cais ou diversos tipos de revis
tas ilustradas. A mostra que se 
ofrece ata o 23 de febreiro reco-
1 Ie 38 fotogtafias que confor
man a série tiduada Portraits, 
onde o autor da a súa visión de 
persoeiros de distintos eidos da 
arte, a literatura, a música ou as 
finanzas. A organización desta 
mostra fai-se posÍbel grácias á 

Cadro de Pamen Pereira. 

colaboración dos responsábeis 
dos Encontros da Imagem de 
Braga, e continúa o camiño adi
cado á fotografia polo CGAI. 

Pamen Pereira 

Na Galeria Trinta (rúa Nova, 30 
de Compostela) exposición de 
20 obras sobre papel , collages 
en este, caso de esta artista , e 
que corresponden á súa máis 
.recente producción. Mostraran
se desde grandes formatos até 
pezas de medidas convencionais 

ou de tamaño reducido. 

Os Pazos de Galicia 
No Ateneo Santa Cecília de 
Marín inaugura-se a segunda 
mostra da triloxia que sobre o 
Património Arquitectónico Ga
lega ten programada esta aso
ciación. Trata-se dunha exposi
ción producida pola Vocalia de 
Cultura do Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, e na 
que se plasma unha interesante 
representación dos máis signi -

Para poder galeguizar o nome ne
cesito presentar correspondéncia 

ficativos pazo 
do país. Está 
aberta de 11 a 
13hedel9a 
2lh, os domin
gos e festivos de 
12 a l 4h e os sá
bados pecha. 

Pequeno 
formato 

Mostra de obras 
de pequeno for
mato pertencen
tes a 78 artistas 
na Asociación de 
Artistas de A 
Coruña. 

Castelao 

Próxima inaugu
ración dunha 

mostra de caricaturas e debuxos 
oficiais de Castelao no Museo 
Municipal de Ourense. 

Cifuentes e Ortega 
Na Sala de Caixa Pontevedra 
pinturas de Arturo Cifuente e 
esculturas de Pilar Ortega. 

Ausente 
Arte desbotábel. Inauguración o 
30 de Xaneiro ás 20h con perfor
mance. Clausura odia 31. Terán 

lugar dous pases simultáneos en 
Zen & Cía (rúa Placer, 18) e Ad 
Hoc (Rúa Areal), en Vigo. 

Mila 

Oleos na galeria Studio 34 de 
Ourense. 

Arte de 
América Latina 

Exposición no clau tro baJToco 
do Mosteiro de San Roscndo , 
en Celanova. 

Carlo G.G. 

Co lema Esculturas do século 
XIX inaugura-se unha mo Ira 
da obra deste artista na Sala de 
Arte Caixavigo (ríua Policarpo 
Sanz, 24- Galerias). 

Josep Renau 

Exposición dos fotomontaxes 
que compoñen a série " Fata 
MorgarÍa USA. The american 
way of live", no Pazo de Fonse
ca de Compostela. 

Xaquin Chaves 

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

Latexo da Terra 

Ven de inaugurar- e na Casa das 
Ciéncia de A Coruña unha mos
tra sobre o mundo do Volcán 
producida conxuntamente co 
Mu ·eu de la Ciencia de Barcelo
na. da fundación "La Caixa". 
Dúa maqueta , unha dela de 
gran tamaño, e di ver mecanis
mos que permiten a vi~itame i
mular unha érie de fenómeno , 
completan- e con vários ordena
dores que facilitan infonnaci n e 
re po ta ao cuc ti nário que 
forma parte do folleto da mostra. 

Xavi r Var la 

Acuarela na Sala Museu de Fe
JTol. 

Costa da m rt 

No Edificio Municipal do Bur
go, na oruña, exposición foto
gráfica "A fin de Fini tcre , via
xe á Co ta da Morte" 

Rafael Feo 

Pinturas na Nova Sala de Expo
sicións .Caixavigo. 

Willi Glasauer 

Exposición de láminas no Café 
Real de O Barco de ValdeoJTas. • 

****************************************************************************************************************************** 

1 CONCURSO DE GUIÓNS DE VÍDEOS DIDÁCTICOS 
Prémios: 
1 º.- 100.000 pta. ao mellor guión. 
2º.- 50.000 pta. 
3º.- 25 .000 pta. 
E realización posterior do guión. 

Prazo: Até o 30 de Marzo. 
Información: 
Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 
RJ Laracha 9, entreplanta. 
1501 O A Coruña. Tlf. 27 82 59 

NOTA: Aquelas persoas que teñan feíto 
algunha experiéncia con áudio-visuais 
na aula, seria interesante que se puxesen 
en contacto coa AS-PG xa que 
realizaremos unha SEMANA DO ÁUDIO-VISUAL 
EDUCATIVO a fins de Marzo. ~ ASOCIACION 

SOCIO - PEDAGOXICA 
GAL.EGA 

COLABORAN: DEPUTACIÓ N DE A CORUÑA· CONC.ELLO DE VIGO· CONSELLERIA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. AULA DE CULTURA DE CAIXA GALICIA 



Teatro 

Vigo 

Odia l de Febreiro ás 12 h nos lo
cais da Asociación Cultural de Vigo 
(López de Neira, 22 lº B), presenta
ción da obra "O espantallo amigo"· 
adaptación ao teatro de títeres do re
lato de Neira Vilas do mesmo tíduo, ~ 

feita por Faba na Ola. O espectá
culo é especialmente asequíbel para 
o público infantil, e está especial
mente construido para ser r_epresen- · 
tado nun espácio interior, polo que 
cobran unha especial releváncia os 
aspectos luminotécnicos, esenciais 
para destacar os diferentes planos 
cénicos. Así mesmo empréganse 
nesta obra unha variada gama de 
técnicas do teatro guiñolesco, entre 
as que se incluen monifates de fios 
e outras técnicas mixtas. 

Compostela 

O grupo Tranvía Teatro represen
tará a obta "Travesura 92", no Tea
tro Principal ás 23h. 

Danza 

Julio Bocea 
e Eleonora Cassano 

Este dous artistas, acompañados 
do Ballet do Teatro Municipal Ge
neral San Martín de Buenos Aires 
estarán o día 31 de Xaneiro ás 
20,30h e o 1 de Febreiro ás 22,30h 
no Centro Cultural Caixavigo, diri
xido por O car Araiz. • 

Actos 

A p rda de Galicia 

Tal é o tíduo xenérico dun ciclo de 
charla que organiza a Fundación 
Municipal de Cultura do Concello 
de Oleiro , e que teñen lugar no Te
atro Municipal "A Torre de Santa 
Cruz". Odia 1 Alfonso del Val fala
rá de Tratamento racional dos re
siduos sólidos urbans. Tamén pre-
entara- e "El libro del Reciclaje", 

manual para a recuperación e apro
veitamento do lixo. Á 19h. 

Acto literário 

O dia 31 ás 20,30 h no Salón Rahid 
do Hotel Araguaney de Composte
la, o PEN Clube de Galicia organi
za un acto literário que consistirá 
nun recital poético a cargo de escri
tores do devandito clube e apresen-

Faba na ola. 

·O Porriño 

O dia 31 representación teatral a 
cargo do Taller de Teatro "Xer
rne", da AA.VV. de Cabreira. 

Moaña 

No Centro Daniel Castelao sigue o 
ciclo que todos os sábados ven 

Cme 
Xornadas 
de Cine Ecolóxico 

En Chantada, na semana do 3 ao 7 
de Febreiro o Cine Clube Os Pa
peiros organizan unhas xornadas 
de cine e ecoloxia coa proxección 
de sete longametraxes na Casa da 
Xuventude. Celébranse xa por ter
ceiro ano e terán o apoio dos colec
tivos Asociación pola Defensa da 
Ria e Xevale Ecopacifismo. Des
pois de cada proxección haberá de
bates sobre a problemática ecolóxi
ca que estamos a vivir, agricultura, 
caza, contaminación, educación, 
etc., que contarán coa preséncia de 
representantes das institucións, en
tidades culturais, asociacións, coo
perativas, sindicatos, etc. O 3 pro
xectara-se "Louisiana Story'', diri
xida en 1948 por Robert Flaherty; o 
4 "O tributo do progreso" de Wolf 
Scheider, 1974; o mesmo dia pode
ranse ver "Air puro'', de Winand 
Kerkgaff, L 982 e "Cando os ouri
zos eran xigantes" de Franz Win
zentensen, 1979. O xoves 6 proxec
tarase " O noso xardín" de Hans 

tacjón do último número da revista 
'Doma'. No recital poético intervi
rán Han Van Waarsenburg, S.G. 
Bodafio, Luis Tosar, Helena Villar, 
Manolo Riva e Xesús Rábade, en
tre outros. Neste mesmo acto pre-
entara-se o lema que ervirá para o 

Congreso Internacional dos Pens 
Clubes a celebrar en Compostela 
no ano l 993 e que será "Literatura: 
a palabra en liberdade". 

História da Arte 

O dia 31 e 1 de febreiro celebrara
se no Balneario de Lugo un curso 
sobre "História da Arte en Galicia". 

Ecoloxia e Traballo 

Nos locais do Ateneo Santa Cecília 
de Marín terá lugar odia 31 ás 20h 

axenda 

ANXO IGLESIAS 

ofrecendo representació:ns ..teatrais, 
o dia 1 de febreiro escenificara-se a 
obra "Postrimerías" de C. Bugallo. 

O Barco 

O día 30 na Casa da Cultura e den
tro do ciclo de teatro a compañia 
Teatro do Morcego. representará a 
obra "Mistério Cómico".• 

Mon e Remenyik, 1976 e "Unha 
árbore" de Georg Schimanski, pro
ducción alemana de 1976. Os pases 
serán a partires das 19,30b. 

Coa mesma temática a celebrar en 
Pontevedra un ciclo organizado 
polo Cine Clube desta vila. O dia 
31 proxectaranse "O noso Xardín", 
"Unha árbore" e "Coche, coche". O 
mércores día 5 comenza un novo ci
clo, tiduado Principios do cinema 
sonoro. Ao servizo do Terceiro 
Reich, que se abrirá co filme "Ro
manza en tono menor". Será tamén 
na Biblioteca Pública ás 22,30h. 

Dia Mundial pola Paz 

O Clube UNESCO do Ateneo 
Santa Cecilia de Marín quer cele
brar esta data coa proxección do 
filme "Gandhi". Será o dia 30, a 
entrada será de balde e deberanse 
retirar antes nos locais do Ateneo. 
A proxección será ás 20,30h. 

Páxinas coordenadas por 
MARGA R. HOLGUIN 

unha mesa redonda na que baixo o 
lema "Ecoloxia e traballo: o porto 
de Marfn" falarán o Presidente da 
Xunta de Obras do Porto de Marín, 
I.Cabaleira Palau; o Secretário de 
Ademar, Juan Ganzález Pérez, o 
avogado Vicente Garcia e Daniel 
Soutullo, Vicepresidente da Aso
ciación pola Defensa da Ria. Este 
acto será emitido en directo por 
Rádio Cecilia. 

Directamente Paco 

O dia 1 no Ateneo de Ferrol Car
los Blanco , coñecido polas súas 
intervenciópns na Radio Ga,ega e 
no programa da TVG "Sítio Distin
to" presentará o seu espectáculo 
baixo este lema. Para contactos e 
contratación dirixir-se á productora 
Arre, Tlf. (981) 74 66 60. • 

A crítica 
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Videastas e todas as aldeas 
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XURXO ESTÉVEZ 

; Consultando un artigo que publicara eu en A Nosa Terra a pro
pósito do I Festival Internacional de Vídeo, puden comprobar 
que, rematada xa a terceira edición, o panorama das producións 
galegas pouco progrediu. 

Non falo de "grandes obras" . Falo de plans concretos para que a 
nosa xeografia chegue a asulagarse de videastas por parte das au
toridades que, non só impoñen previsións de IPC, senón que ta
mén determinan as "imaxes" que hai que ver. 

. Esta masificación non é nengunha utopía. Pensemos que en Ou
rense, paño por caso, hai máis de mil cámaras apodrecendo nas 
portas dos bancos, agardando o momento -mágoa!- de que un 
malandro calquer se convirta nun "Bonnie&Clyde" de arrabaldo. 
En Londres até os quiosques de portal teñen cámara de vídeo. Ví
deo-clubs sáenlle polas orellas ás vilas, pantallas xigantes instala
das en baretos hai máis que nomes de santos no santoral. 

P oderiamos continuar dicendo que ~as escalas, bla, bla bla, máis 
deixarémolo para o artigo do V Festival.• 

Akira Kurosawa:··· · 
'. · 

Segue o ciclo adicado ao realizador 
xaponés no Centro Galego de Ar
tes da lrnaxe (Durán Loriga, l O 
baixo). Os dias 4 e 5 de Febreiro 
proxectarase a longametraxe Os se
te Samurais , de 1954, filme de 
aventuras que daría lugar a un tan 
famoso como inferior "remake" 
ambientado no oeste americano. Os 
días 6 e 7 poderemos ver Dersu 
Uza.la, coprodución soviéti~o-xapo
nesa de 1975, que narra a amizade 
entre un oficial do exército, encar
gado de elaborar mapas de Sibéria, 
e Dersu, cazador naquelas terras. 

O trinque 

Cme 

Manuel Abad 

Paralelamente ao anterior o CGAI 
adica un ciclo a este director, den

, tro do cal o próximo dia 31 podere
~- mos ver a curtametraxe Hardo, de 
·: 1991 , con guión e dirección de 

·,:. Abad, vestuario deseñado por Mi
·.'.~· . guelanxo Prado, música de Sinies

_:· tro Total, Jorge Godas e Joaquín 
Riera. Un rapaz coñece a unha mo
za· nunha Galiza futura dominada 
pola contaminación. Está interpre
tada por Gracia Mestre, Alfonso 
Agra, Farao e Xosé Facal. O mes
mo dia proxectara-se 365, corto fei
to tamén en 1991, con guón e di
rección de Abad sobre un poema de 
Luisa Castro, que evoca a vida que 
nos é vivida todos os dias pola tele
visión. O dia 3 haberá oportunidade 
de ver unha retrospectiva adicada a 
este director, que terá ademáis en
trada gratuita. Comenzará á ás 
20, 15h e incluirá os filmes O neno 
con pernas de pornba; Denantes; 
Prólo·go; Hardo e 365. Lembrar 
que o prezo da entrada é de 150 
pts ., e 100 pts. con carné xove. t 

Axenda Oculta. Filme do británico Ken Loach, premiado en Can
nes en 1990 e apartado sutilmente das pantallas até agora. Retrato 
de· Irlanda do Norte e da política británica, cunha técnica estricta 
ao servício do narrado. Unha pérola de verismo nunha cinemato
grafía intervida polas produtoras. 

Música 
Raio de luz. Disco . a estrear da cantante brasileira, Simone. Outro 
compatriota, Milton Nascimento, está a presentar o seu último tra
ballo en directo. 

Libros 
O evanxeo segundo jesucristo . Ultima novela de ]ose Saramago 
que ven de editarse na si.la segunda edición con 70 mil exem
plares. t 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Cúmprese o vinte aniversário do Domingo Sanguiñento 
cun novo envio de soldados 

Trinta mil militares ingleses 
dedicados a reprimir· ao IRA 

• MANUEL VILAR 

O Domingo 30 de Xaneiro 
do 1972 vários miles de 

católicos irlandeses manifestában
se polas ruas de Derry pedindo un
ha série de medidas para unha 
maior democratización do estado 
sectário no que vivían. Non pedian 
a abolición dese estado, nen pe
dian a unión co resto da Irlanda, 
tan só pedian que toda persoa tive
se direito ao voto (non todos po
dian votar, dependia das taxas), 
igualdade no traballo, aceso á vi
venda, etc. As tropas puxeron fin 
ás manifestacións pacíficas dispa
rando contra a xente, non dun xeito 
indiscriminado, senón seleccionan
do os seus albos. Morreron catorce 
persoas e o xefe dos paracaídistas 
foi condecorado pala raíña coa Or
de do lmpério Británico polos seus 
servizos prestados á coroa. 

Dos direitos civis ao IRA 
Tropas inglesas en labor de vixiancia en Irlanda do Norte. 

As manifestacións polos direitos ci-
vis comezaran no ano 68, inspiradas non 
nas do Maio francés, senón no movimento 
dos negros americanos dos anos sesenta 
dos que, dada a sua situación social, sen:. 
tíanse máis próximos. Ao ano seguinte o 
governo laborista de Londres enviou ás 
tropas para pór orde na "província". Só ian 
por uns dias, pero ali permanecen vinte
trés anos despois. 

Derry é unha cidade simbólica para as 
duas comunidades. Os unionistas chá
manlle Londonderry por asentarse nela 
comerciantes londinenses a comezos do 
século XVII, pero tamén ten unha simbo
loxia sexual, chámanlle a cídade dance/a 
"sempre cortexada pero nunca conqueri
da" polos católicos. 

Mentres que nese ano o desemprego en 
Inglaterra andaba polo 2,5% e case che
gaba ao 10% na Irlanda do Norte, en 
Derry sobrepasaba o 20%. O governo 
prometera 2.000 postos de traballo e, pa
labra máxica, modernización. Pero esta 
consistiu en pechar a via férrea con Du
blin, con Donegal e unha das duas con 
Belfast. A nova universidade do Ulster, 
que ia ser instalada nesta cidade, foi le
vada para a pequena vila protestante de 

· Coleraine. 

Un estudo xeográfico mostraba que as ci
fras de fertilidade (que só afecta aos cató
licos), dependéncia xuvenil dos pais, nú
mero excesivo de persoas por casa, ele
vado desemprego e emigración, eran as 
típicas dun país tropical subdesenvolvido 
e non dunha sociedade ocidental euro: 
pea. Este mesmo estudo, feito a finais dos 
anos sesenta, demostraba que a estrutura 
da povoación era comparábel a de Ingla
terra e Gales de meados do século XIX. 

As consecuéncias imediatas do "Domingo 
sanguento" foron o peche, 54 dias des
pois, do parlamento de Stormont, no que 
só estaban os protestantes; governar di
recto desde Londres a meio dun governa
dor con todos os poderes como nos me-
1 lores tempos coloniais; caída do movi: 
mento dos direitos civis e escalada da vio
léncia. Cahal (cardenal) Daly, bispo de 
Derry, un dos que ian na manifestación do 
Domingo sanguento e que non perde oca
sión para condenar a violéncia do 1 RA co-

mo "un traballo do demo", recoñece nun
ha entrevista (5-1 -92) que os feitos dese 
Domingo foron os que decidiron a moita 
xente a abandonar as manifestacións pa
cíficas e alistarse no 1 RA. 

Hai algún xeito de impedir 
que o IRA gañe 

Tomo prestada esta frase dun dos máis 
prestixiosos colunistas da prensa británica 
para ilustrar un pouco os ánimos actuais. 

A violéncia recrudeceuse nos meses an
tes do Nadal, co que o governo de Lon
dres decidiu enviar a 300 soldados máis 
a pasar as vacacións ao Ulster. Xunto 
con eles ian 440 policias a tempo parcial 
do Ulster Defence regiment. O ataque do 
1 RA contra un coche no que ian obreiros 
que estaban a construir un cuartel para a 
policia serviu de detonante para enviar 
máis tropas no mes de Xaneiro. Como no 
69, daquela governaban os laboristas, o 
governo di que a misión das tropas será 
protexer a comunidade católica das posi
beis revanchas dos protestantes. O ata
que serviu, tamén, para que o presidente 
do Sinn Féin, Gerry Adams, recordase 
que "a perda de vidas no incidente ó un 
aviso horrorífico do fracaso da política bri
tánica en Irlanda. Este tráxico evento su
bliña a urxente necesidade dun diálogo 
inclusivo que poda levar a un auténtico 
proceso de paz". 

Un alto mando militar desprazado ao Uls
ter recoñecia que o IRA é "un formidábel 
inimigo. Algunhas das suas operacións 
son, en termos terroristas, brillantes, se 
non os recluímos isto vai para longo". Es
te mesmo oficial recoñecia que o IRA non 
dispón de máis de 100 activistas. Agora 
cabe perguntarse como só 100 persoas · 
poden manter en pé a unha das máquinas 
de guerra máis perfeitas da Europa oci
dental e a unha das máis experimentadas 
forzas mundiais de contra-insurrección. 

A povoación dos Seis Condados anda polo 
millón e médio de habitantes dos que tan 
só un tércio son católicos, quer dicer, inimi
gos potenciais. Para controlar a este médio 
millón de nacionalistas ou para manter os 
privilexios dun millón de protestantes ou 

JOE BOATMAN 

unionistas, os británicos manteñen unha 
máquina militar de máis de 30.000 homes 
entre exército, policía, milícia, carpos espe
ciais e servizos da intelixéncia. 

Parece ser que os militares e a policia in
formaron ao governo de Londres de que a 
única maneira de acabar co IRA é impar o 
internamento xeralizado sen prévio xuízo. 
Este xa foi posta en prática entre 1971 e 
1975 e, en vez de rematar co 1 RA, conso
lidouno. Nengun político parece que este
xa agora, hai unhas eleicións xerais á vis
ta, por esta medida impopular e discrimi
natória que traeria graves consecuéncias 
eleitorais, mais no fondo todos están de 
acordo con ela. 

Na prensa inglesa podemos ler estes dias 
suxeréncias dos comentaristas políticos 
para rematar ou librarse do problema "do 
Norte". De momento comentaristas 'libe
rais', como N. Ascherson do The lnde
pendent, recoñece ( The lndependent on 
Sunday 12-1-92) que hai unha guerra e 
que ten certos paralelismos con Alxéria, 
Angola e Mozambique, quer dicer, hai un
ha guerra colonial. Por suposto que esta 
afirmación non sentou nada ben nos cír
culos 'democráticos' ingleses, como. tam
pouco sentará aqui a quen anda por ai di
cindo que na Europa da CE non hai pro
blema nacional. Importante é, tamén, que 
se fale de que unha das solucións seria 
un ha Irlanda unida na que o 1 RA non teria 
razón de existir, polo que o governo de 
Dublín "dariase presa en encerrar os do 
IRA nas cadeas e logo tirar a chave". A 
diferéncia entre isto e internamente sen 
xuízo non a hai. 

Pero entre todas estas voces que conde
nan aos republicanos surxe unha que pe
de que se aclaren os feitos de Derry de 
1972. Jeremy Corbyn, un dos tres deputa
dos laboristas que apoian publicamente a 
causa republicana, apresentou na cámara 
dos Comuns unha proposta para que o 
governo de Londres clarexe eses feitos e 
condene aos responsábeis, "se iso non se 
fai, di o deputado, non pode haber forza 
moral para condenar a violéncia dos gru
pos republicanos". Até o de agora nengun 
militar foi condenado polos tribunais ingle
ses por atrocidades cometidas nos Seis 
Condados.+ · 

TRES EN RAIA 

Muro 
hai só un 

• G. LUCA DE TENA 

O s muros non se televisan des
de Novembro do 89. O cupo 

de fotogramas para valados fóise todo 
para o de Berlin , emblema da Guerra 
Fria, levantado con gran rexouba dos 
cruzados contra os Muros, que se da
ban golpes de peito en público contra 
o foxo pero estaban encantados coa 
división de Alemaña. 

Xa non se fala de muros. O que sepa
ra aos irlandeses do Bogside, dos bri
tánicos do barrio de Falls, en Belfast 
(Irlanda), é un parapeto de cemento 
con foxo, casetas, alambradas, focos, 
radar e tanquetas . Pero non é propria
mente muro. Margaret Thatcher cha
mouno barreira da paz. 

O que impón o cerco de Beirut Oeste, 
palestino e árabe, non é o Leste sio
nista e pro-norteamericano, armado 
até os dentes, e non é cun muro de 
vergoña levantad9 coa axuda das tro
pas de Tel Aviv. E só unha liña de de
marcación que leva o poético nome de 
liña verde. 

Tamén é liña a divisória que parte Co
rea polo paralelo 38. Dezaoito divi
sións (seiscentos cincuenta mil solda
dos, dos que boa parte son estadouni
denses), casamatas , alambradas, ra
dares e un área de afección dun qu iló
metro de ancho dominada por postes 
de vixiáncia, gardan unha mural la de 
cemento de douscentos corenta quiló
metros de longo. O tal muro, que nun
ca veremos na televisión , recebe o no
me de Jiña de alto o fago. 

Esta relación sumária, desertada polos 
noticiários, pode se complementar con 
outros mamparos, parapetos, lenzos 
ou valos, reais, coma o muro de Has
san 11 , ou estratéxicos coma o de Ti 
mor Leste, Xerusalén, Gaza, Soweto, 
a base de Panamá, o Bronx ou o Río 
Grande. 

Pero muro, muro, o de Berlín.+ 

VOLVER AO REGO 

G eorge Bush estaba en Georgia, 
nun acto de propaganda eleito

ral (o partido republicano non adoita a 
reunir neste estado máis do 15% dos 
votos). Os candidatos colléronse do 
ganchete, ao ex-director da CIA co
rrespondeulle unha muller negra, e de 
supeto todos comezaron a cantar o 
Venceremos nós. Xa saben, desde o 
fondo da noite, dím o corazón, que 
algun dia, vencere nós: Foi coma 
se a estátua de l.n voltase a cair, 
nun aloucado tráfi ef símbolos .• -,. 
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