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Mg del Mar 
Bon et: 
10s que 
antes me 
escoitaban, 
ao chegar 
ao governo, 
potenciaron 

# • . 

a mus1ca · 
inglesa' 
Nas suas cancións latexan 
ares autóctonos , árabes , 
gregos ... Procede dunha illa 
con nome feminino. O xor
nalista Emílio Garrido apre
sentouna como "María del 

LUIS BARA 

Mar Mediterráneo". Xé:l que 
logo, Mª del Mar Bonet de
vén nunha musa, nunha per
soalidade artística, que vai 
alén do poético-musical.• . 

· (Páxina 14-15) 

Dous millóns e medio; 
. prezo de saida 
.-dun concellal 
As fichaxes de concelleiros 
do Grave, Nigrán, A Estrada, 
.e os intentos realizados con 
edis de Vigo, Vilagarcia, Ma
z ari cos , Lugo , Chantada 
Mondariz, Ferro!.. . polo Parti
do Popular, hai que situalos 
no intento de conseguirse un
ha maioria eleitoral nas próxi
mas eleicións autonómicas, 

ainda que tam.én está ·· a s_er. 
usado nas loitas intestinas do 
partido para _acrece.nta¡_ ó_ po~ 
der de distintas baroniás·. Es
ta política de adquisicións de 
recadadores de votós cóm
pleméntase· coa reform~ da 
Lei Eleitoral e. do Regulaf:rien
to do Parlamento. 

(Páxina ~O) 

Un ano de prazo. para 
reducir as explotacións 
lácteas nun cuarto 
A finais do 89 e princípios do 
90 o sector da carne de vacu
no pasou na CEE un dos pia
res momentos da sua história 
como consecuéncia dos cám
bios introducidos baixo a presi
déncia española da comunida
de. Foron os primeiros inten-

ANTOLOXIA 
da literatura fantástica 

en lingua galega 

Edición de 
ANTÓN RISCO 

Vintecinco relatos que ofre
cen unha visión orixinal 

e completa do conto 
fantástico galego. 

tos de reforma da PAC para 
correxir as suas disfuncións, e 
resultaron un fracaso ao que
rer evitar o problema de fondo 
que é a superación do modelo 
produtivis.ta e a defensa das 
explotacións familiares.• 

(Páxina 7) 

·ANTOIOXÍA 

galaxia-namit iva 

galaxia 

O exército amaga con aplicar pala-forza 
ás medidas do FM 1 

Cintos aperta.dos 
en Venezuela 

Un exército_ sen esquerda á 
que reprimir e sen ideário 

defin_ido ensaia o golpe 
de Estado no país 

caribeño. O fin último 
da intentona non 

pode ser outro que 
o de· garantir a paz 

social ante o 
descontento 

producido palas 
im'placábeis 

reformas 
económicas que 

dita o Fondo 
Monetário 

1 nternacional. 



A garda pretoriana 
de Michel Cadessus 

A mención reiterada á corrupción e o descontento pala xestión de 
Carlos Andrés Pérez, boliga no feixe de crónicas e novas 
distribuidas palas axéncias internacionais eneal do intento de 
golpe en Venezuela. Parecera que o problema non está na 
sustáncia da política clásica de estabilización económica, que 
todos apoian, senón nas ... su as consecuéncias para a sociedade. 
Unha porta de comprensión cara os sublevados é o que se abre 
perante a opinión despois de coñecer este ponto de vistc:t. 

Todos os golpistas do mundo, de Madrid a Moscu, actuan 
amparados na coartada do desorde. Pero a lexitimación dos 
golpistas en Venezuela debe afrontar ainda un problema: o país · 
carece dos elementos subversivos, configurados segundo a 
imaxe tópica do activista de esquerda. Os descontentos forman 
maioria, pero non teñen proxecto, simplesmente fame. 
Necesidade provocada polas medidas de axuste duro: 
privatizacións, liberalización económica, apertura aos capitais 
extranxeiros: etc. . 

Venezuela, polo tanto, é unha excepción en Latinoamérica, 
continente onde adoita haber un grupo de esquerdistas dos que 
botar man no noticieiro que informa da saida da tropa. Por iso, os 
tanques de Caracas, que non confesan ideário -mesmo houbo 
quen involucrou a sectores progresistas do exército-,apresentan 
pala contra unha radiografia clara de todos os exércitos 
intervencionistas: aplicar pola forza as medidas económicas que 
os civis non son capaces de aplicar polas boas. 

A bonanza económica que asomou no país ao longn de 1991 · 
conseguiu que a inflación descendese do 81 ao 30 por cento. A 
débeda externa foi negociada cos bancos comerciais _acredores, 
no marco do Plan Brady, e o pago anual baixou de 3.600 a 1.200 
millóns de dólares. O 18 de Decembro de 1990, o FMI tiña 
outorgado ao país _un préstamo de 1400 millóns de dólares. 
Notícias todas elas esperanzadoras que circularon con profusión 
polo ámbito internacional, como exemplo das consecuénGias 
benéficas de aplicar as medidas do Fondo Monetário 
Internacional (FMI) e do Banco Mundial. En pago, Carlos Andres 
Pérez preside a Internacional Socialista e campa polo mundo do 
ganchete de Felipe González e George Bush, orgulloso das suas 
habilidades diplomáticas. 

Namentras, o 40% da povoación ehtrou nos eidos da pobreza 
absoluta e outro 40% na pobreza relativa, segundo calificacións 
oficiais. As principais empresas foron privatizadas, escangallando 
o noutrora fornido sector estatal, e o Estado iniciou un programa 
de redución progresiva das tarifas alfandegárias. A liberalización 
acadou ao sector petroleiro, bandeira do progreso nos anos 
sesenta. A corrupción sulagou todas as relacións económicas e 
as ruas quedaron nas mans dos malandros a partir das seis da 
tarde. A maioria dos venezolanos non pode satisfacer hoxe as 
suas necesidades básicas, e son moitos os que -buscan a 
solución dos problemas pala via da forza. Desde hai seis meses 
marren diariamente no país 40 persoas en golpes desesperados 
contra armacéns e tendas de alimentación. Neste contexto, era 
máis que probábel a repetición do caracazo, espontánea protesta 
popular que en Febreiro de 1989 arrasou os supermercados de 
Caracas e deixou o ronsel de máis de 300 mortos. Esta vez, con 
todo, son demais os elementos que permiten localizar a iniciativa 
do golpe nos despachos do Governo, como coartada para a 
suspensión de garantías que óbvia a clásica caza de bruxas nas 
beiras da esquerda. Continuar aplicando as recetas do FMI, 
logrando con elas a vida boa para uns poucos e especialmente 
para os sectores extranxeiros que zugan na economía 
venezolana, facia necesário controlar o descontento e evitar unha 
explosión. Velaí o papel do exército: garda pretoriana de Michel 
Candessus, un francés fino, director do Fondo Monetário 
Internacional, que probabelmente non coñeza Venezuela. Velaí o 
sentido da supresión das garantias constitucionais que ven de 
pr~mulgar Carlos Andrés Pérez. + A NOSA TERRA 

Os golpistas obteñen un éxito parcial ao anunciar o 
presidente o embargo de garantias 

O medo a un nOvo caracazo· 
provoca ~ suspensión dos 

direitos constitucionais 
en Venezuela 

MANUEL VEIGA - G. LUCA DE TENA - XAN CARBALLA 

O axuste drástico, imposto polos paises ricos a Venezuela como condición 
para novas préstamos, privou á maioria da povoación dos bens de consumo 

diários. A reacción non se fixo esperar e os asaltos con vítimas a tendas, 
bancos e armacéns aumentaban por horas. Carlos Andrés Pérez adiántase 

ao previsíbel estoupido de violéncia (semellante ao Caracazo do 89) e 
declara unha ditadura temporal. A última operación desta clase costou máis 

de trescentos mortos. 



Ninguén pode agardar que a 
suspensión de dereitos constitu
cionais democráticos, anunciada 
polo presidente venezolano, Car
los Andres Pérez, poucas horas 
despois de fracasar o intento 
golpista, vaia ser dirixida contra 
os militares desleais ao governo 
eleito en Decembro de 1988. A 
experiéncia de toda Latinoaméri
ca tala ás claras a este respeito. 
A libre actuación da policía sen 
limitación legal abre un prece
dente grave que pode prolongar
se no tempo e que obrigaria a 
colocar a democrácia venezola
na entre paréntese. Un tempo de 
excepción poida que máis admi
síbel, iso si, para os governos 
ocidentais. 

Cando a maioria dos paises do 
continente evolucionan cara os 
dereitos democráticos formais, 
seria difícil xustificar, sen intervir, 
unha decisión contrária no país 
caribeño, moito máis difícil de es
curecer ca do viciño Haití, vítima 
tamén recente dun golpe militar. 

O frente a reprimir non é outro 
que o do descontento. Un cla
mor masivo que xa estoupou , 
con surpresa daquela, nos últi 
mos dias de Febreiro de 1989. 
"Non importa que se presuma en 
Venezuela da existéncia dunha 
democrácia consolidada e esta
bel , con máis de trinta anos", si-

nalaba Farruco Sesto Novas, na 
sua crónica para A Nosa Terra, 

alguns dias despois. "Non impor
ta, continuaba, que aquí se teña 

Os venezolanos non puideron restabelecer 
o nível de vida que posuian en 1980 e 
unha grande masa de povoación caeu 
por baixo do límite da pobreza. 

-~ 
I 

PEPE CARREIRO 

criado o mito da pasividade po
pular e o apoio incondicional aos 
governos". Venezuela, esqueci
das as vacas gordas que trouxo 
o petroleo na década dos sesen
ta e setenta, está hoxe en día in
serida no contexto de crise que 
afecta a-toda. Latinoamérica. Su
cesos · coma o Caracazo produci
ronse simultaneamente en Cór
doba (Arxentina), mentres o Bra-

sil é un fervedeiro no que os 
. asaltos á comércios, á proprieda
de en xeral, xunto coa corrupción 
son feito habitual até extremos 
descoñecidos na sociedade, 
nunca demasiado estabel, de 
América do Sul. 

A aperta de Bush 

Con todo, o contexto de 1989, 
non é o de hoxe. Daquela, Car
los Andres Pérez levaba pouco 
máis dun ano no governo e go
zaba ainda do prestíxio conse
guido durante o seu mandato an
terior (1974-1979), época de ri
queza petroleira, de consumismo 
sen taxa e dun incremento da 
débeda externa que ian herdar 
os seus sucesores. 

A política do presidente adquiriu 
toda a sua intensidade co paso 
dos meses. En Setembro de 
1990 o país constituiase en 
membro oficial do GATT (Acordo 
Xeral sobre Tarifas Alfandegá
rias e Comércio) e iniciaba un 
programa de redución progresi
va das tarifas de importación, o 
que significaba a apertura do 
seu mercado ás compañias in
ternacionais. 

Durante a crise do Golfo, Vene
zuela apoiou aos Estados Uni
dos e recebiu no seu território, 
por primeira vez en trinta anos, a 

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

Un galega denúncia un asalto do exército e o intento de reclutam·ento forzoso 

A delincuéncia dá lugar a un particular 
toque de queda a partir das seis da tarde 

, Unha parte importante dos vene
zolanos porta pistola, coa fami
liaridade coa que un europeo le
va o seu relóxio. Unha média de 
cuarenta martas diários prodúce
se como consecuéncia do asalto 
a tendas. En todos os recantos 
de Cáracas soldados armados 
ensinan as bocachas dos seus 
fusis desde hai meses. Os poli 
cias tamén aparecen completa
mente armados, provistos inclu
so de chaleque antibalas. 

O salário mínimo na cidade é de 
8 mil bolívares e de 6 mil no cam
po. Un litro de leite custa 45 bolí
vares. Os salários non chegan a 
nada e a corrupción gabea por 
todas as esferas sociais. A pró
pria Garda Nacional é un dos es
tamentos máis corrompidos. Ser 
parado pala Garda significa que 
o cidadán non terá máis remédio 
que soltar algo de diñeiro. Nos 
lindes entre unha província e ou
tra de Venezuela existen alcaba
las militares (postas semellantes 
a unha alfándega) que paran ar
bitrariamente aos veículos. Ser 
retido significa invariabelmente 
ser abrigado ao soborno. 

A delincuéncia medra mes a 
mes, de xeito que despois das 
seis da tarde son poucos os que 
se atreven a sair á rua e os que 
o fan observan con preocupa
ción todos os movimentos ao 
seu redor. A partir desa mesma 
hora, os conductores ignoran os 

' semáforos con luz vermella. Pa
rar significa arriscarse a ser 
abordado por un malandro, 
apelativo que, ao igoal que no 
Brasil, reciben os delincuentes. 
Os malandros cóntanse por mi
lleiros e forman parte do sector 
non estruturado da economía, 
segundo a terminoloxia aplicada 
polos expertos ao servício do 
Fondo Monetário Internacional. 

As vilas de ranchitos, cuxos habitantes nen sequer están no censo, rodean Caracas. 

Asalto aos veículos . 

O reclutamento militar· acada xa 
os modos das zonas de guerra 
peruanas ou salvadoreñas . Os 
automóveis ou autobuses poden 
ser detidos por surpresa e todos 
os homes abrigados a baixar. 
Un mozo galega, de apelido 
González, tivo que acreditar du
rante unha retención deste tipo 
a sua nacionalidade e o feito de 
que xa ti·vera realiza,do o serví
cio militc.r no Estado español, 
segundo informou a A Nosa Te
rra un dos seus familiares. 

O crecemento da pobreza é visi
bel, tanto como o ·abandono dos 
princípais servícios por parte do 
Estado, sumido na pólítica de 
austeridade marcada polo FMI. 

Por frente das principais urbani
zacións de Caracas, de xardins 
cuidados e protexidé;is por gar- · 
das armados, amósase o bairro 
de Petare, característico pqlas 

Zonas outrora.priviiexiadas amasan _·_. 
os seus comércios pechados e 
as beiraruas rotas, mentres o· lixo se . 
extende polo ancho da calzada- · 

suas casas de ladrillo sen enfos
car, onde campea a mi"séria. 
Mesmo zonas outrora privilexia
das amasan os seus comércios 
pechados e as aceiras rotas, 
mentres o lixo se extende polo 
ancho da rua. A trinta quilóme
tros do centr-o da capital non 
existe xa liña telefónica, defi
ciéncia que agora recaerá sobre 
os novas proprietários da Com
pañia: a Telefónica española. 

A vellez do parque automovilís
tico conduciu ao governo a de
cretar a recollida obrigatória, 
através dunha grua, de veículos 
de_masiado antigos. E$ta ven 
sendo unha fonte de problemas, 
dadas as frecuentes averias 
que producen e que se traducen 
en atoramentos do tránsito. 

Folgas de estudantes e 
carapuchas negras 

Todo o ensino de Venezuela es
tá en fol~a desde hai vários me
ses. No primário son o~ pr~le
sores os parados, mentres-que 
no secundário e no unive.rsitário 
os promotores da protesta .son 
os alumnos. · · 

Este fenómeno de prdtésta cb- · ·: _. -
mezou a ser perturbado polci.·· r. 
aparición de grupos _de encara.:. ·. : ·. 
puchadas, estudantes que . pro.:. .. < 
movian os principais incídentes l 
e movilizacións, segundo algün- · : 
has fontes. . · · · 1 

• 1 
1 

O coñecemento da d~tencióri e : : 
apaleamento· ·dun estudante na- ·: 
tural de Venezuela, pero de na- 1 

cional_idade nortea,flie~icana , cb- ' :· 
mezbu a suscitar algünh_as dúbi~ . ·: 
das. O mozo foi petido pola poli-' · 1 

cía, tortüra<;fo sen interrogatório .: 
e abrigado a fotográfarse curiha . ; 
carapucha negra.• ._.· · . . . . . ·. : 

. 1 
------------------------------------------·-----------------:--------------------------------__: ________ -_____________ ,.... ____ :...:--..:. ______ .;.. ___ .J 



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

Os probes norteamericanos 
serian ricos en Venezuela 

prego, de ingreso e de benestar 
social para integrar globalmente 

.·este sector económico". 

A compar~éión entre os níveis 
de probeza considerados para 
os Estados Unidos e os níveis 
de renda pr cápita nos paises 
de Latinoamérica aterecen un 
contraste elocuente. Segundo o 
Buró do Censo dos Estados 
Unidos unha família americana -
de catre .persoas descende á 
categoria de probe con ingre
sos anuais de 13.359 dólares, 
é dicer 3.334 dólares por cada 
indivíduo. As cifras de Latinoa
mérica, segundo o informe do 
Banco Mundial, apresentado na 
última asamblea de Outubro 
pasado en Bangkok, danlle ao 
Uruguai -o máis rico entre os 
probes de LAtinoamérica-
2.660 dólares anuais per cápi
ta; veñen despois Brasil 
(2.540), Venezuela (2.450), Ar
xenti na (2.160) e México 
(2.01 O). Un grupo formado por 
Guatemala, Honduras, Bolivia e 
a Rep. Dominicana non chega 
aos mil dólares e Haiti anda 
nos 360 dólares. 

1 :·Rafael Caldera fai unha análise 

A diferéncia entre un probe 
americano e o ingreso per ca
p.ita máis alto de América Lati
na é de 67 4 dólares e no caso 
de Venezuela de 884 dólares. 
Ou sexa que un 
estadounidense probe recebe 
case un 30% máis que un ha
bitante promédio da desenvol
vida Venezuela. 

O ex-presidente venezolano 

do papel venezolano na trslación 
,,. da economia de mercado a nível 
... rmundial, "reduciríanse os nasos 

-~ :p_aises a suplidores de matéria 
prima e man de obra barata. A 
contradición irritante entre a ex
trema probeza e a excesiva ri
;queza dos paises do mundo de-

. s~nvolvit:lo non presáxia nada 
- 'bon para a humanidade". 

~ .. ~A ilusión petroleira 

A pr~_sión .doJ;;.M . L de.termin~ ~1,.polítJc;:a_ e.conó~i"a venezolana. N¡1 ifTlaxe cerimó- . 
ni~)ri~ug:~·rai _duh_ha reunión do 'FQrld,o· MonétárJo--lnter_nacioilal éelebrada-'efn .:ipalJ. 

. ,: -~ . . 
Rafael Caldera analisaba, se
guindo esas cifras, as políticas 
do FMI co seu país afirmando 
que as moedas dos paises lati
noamericanos se funden, "ape
sar de que o FMI foi criado en 
Bretton Wood para con.querir 
un equilíbrio cambiário univer
sal, o certo é que procurando 
ese equilíbrio do FMI, some
teuse aos nasos povos a un re
axuste económico cun elevado 
custe social, como recoñeceu 
o próprio presidente do orga
nismo Camdessus. Mentres is
to sucede o Fondo dedícase a 
darlle aos probes razóns con
vicentes para esperar un futuro 
mellor". 

A solución sumerxida 

O paliativo á situación soqlal 
oferéceo a chamada economia 
informal ou o que eufemística
mente denomina o informe ·do 
Director Xeneral da OIT como 
"sector non estruturado da eco
nomia". Con esta solución con
séguese que unha corte dos 
miilagres composta por vende
dores ambulantes, lustrabotas, 
pregoeiros, prestadores de vá
rios servícios ou através de pe
quenas empresas manufactu
reiras ou de mensaxeria amortí
gue a crise de emprego. A OIT 
recomenda que nese senso é 
preciso "elevar os níveis de em-

·. O aumento da produción de pe
tróleo durante a crise de Kuwait 
serviu de balón de osíxeno e fixo 
concebir ilusións a unha povoa-
ción emprobecida brutalmente. 
Esa ilusión xa se viviu no 1984 
cando se reequilibrou unha chis
ca a perspectiva de ingresos ao 
conseguir un prezo máis xusto 
para o petróleo venezolano. Cal-

,dera remacha sobre esa ilusión, 
"a verdade é que os venezola
nos non somos ricos porque un
ha parte considerábel da nosa 
povoación non percebe o indis
pensábel para vivir e porque , 
apesar de incluir grandes fortu- ' 
nas no PIS, o ingreso médio es
tá moi por baixo do nível de pro
beza crítica dos paises desen
volvidos. Con poucas diferéncias 
é o caso do conxunto dos paises 
latinoamericanos".+ 

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

un presidente daquel país . Car
los Andres Pérez: convertido nun 
bon sócio de Bush, conseguiu 
aumentar a cota internacional de 
petróleo de Venezuela, en susti
tución do Kuwaiti. Convén men
cionar este cámbio, porque só un 
ano antes -en Decembro de 
1989- Carlos Andres Pérez ne
g árese a recebir ao vicepresi
dente estadounidense alegando 
que era preciso evitar "manifes
tacións anti-norteamericanas 
após da invasión de Panamá". 

O presidente venezolano , reelei
to presidente da Internacional 
Socia/Jsta, recebiu ese mesmo 
ano visitas de Felipe González e 
Franc_;:ois Mitterrand. Con todo, o 
rouse (de existir algun matiz dife
rencial entre a Internacional So
cialista e a política norteamerica
na), ou aproximación aos Esta
dos Unidos, estaba xa iniciado. 

En 1990 constituiase 
en membro do 
GATT e iniciaba 
un programa de 
redución das 
tarifas de 
importación: 
abertura do 
mercado ás 
compañias 
internacionais. 

O Tesauro norteamericano, os 
grandes bancos e os paises in
dustrializados comezaron a des
bloquear os seus créditos a Ve
nezuela, por valor de 1700 mi
llóns de dólares. En Decembro 
de 1990 -en paralelo á crise do 
Golfo- , Venezuela asinaba co 
Fondo Monetário Internacional 
(FMI) un crédito de 1.400 millóns 
de dólares, ainda que a esperan
za inicial era de 4.600 millóns. 

Pior que no caracazo 

Pero o pais pagou coas correa
xes do axuste duro: austeridade 
absoluta, despido de funcioná
rios , subida de précios de produ
tos básicos , privatizacións, su
prensión de aranceis, reprivatiza
ción dunha economía controlada 
nas suas duas terceiras partes 
polo Estado, etc. 

En 1991 a inflación reduciuse 
en máis da metade, quedando 
ainda asi por riba do 30%. Os 
venezolanos non puideron res
tablecer o nível de vida que po
seían en 1980 e, sobretodo, un
ha gran masa de povoación ca
eu por baixo do límite da pobre
za. Esta situación seria, en pou
co tempo a de o 80 por cento 
dos cidadáns. No entanto, o sa
neamento dalguns índices ma
croeconóm icos, servia para 
anunciar ao mundo unha pan
tasmal recuperación, que, sen 
embargo , non afectaba, se-nón 
negativamente, á máioria dos 
17 millóns de habitantes. 

Cumprindo ao pé da letra o afo
rismo de Karl Marx (Os ricos se
rán a cada máis ricos e os po
bres a cada máis pobres), a si
tuación comezaba a deixar páli
da á que dera lugar o 27 de Fe
breiro de 1989 ao estoupido de
nominado logo caracazo.+ 



·CONFERENCIA DE P NSA 
~ 

IMPORTANTE XESTION DA CAIXA DE PONTEVEDRA 
CUMPRIMENTO DO PLAN CUATRIENAL 100 -100 

E BRILLANTES RESULTADOS DO EXERCICIO 1991 

CONSECUCIÓN DUN BENEFICIO DE 2.250 MILLÓNS 
CUN RESULTADO NETO DE 1.204 MILLÓNS DE PESETAS. 

PLAN CUATRIENAL 

COA PRESENCIA DA CAIXA 
NAS CATRO PROVINCIAS GALEGAS 

A Caixa de Pontevedra culminou brillantemente o Plan Cua
trienal "100-100" (100 oficinas operativas e 100.000 111illóns 
de pesetas en recursos alleos) deseñado en 1988 de ambicio
sas metas, múltiples e complexos compoñentes. 

PRINCIPAIS ASPECTOS 

PREVISTO REALIZADO 

Sucursais ............................. 100 .. ... ..... ...... ........ . 101 
Recuro Alleos .......... . 100.000 .................. 101.000 rnillóns 
Recurso Propios ............. 6.035 ................. .. : .. 6.081 rnillóns 
lnvestimentos ........ ......... 66.000 ......... ........... 76.000 millóns 

Na sala de Xuntas do Consello de Administración da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra, de
senvolveuse a tradicional Conferencia ·de Prensa de prirneiros de ano, para dar conta dos resultados 
económico-sociais da Entidade, relativos ao pasado exercicio de 1991, asi como do cumprimento do 
"Plan Cuatrienal 100-100" (1981-1991). 
Estivo dirixida polo Presidente da Cruxa, D. Manuel Campos Villarino e polo Director-Xeral, D. Carlos 
Velasco Garrido, a quen acompañaron outros Conselleiros e Directivos da Institución. 

RECURSOSALLEOS · 
A CAIXA DE PONTEVEDRA ALCANZA OS 
100.000 MILLÓNS DE RECURSOS ALLEOS. 

- Crecimento: .. ................ ... ........... .... 8.770 millóns de pta. 
-Taxa: .............. ..... .... ....... ........... ........ 9,48 % 
- Saldo: ................ ...... ...... ........ ..... 1O1.000 millóns de pta. 

O balance da Caixa a 31 de decembro , sobrepasa os 
116.306 millóns de pta. cun incremento de 12.700 millóns 
equivalente ao 12,30 %. 

OtTROS SERVICIOS Fli\ANCEIROS 
- Lanzarnenlo ao Mercado do Préstamo Super-30. 
- 16 millón de operación no ano. 
- 85.000 tarxetas de Crédito Vi a e Caixa Amiga. 
- 1.400.000 operacións realizadas en 66 Caixeiros Auto-

mático . 
- 1.042 Datáfono en comercios afiliados. 
- Tarxeta de compra. Realizaron e compra por mái de 

1 .000 millóns de pta. en 75.000 tran acción . 

EXPANSIÓN 
aixa de Pontevedra xa len pre encia activa na 4 pro

vincias ga lega , tcndo ido inaugurada 12 sucur ai ao 
longo do ano, no eguinte lugare : 

- Pontevedra 1: Monteporreiro. 

- Vigo 2: A Doblada e Venezuela. 

- A oruña capital 3: Juan Flórez; Avda. da Torre e Av-
da. do Mallo. 

- Ourense capital 4 : Lamas Carvajal; A Ponte; O Couto e 
Avda. de Bueno Aire . 

- Lugo capital 2: San Marco e Avda. da Coruña. 

O COEFICIENTE DE GARANTÍA 
A Caixa cubre sobradamente a marxe de solvencia, tanto 
na ap licación da normativa e pañola, coma na e ixida pola 
Comunidade Económica Europea. 

AUDITORÍA 
Coma en anos anteriores, pasouse a correspondente Au
dioría á xestión da Caixa do Exercicío de 1991, cun infor
me totalmente limpo e sen observación algunha. 

I\iVESTIMENTO CREDITICIO 
-Crecemento: ............... .... .......................... 18.107 millóns 
- Taxa: ............. ..... .... ...... .... ...... ..... 31,31 % de crecemento 
- Saldo a 31 de decembro: ......................... 76.000 millóns 
- Operacións formalizadas no exercicio: ... 24.000 .millóns 

A Caixa alcanza o crecemento medio relativo máis alto de 
entre as Caixas de Galicia e do estado. Do oitavo posto do 
ano anterior, ao sexto lugar no Exercicio de 1991. 

Son de resaltar tarnén os seguintes feítos: 

- A Carteira de Efectos con 13.440 miJlóns de pta. de sal
do, obtén un incremento do 14,85 %. 

. CONVE\IOS 
Cooperacións con entidades financeiras: GEMOVISA, 
DINERFONDO, TINSA, LICO S.A., CASER, AMICAJA 
e AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA. 

ASENTAMENTO DO CONVENIO DE COLABORA
CIÓN COAS CAIXAS DE OURENSE E VIGO. 

A Cruxa de Pontevedra, coas de Vigo e Ourense, continua 
desenvolvendo o seu convenio de cooperación co obxecto 
de compartir determinados servicios no beneficio da me
llor atención ao cliente e para a consecución dun abarata
mento dos custes de administración. 

OBRA SOCIO-CULTURAL 
Intensificáronse todas as accións da actividade da Obra 
Social nos Centros propios (Clube de Xubilados de Ma
rín, Clube de Xubilado de Silleda, Gardería Infantil de 
Campelo, Centro Cultural O Burgo, Residencia de Estu
dantes, Auditorio Campolongo, Sala de Arte), así como 
a correspondentes á Aula Móbil (actividades nas vilas), 
e as Aulas de Estudos Profesionais, tendo estas últimas 
unha ampla aceptación e repercusión pola calidade e 
cantidade da xestión de formación docente e cultural na 
que cada ano participa maior número de alumnos e usua
rios das 4 provincias galegas. 

É de destacar a cantidade de persoas que se beneficiaron 
(50.000) das actividades artísticas, culturais, deportivas, 
formativas, sociais, etc. 

EMISIÓN DE TÍTlLOS VALORES 
Lanzáronse ao mercado Cédulas Hipotecarias por importe 
de 4.000 millóns de pta. sendo esgotadas en tempo record. 

SERVICIO DE ESTRANXEIRO 
A importante actividade deste Departamento sintetízase 
no seguinte resumo: 

- 1.433 millóns de financiación en 720 operacións de Co
mercio Exterior (importación-exportación) . 

- 60 Operacións de Financiación de Divisas por un total 
de 1.522 miUóns de pesetas. 

- Máis de 3.000 millóns en 17.000 operacións de residen
tes no continente europeo. 

- Máis de 2.000 millóns en 21.000 operacións de compra
venda de billetes e divisas. 

- Conexión e seguimento coa Rede de Cruxeiros Automá
ticos Europeos no denominado "Proxecto Cauce". 

- Intercambio de persoal con outras caixas europeas. 

BENEFICIO NETO 
Os resultados económicos que foron de 2.250 millóns cun 
beneficio neto de 1.204 millóns de pta., experimentaron a 
seguinte evolución: 

- Marx e financeira: ..................... ....................... + 17 ,30. 

- Marxe ordinaria: .............................................. + 17 ,65. 

- Marxe de explotación: ................. ... .... .... .......... + 17,88. 

A Caixa distinguida 
pola C.E.E. 

Reseñar a distinción que novamente fixo o Parlamento de 
Estrasburgo á Institución, facéndolle entrega do Trofeo 
Europeo, único otorgado na xornada europeísta do 28 de 
Outubro, no recoñecimento ao labor cultural e de divulga
ción das institucións europeas que ven desenvolvendo a 
Obra Social desde hai varios anos, e nos que favoreceu 
coas suas accións formativas a 214 colexios, institutos e 
outros centros da comunidade galega, ás que asistiron 
máis de 40.000 alunos. 

' INVESTIMENTOS CREDmc1osr· BENEFICIO NOO· 1991 :..-:i 
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•'Fraga, cacique, 
a carne 
vai a pique' 

Os berros das manifestacións 
convocadas en Lugo e Ourense 
para pedir contas á Xunta da 
profunda crise que atravesa o 
sector responsabilizaban ao 
presidente do Governo 
autonómico. Con frases como 
Fraga, Fraga, a carne quen a 
paga? os gandeiros piden contas 
da situación que atravesan as suas 
explotacións así como de permitir a 
chegada de carne tratada con 
hormonas ao mercado e de facilitar 
a entrada de produtos extranxeiros 
que compiten en situación de 
priviléxio cos de aquí .. O secretário 
de accción sindical do Sindicato 
Labrego Galego-Comisións 
Labregas (SLG-CC.LL), Emílio 
López declarou que o estado dos 
mercados de carne "non é culpa 
das meigas, senón de que estamos 
governados por ladróns e 
atracadores". 

En Lugo, despois da manifestación, 
perante as sedes provinciais das 
consellarias e do ministério de 
Agricultura, a portavoz do SLG
CCLL Lidia Senra, puxo en relación 
a crise do seitor cárnico galega coa 
política agrária da CEE e criticou a 
Administración polo desleigo co 
que está a abordar as propostas de 
negociación. Lidia Senra pediu 
medidas para impedir a entrada de 
carne hormonada, o 
establecemento de précios 
mínimos, a garantia de pago e un 
orzamento para melloras das 
explotacións. Para o secretário de 
acción sindical, os mercados da 

. carne están gobernados por 
delincuentes. "E se non, que llo 
pregunten aos familiares das 
persoas que están enfermas por 
consumiren fígado infectado. O 
único que lles importa, son os 
cartos". 

En Ourense outra manifestación 
solicitou da Consellaria e do 
Ministério o incremento das 
partidas procedentes da CEE para 
axudas á agricultura e a gandeiria 
galegas, no canto de facelo para a 
Exposición de Sevilla e os Xogos 
Olímpicos. . 

Os gandeiros queren que se 
estableza o volume de produción 
de carne en 6.100 quilos por 
explotación e ano. asi como un 
prezo de venda de 750 pesetas 
quilo-canal, que nas zonas máis 
desfavorecidas teria que ser 
incrementada nun 30 por cento. 
Segundo CC.LL. os baixos précios 
están a pór en peirgo as 
explotacións que contaban con 
ingresos anuais entre 600.000 e 
700.000 pesetas brutas ao ano, 
nun cadro de rendas meias que o 
Governo central fixa en dous 
millóns netos. O sindicato labrego 
acusa aos governos de Santiago e 
Madrid de desprestixiar e postergar 
as explotacións familiares en 
beneficio das de pranta grande que 
ceban con hormonas o que amais 
de competir en termos desiguais, 
desprestíxia ao conxunto da 
produción cárnica galega. • 

XOSÉ LOIS 

o • 

CENTRO 
SUBV~NC(ONAOO 
POLA CONS~LLER1A 
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•O BNG propón 12 pontos 
para sair da crises 

O Bloque Nacionalista Galego propuxo 12 pontos nos 
que se enúncian os elementos para sair da crise 
actual, nunha reunión que mantivo cos dirixentes das 
centrais sindicais SLG, CC.00. UGT e CIG. O BNG 
coincidiu cos representantes sindicais en que a 
movilización social debe de estar acompañada dun 
gran debate nacional con propostas alternativas. Para 
conseguir este debate o BNG anunciou a intención de 
apresentar nos concellos mocións de apoio expreso a 
convocatória de folga xeral prevista para o próximo 
día 2 de Abril. 

Os sind icatos non só recibiron con satisfación esta 

• O PP cede en Baiona . . . 

Despois de d·ous meses de enfrontam·entos, coas ·má
quinas excavadoras asexando o parque da Palma e os 
veciños facendo centinela por turnos nunha caseta 
instalada no centro do espácio público, a alcaldía do 
PP renúncia ao plan de construcción dun estaciona
mento nos t~rreos cedidos hai un século aos veciños. 
Despois de lograr a renúncia da Alcaldía, máis de cin
cocentas persoas manifestáronse outravolta polo cen
tro da vila baixo a consina de Baionés, defende a Pal
ma. A mobilización veciñal en defensa de A Palma 
acadu seu ponto crítico no momento da detención de 
catro manifestantes que permaneceron vintecatro ho
ras detidos e incomunicados na cadea de Vigo. Antes 
de ceder na sua postura, o alcalde Vilar defendeu co
mo proxecto do concello o estacionamento baixo A 
Palma, ainda que este non contase con aprobación do 

• Fonsagrada: 
triunfo viciñal 

Despois do peche que durou 
máis dun mes no concello de A 
Fonsagrada, os veciños aseguran 
o seu propósito de manter as 
espadas en alto en tanto non 
vexan sinais de potenciación 
económica da área, secularmente 
abandonada, por parte da Xunta 
e o Governo central. Ao mesmo 
tempo, a oposición formada polos 
concellais do BNG, CNG ePSOE 
seguen a esixir a demisión do 
alcalde Mario Arias Mon. 

Fonsagrada ·será cabeceira de 
comarca e xefatura de servícios 
no plan contra incéndios forestais 
de 1992. Con todo a 
coordenadora veciñal entende que 
os problemas da área non cesarán 
en tanto desde a Administración 
non se tomen medidas para o 
desenvolvemento comarcal . 

Co regreso á Lei de Ordenamento 
Agrario de 1950, situación na que 
estaba A Fonsagrada antes da 

Os representantes veciñais 
indicaron que de non se teren 
mobilizado, a Xunta non teria 
modificado a organización dos 
servícios de extensión agrária. 
Para os portavoces veciñais, a 
decisión da Xunta non fai senon 
retrotraer a situación ao estado 
anterior: á Lei de 1982 que non 
facia senón modificar apenas á 
de 1950. • 

iniciativa de 1"""1'"';;;-----r---,.---~~===-=-~-"-P.t 

criación de 
cabeceiras de 
área, as 
concellarias de 
Agricultúra e 
Presidéncia 
consideran que xa 
non hai motivo de 
inquedanza para 
a comarca. 
Dositeo Rodríguez 
confirmou que A 

proposta, senón que incluso lle propoñerán a outros 
partidos que aval-en a apresentación de mocións 
similares nos concellos nos que o BNG non ten 
representación. 

Os doce pontos que o BNG considera indispensábeis 
para sair da crise teñen os seguintes enunciados: 
ordenación do território, plan de emprego, criación 
dun instituto de economía pública e dun banco 
público, desenvolvimento das comun icacións co 
Estado e con Portugal , compensación da débeda 
histórica, leí do patrimón io forestal, renegociación dos 
tratados pesqueiros, defensa do capital galega fronte 
as trasnacionais , programas de defensa da 
horticultura, a viticultura , a gandeiria e o sector lácteo, 

· normalización lingüística e elevación do nível 
. competencial de Gal iza.+ 

CARLOS PUGA 

·f. · 

pleno. A oposición á obra aumentou pouco que se 
desvelase o contido do proxecto no que se reservaba 
unha planta para invernada de barcos, con tarifas máis 
baixas ca do estacionamento de automóbiles. Doutra 
parte, o plan de obra contemplaba a utilización per
mente dunha superfície de 400 metros cadrados para 
bocas de aceso e respiradeiros, amáis da imposibilida
de de recuperar a superfície arbórea da Palma, sobre 
trinta centímetros de terra para axardinamentos no co-

. bremento da obra. Na tregua asinada está o compro
miso do Concello de estudar algunha das alternativas 
para a instalación do estacionamento proposto pola 
Coordenadora veciñal desde a declaración do conflito. 
No entanto, e pésia ás opinións contemporizadoras da 
Alcaldía, os veciños reafirmaron a sua oposición inne
gociábel á construción do estacionamento. • 

• A RlVG retén os 
arquivos do comité 
de empresa 

Despois de derrubar, sen 
comunicación previa nengunha 
o único local sindical dos 
representantes dos 
traballadores da Compañia de 
Radio e Televisión Galegas 
(CRTVG}, a dirección da 
empresa secuestrou Martes os 
arquivos dos comités de 
empresa e das seccións 
sindicais. Os representantes 
dos traballadores denunciaron 
os feitos na comisaria de 
policia de Santiago e 
manifestaron ao comezo da 
reunión da Admisión de 
Solicitudes da CRTVG que 
debería constar en acta a 
imposibilidade de cumprir a sua 
función por non ter acceso á 
documentacion que lle tora 
sustraida. 

Un notário de Santiago 
comunicoulle Mércores 5 á 
representación sindical , que 
asistira ao traslado dos fondos 
e efectos do arquivo e 
dalgunhas caixas que foran 
precintadas con anterioridades 
á sua chegada. Os delegados 
dos traballaodres consideran 
que o derrubamento do local e 
o posterior secuestro dos 
arquivos e documentos é un 
acto sen precedentes que 
atenta contra os dereitos 
básicos dos traballadores , 
recoñecidos na Constitución , 
na Lei Orgánica da Liberdade 
Sindical, o Estatuto dos 
Traballaodres e o próprio 
Convénio Colectivo da CRTVG. 
"A gravidade deste atentado -
sinalan os sindicatos- constitue 
un delito social polo que ternos 
iniciado as corres pondentes 
accións xudiciais. Provocar 
esta situación , interrompendo o 
proceso de oposicións, 
manifesta, amais dun nulo 
sentido democrático, unha 
grave irresponsabilidade". Os 
representantes sindicais esixen 
ao director xeral da Compañia 
que asuma todas as suas 
responsabilidades por estas 
práticas ante-sindicais e piden 
a destitución do director de 
Recursos Humanos, Xavier 
Ruiz de Cortázar por "fraude, 
deslealdade e abuso de 
confiánza" asi como do director 
de ·Informativos Arturo Maneiro 
"por impedir en actitude 
provocadora e insultante que 
catre .representantes sindicais 
accederan ao seu local , 
anunciándolles a sua próxima 
fumigación.• 



GALIZA E MUNDO 
RECONVERSIÓN AGRÁRIA 

O Estado español, seguindo 
os plans da CEE, pretende 
levar a cabo na Galiza a maior 
eliminación de postos de 
traballo da história da nosa 

nación. Antes de Abril de 
1993 terán que pechar máis 
da cuarta partedas 
explotacións gadeiras. A 
obrigatoriedade de eliminar 

O princípio de acordono GATT 
acelera a redución da cuarta parte das 
explotacións lácteas do Estado español. 

Axiña e 
sen anestésia 
•A. EIRÉ 

O Governo español recebeu un 
ultimátum por parte de CEE para 
que eliminase 454.000 vacas lei
teiras, e reducir deste xeito o 1,5 
millóns de toneladas de leite que 
produce por enriba dos 4,5 de 
cuota autorizada ao ano. Men
tres, o Ministro de Agricultura es
pañol, Pedro Solbes, afirma que 
"ainda hai posibilidades de que a 
España se lle aumente a cuota 
láctea asignada no convénio de 
integración na CEE" (votada a fa
vor tanto polo PSOE como polo 
PP). desde Bruxelas contestase 
que "primeiro é necesário aplicar 
as cuotas, algo que debe realizar
se imperiosamente antes de Abril 
de 1993, e logo poderíase estu
dar o aumento da asignación". 

Segundo pudo saber A NOSA 
TERRA por duas fontes comuni
tárias directas, de momento non 
hai posibilidade que de que am
plie esa cuota a España, pois 

canta co veto alemán e coa opo
sicipón decidida da Irlanda. Pero 
este non seria o verdadeiro pro
blema, senón o acordo prévio 
existente entre os ministros co
m u nitários paraasinatura do
GATT cos EE.UU. Segundo este 
tratado de intercámbio comercial , 
co que USA pretende paliar par
te da sua crise económica inter
na, a produción agrícola queda
ría asignada case exclusivamen
te ao chamado terceiro mundo, 
onde comprarían as multinacio
nais. Os prezos dos produtos 
agrários europeus terian que ser 
semellantes aos dos países do 
Su!, polo que o FEOGA (fondos 
de axuda) teria que reducirse, 
polo menos, nun 30 por cento, 
desaparecendo asi a maior parte 
das axudas existentes na CEE 
para a agricultura, onde todos os 
países subvencionan este sector, 
de por si deficitário. 

A reconversión 
ten que estar rematada 
en Abril de 1993 

454 mil vacas leiteiras no 
Estado español, dada a 
coñecer esta semana pala 
CEE, coincide ca chamado 
Plan. Fraga nas explotaci.óns a 

eliminar, pero na comunidade 
non se contempla hoxe 
nengu n plan de ax u das para 
paliar os efeitos desta 
traumática reconversión. 

O Plan Fraga 
apresentado en 
Bruxelas 
coincide coas 
demandas da 
CEE, ainda que 
esta non 

Os EE.UU. están a presionar pa
ra que se apliquen xa estas re
ducións nas producións. agríco
las comunitárias e a CEE abriga 
ao Estado español a levar a ca
bo a reestruturación no sector 
lácteo, algo que Madrid non pu
do ainda completar polo custe 
político e a oposición sindical. 
Desde o Ministério de Agricultura 
estábase agardando que a re
conversión a realizasen as em
presas lácteas, copando os mer
cados, tirando os prezos dos 
produtos na orixe e deixando de 
recoller leite. Pero esta via é moi 
lenta, polo que, agora, se ve na 
abriga de tomar medidas máis 
expeditivas para o primeiro des
mantelamento. 

pactar o reparto 
desas cuotas 
lácteas. O re
presentante ga
lega, Pérez Vi
d al, segue a 
afirmar que 
desde Madrid 
se lle prometeu 
que Galiza con
tari a coa mes
ma cuota de 
produción que 
ainda ten hoxe. 
Non se sabe se 
a sua postura 
obedece á con
fianza que ten 
na palabra dos 
rexedores so
cialistas ou pre
tende deixar 
pasar o tempo, 
como fai o Mi
nistro español, 
enganando aos 
gadeiros. Hai 
unha causa cer
ta, o Plan Fraga 
apresentado en 
Bruxelas, coin
cide coas de
mandas da 
CEE e do Go
verno central na 
obrigatoriedade 
de eliminar na 
Galiza a carta 
parte das explo

XURXO LOBATO As explotacións agrárias máis cativas, de autoconsumo, serán as que millo_r sobrevivirán. 

desmantelamento fose menos 
traumático. 

Como exemplo ilustrativo do que 

pretenden levar a cabo tanto o 
Governo central como o autonó
mico, está proibido na Europa co
munitária, polo que os sindicatos 
alertan aos gadeiros ante este 
posíbel engano que, todo o máis, 
"é pan para hoxe e fame para 
mañá", en palabras do portavoz 
da USAG, Leandro Quintas. 

aceito u 
nengunha das 
axudas de 
compensación 
solicitadas 

O Ministro de Agricultura espa
ñol, Pedro Solbes, reuniuse cos 
conselleiros autonómicos para 

tac i ó ns existentes, quer dicer, 
unhas 130 mil vacas leiteiras. 
Case outras tantas explotacións 
quedarían eliminadas nos anos 
seguintes pala política de prezos 
e o peche das indústrias próprias 
de transformación, sobretodo 
tendo en canta que non se acei
tou nengunha das axudas que 
demandaba Fraga, polo que o 
planfoi rexeitado. A Fraga saían
lle as cantas cando afirmou que 
habia que eliminar 60 mil explo
tacións, pero equivocouse cando 
pediu 96 mil millóns para que o 

· vai pasar aquí despois da fixa
ción da cuotas ternos á Fráncia, 
que cunha gadaria moito máis 
competitiva que a nosa e unhas 
axudas por parte da CEE que 
agora non van existir, viu como o 
número das suas explotacións 
gadeiras descendía nun 54 por 
cento nos últimos 7 anos. 

A chamada venda de cuota que 

Sinalar tamén que o Estado espa
ñol é deficitário en leite, importan
do dos países comunitários médio 
millón de toneladas, quer dicer, a 
oitava parte do que produce.• 
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ALCALDES PROCESADOS 

Arredor da Semana Santa podería decidir se pede ou non 
o suplicatório para procesar ao alcalde Francisco Vázquez 

O Tribunal Supremo· peta 
de novo no Concello da Coruña 

•NICOLÁS CAO 

Arredor da Semana Santa 
podería coñecerse xa s~ o 
Tribunal Supremo pede ou non 
o suplicatório ao Congreso dos 
Deputados para procesar ao 
alcalde da Coruña, Francisco 

Vázquez. O maxistrado 
instrutor das dilixencias, 
José Manuel Martínez Pereda, 
xa tomou testemuño ao 
_alcalde, o dia 20 de Xaneiro, 
e, .a semana pasad.a, aos 

representantes dos viciños, 
sindicatos e forzas políticas 
de esquerda que se sumaron 
á causa aberta polo próprio 
Vázquez coa sua auto
denúncia, .diÍ:ixida, segundo 

manifestou no seu momento, 
a salvagardar a honra das 
institucións. É, sen embargo, 
a sua actuación política 
e persoal o que se pon en 
cuestión penal. 

A orixe deste litíxio hai que bus
cala nunha série de informacións 
publicadas sobretodo no .Correo 
Gallego, xa que os meios locais 
coidáronse· moito de tirar sam
bras sobre a xestión socialista 
no Axuntamento cor-Uñé.s: ab 
máximo foron a remorque .. do. pu
blicado por outros. Desta manei- . 
ra destapouse o asunto · 111ano, · .. 
S.A. , empresa na que o alcalde 
ten intereses directos, ainda que · 
as derivacións do que agora_· se 
somete a xuízo do Tribunal Sü: 
premo son múltiples. ·~; .. · 

A Sala Segunda do alto tribunal , . 
á vista do expediente remitido 
polo fiscal do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza, entendeu 
que existen indícios racionais de 
que Francisco Vázquez cometeu 
un delito previsto e penado no 
artigo 401 do Código Penal, ó : 
cal dispón que será castigado 
cunha pena de inabilitacjón es
pecial e multa de tanto o triplo do 
interese que tomase no negóCio 
todo funcionário público que, di
recta ou indirectamente, .se inte
rese en calquer clase de contra
to ou operación no que deba in
ter.vi r por razón do seu cargo. 
Para non deixar lugar a dúbidas, 
Vázquez votou -de xeito inece
sário polo demais, e desouvindo 
a petición de abandonar a sala 
de plenos pelas suas implica
cións- en vários dos asuntos 
que deseguido se contan. 

Os homes do alcalde 

Desde que Francisco Vázquez 
acedeu á alcaldía, no 1983, tres 
personaxes o ácompañan na 
sua andaina urbanística: Manuel 
Soto, que fai tandem con Anxel 
Jove Capellán, e Xosé Collazo 
Mato. Os tres permanecen hoxe 
·no olio do furacán, parti
cularmente medrado nos proce
dimentos seguidos con dous am
biciosos planos de urbanismo: 
Mato Grande e Paseo das Pon
tes, respectivamente. 

Collazo Mato ·fíxose de ouro 
aproveitando o baleiro legal e fis
cal que sobre máquinas traga
cartos existia en España na dé
cada dos 70 e primeiros 80. Na 
Coruña multiplicáronse como 
fungos os locais destinados a 
ese xogo, nun dos cales, 
Recreativos del Mont Blanc, 
compartía a propriedade con Co
llazo Mato a muller de Emílio Pé
rez Pérez, daquela xefe da Bri
gada Rexional de Estupefacien
tes. Este policia, agora xefe da 
Brigada Móbil , é proprietário 
dunha parceliña de mil metro's 
no polígono de Mato Grande 

Francisco Vázquez asiste á inauguración dun monumento a Castelao nos xardíns de Méndez Núñez. XURX_O LO~T01ARQUIVO 

-Collazo Mato foi o seu inter
mediário para mercala~ e parti
cipa na sociedade Inmobiliaria 
de Amulei, que opera nas lllas 
Canárias. 

A Inmobiliaria de Amulei está 
presidida por Manuel Soto, tillo 

dun xastre de Lugo e hoxe, sen 
dúbida, unha das maiores fortu
nas da Coruña pola sua habilida
de en rentabilizar transaccións 
de terreas nesta cidade. Anxel 
Jove é o conselleiro delegado de 
Inmobiliaria de Amulei e na mes
ma participa, desde 1989, a so-

ciedade anónima Cartepa, fun
dada dous anos antes pola mu
ller de Francisco Vázquez , Maria 
do Carme de la Iglesia lllanes, e 
polos país do alcalde, Francisco 
Vázquez Miranda e María Teresa 
Vázquez Crespo. Pero isto non 
pasan de ser derivacións do 

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

A Xunta outorga 
Nalgunhas destas notícias ba
sou a sua campaña nas últimas 
eleicións municipais o PP de 
César Lendoiro, cos resultados 
xa coñecidos: Francisco Váz
quez obtivo ·máis votos ca nun
ca. No mes de Maio do ano pa
sado anunciouse a posibilidade 
de que a COTOP poderia para-

' lizar o plano de Mato Grande en 
orde ás irregularidades que se 
sinalan, e asi viña expresalo un 
comunicado de prensa da pró
pria COTOP difundido daquela. 
Hoxe o PP da Coruña, sabore
ando á frustración, depón toda 
esperanza, sentíndose abando
nado pola Xunta e polo seu pa
trón, Manuel Fraga. 

A nova situación seria conse
cuéncia, segundo fontes do PP 
coruñés, dun misterioso acorde 
ao que terian chegado Francis-

co Vázquez e Manuel Fraga 
nunha cea privada que compar
tiron no Club Financeiro da Co
ruña no mes de Novembro. As 
especulacións sobre o contido 
deste acorde apontan a dous 
factores: os intereses de Xosé 
Guiña na Coruña (a sua empre
sa familiar xa abasteceu a car
pintaria de alumínio que preci
sou o Pazo de Congresos e 
esa relación poderia seguir 
neutras operacións ur
banísticas) e mais os intereses 
do presidente Fraga, que ainda 
espera a ser recebido oficial
mente na cidade con todas as 
honras do cargo (como en Cu
ba, se cadra, onde, por certo, 
tamén estivo acompañado por 
Manuel Soto). 

O estado de causas no plano 
parcial do Paseo das Pontes 

apresenta, polo demais, cir
cunstáncias similares ao de 
Mato Grande. A delimitación 
dese polígono, cunha superfí
cie de 80.700 metros cuadra
dos, aprobouna o pleno muni
cipal en Abril do ano pasado. 
De novo Anxel Jove, que re
presenta a !llano, lrco e Terre
nos Urbanizables del Sur 
-constituída por duas persoas 
de Madrid e outra de Murcia, 
cun millón de pesetas por capi-

. tal-, é, co próprio Concello, o 
principal proprietário do polígo
no. As tres sociedades teñen 
acreditada a propriedade de 
case 16.000 metros cuadra
dos ; poi a sua banda, o Conce
llo ten 17.000 metros cuadra
dos, dos cales a maior parte 
son produto da permuta citada 
con motivo da instalación do 
Corte Inglés.+ 

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

asunto coruñés. 

Collazo Mato estabelece o seu 
primeiro negócio explícito co 
Concello da Coruña no 1986. O 
11 de Marzo a comisión de go
verno municipal renúncia á sua 
opción sobre o 51 % das accións 
da sociedade Casino del Atlánti
co, S.A. , criada para destinar a 
casino várias plantas dun céntri
co hotel que se levanta en terreo 
municipal , e cando o Concello 
convoca o concurso para a exe
cución e concesión do Pazo de 
Congresos, impendo unha licita
ción mínima de 450 millóns de 
pesetas , a única oferta que se 
apresentou foi a da Sociedad 
para el Fomento y Desarrollo del 
Turismo, S.A. , da cal Xosé Colla-

. zo Mato é o principal accionista 
e quen, deste xeito, se asegurou 
a cesión do 51 % das accións do 
Casino do Atlántico . 

Para construir o Pazo de Con
gresos na Canteira de Santa 
Margarita, o Concello tivo que fir
mar un convénio de permuta coa 
empresa titular dos terreas , 
Constructura Herculina , S.A. 
(Cohesa) . Cohesa recibiu pala 
Canteira de Santa Margarita un 
terreo no Paseo das Pontes, 35 
millóns de pesetas e mais a re 
serva da edificabilidade (7.092 
metros cuadrados) á que tiña di 
reito no terreo da canteira. Angel 
Jove Capellán e Manuel Soto, 
accionistas de Cohesa, aprovei
taron esa reserva de edificabili 
dade para aplicala en tres parce
las da rua Linares Rivas, no cen
tro urbano. 

O Plano Xeral de Ordenación Ur
bana (PXOU) integraba os imó
beis de Linares Rivas agora de
rrubados como zona de especial 
protección urbanística. Eran tres 
casas de galerias de finais do sé
culo pasado e a sua parcelación 
e tipoloxia arquitectónica debían
se respeitar, pero a construción 
actual non só pasa por riba desa 
normativa, senón que tamén, ao 
se aplicar aí a reserva de edifica
bilidade da Canteira de Santa 
Margarita, o resultado excede a 
edificabilidade ordenada polo 
PXOU para a zona. A empresa 
responsábel de tal construción é 
Promocións Centro Coruña, S.A., 
da que é o accionista principal, 
co 22,5% do capital social, Xosé 
de la Iglesia lllanes "en represen
tación de !llano, S.A.". 

Cumpre xa precisar que /llano, 
S.A. se inscrebeu no Rexisto 
Mercantil da Coruña en Xuño de 
1986, sinalando como o seu ob
xecto social "a compra e venda 
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de todo tipo de fincas urbanas, a 
edificación, promoción e vendas 
de vivencias, chalés, naves in
dustriais e calquer outra activida- . 
de, conexa ou complementária 
das anteriores" . Pois ben, son 
sócios de !llano a muller do alcal
de, Maria do Carme de la Iglesia 
lllanes, xunto cos seus irmáns 
Xosé, Elena e António e mais os 
cónxuxes dos dous primeiros, 
Maria Luísa Chas Vázquez e 
Diocleciano Souto Barros, asi co
mo a empresa familiar Herederos 
de Ignacio de la Iglesia, S.A., que 
ten como vocal do seu consello 
de administración ao alcalde 
Francisco Vázquez. 

Veña aquí como anédota outro 
caso de características seme
llantes ao de Linares Rivas que 
se produce cun terreo próximo, 
radicado este na Praza de Ou
rense. Segundo o PXOU, a sua . 
edificabilidade máxima debe ser 
de 1.302 metros cuadrados e 
non superar a altura de 24, 1 O 
metros. A licéncia municipal, sen 
embargo, aproba unha edificabi
lidade de 1.738,70 metros cua
drados e unha altura de 28 me
tros. Aqui a empresa promotora 
é Cornisa Coruña, S.A., da que é 
accionista lgnácio de la Iglesia 
Chas, sobriño do alcalde ... Pero 
todo isto son "migallas". 

O prato forte 
Se cadra, o prato máis forte do 
urbanismo coruñés sérvese ben 
quente nestes intres nos ambi
ciosos planos parciais de Mato 
Grande e Paseo das Pontes. Pa
ra non saturar ao leitor, baste re
xistar o proceso operado no pri
meiro deles. 

O Plano Parcial de Mato Grande 
aprobouse definitivamente o 20 
de Febreiro de 1987 e hoxe se 
contradi até a sua superficie teóri
ca de 160. 758 metros cuadrados. 

O Concello é o principal titular de 
terreas, 54 .647 metros cuadra
dos, que recebe como conse
cuéncia doutra polémica permu
ta, esta vez co Corte Inglés. No 
1984 o Concello cedeu aos gran
des armacéns unha parcela si
tuada nun lugar privilexiado, A 
Cubela, para construir nela un 
dos seus centros comerciais. Cu
riosamente, o xa citado Manuel 
Soto é o principal titular dos te
rreas que El Corte Inglés permu
ta co Concello nesta operación . 

A Federación de Asociacións de 
Viciños interpuxo daquela unha 
querela por estimar que o Con
cello percebera 251 millóns me
nos do que lle correspondia, se
gundo o sentido comun , primei
ro, e tamén segundo o xustipre
zo estabelecido despois por téc
nicos alleos á cidade. Asi o reco
ñeceu a senténcia do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza. 
Pero esta senténcia recorrérona 
El Corte Inglés e, de xeito cho
cante , o próprio Concello, que 
rexeitaba o seu direito a receber 
os 250 millóns de marras ... O 
Tribunal Supremo admitiu final
mente os argumentos municipais 
-as suas pretensións de facer
se "cunha importante superficie 
de terreas en zonas que se po
den calificar de alto interese e a 
prezos razoábeis, e acadar a 
instalación na Coruña do Corte 
Inglés"-, asi como a equivalén
cia de valores fixada polos servi
zos do Concello. 

O PXOU da Coruña apróbase en 
Xaneiro de 1985, respeitando no 
eido abarcado polo antigo Plano 
Parcial de Mato Grande a edifi
cabilidade e o número de viven
cias previstas. Desde aquela até 

A permuta dos terreos do Corte Inglés constituiu o primeiro gr~n esc,ánda.lo urb~·nístico de F. Vázquez. XURXO LOBATO/ARQUIVO 

O Tribunal 
Superior 
entendeu que 
existen indicios 
de que 
F. Vázquez 
cometeu un 
delito que será 
castigado 
cunha pena de 
inhabilitación 

Outubro de 1986, só merca te
rreas neste polígono a firma freo, 
S.A. , que se fai co 12,28% da 
superficie. Manuel Soto e Anxel 
Jove, coas suas respectivas mu
lleres, son os titulares desta fir
ma. Despois , en Xuño de 1988, 
Promotora de Viviendas Urba 
nas, S.A. , da que son sócios Xo
sé Collazo Mato, o seu irmán e 

mais a muller, merca en Mato 
Grande 24.943 metros cuadra
dos, o que equivale ao 15,51 % · 
da superfície do polígono. 

No Outono de 1986, lllano (família 
do alcalde) subscrebe un poder 
notarial para que lrco (Soto-Jove) 
a represente para "mercar, ven
der, permutar, hipotecar, ceder, 
dar en pago ou para pago, adqui
rir e allear bens imóbeis, rústicos 
ou urbanos", conferindo a lrco "a 
sua máis ampla representac;:ión e 
as máis amplas faculdades". 

lrco, Promotora de Viviendas Ur
banas, !llano e Inmobiliaria Elvi
ña apreséntanse, en Xaneiro de 
1989, como donas a partes 
iguais da parcela número 96 do 
polígono, de 16.646 metros cua
drados equivalentes ao 10,35% 
da superficie total. Esta parcela 
foi engadida ao Plano Parcial de 
Mato Grande con calzador, como 
quen di, en 1986. En Decembro 
deste ano a Comisión Provincial · 
de Urbanismo emitiu, por unani
midade, un informe negativo por 
entender que tal incorporación 
modificaba o plano parcial sen 
respeitar a normativa do PXOU. 

Na praza de 
· .ourense a 

empresa 
promotora é 
Cornisa Coruña 
S.A., da que é 
accionista 
Ignacio da 
Iglesia Chas, 
sobriño do 
alcalde 

Edificabilidade 

Segundo o PXOU e mais a Co
misión Provincial de Urbanismo, 
nesa parcela 96 só se poderia 
construir a razón de 0,6 metros 
cuadrados por metro cuadrado 
de terreo, mentres que a propos
ta municipal estabelecia unha 
edificabilidade de 1,33 metros 

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

iMáis obras 
1 
1 

: Francisco Vázquez seg u e .a 1.800 metros cuadrados frer:ite 
: promover grandes obras na ci- á baía do Orzán que ian se 
: dade . Antes foi Draga -

dos y Construcciones a 
empresa máis favorecida 
nas concesións. Agora 
parece ocupar o seu lu
gar a empresa madrileña 
Ginés y Navarro, que xa 
construiu o Pazo de 
Congresos e agora fai o 
imenso estacionamento 
subterráneo do Orzán e 
mais o Hotel Maria Pita. 
Esta empresa participou 
nos concursos de adxu-

1 dica.ción das obras con 
direito a tanteo , quer di
cer, con direito a adxudi
carllas igualando a oferta 
máis baixa das que pu
desen 9ompetir no con
curso. E tamén unha das 
firmas presuntamente 
implicadas no fraude do 
IVA. 

destinar inicialmente a zona de 
equipamento- finánciaa 

(3.000 millóns de pese
tas) a firma Ron lnvesti
me n t, propriedade de 
Marc Rich, un belga de 
nacimento que ten pasa
porte español desde hai 
oito anos. A revista nor
tea me ri can a Fortune 
atribuiu recentemente a 
Rich unha fortuna de 
180.000 millóns de pese
tas, centrada· en hoteis 
de luxo -como se espe
ra que sexa o Maria Pi
ta- e minas de ouro . 
Rich fuxiu os Estados 
Unidos para non pagar 
unha multa de 27 .500 
millóns de pesetas por 
evasión de impostas e 
non ter que responder á 
acusación de colabora
ción co réxime de Kho
meini. Actualmente vive 
na Suíza, ainda que ta-

Por outra banda, a cons- mén ten casas en Mar-
: trución do Hotel Maria Pi- A zona de Juan Florez ostenta unha das máis altas bella, Saint Moritz e ou
: ta -1 O plantas no solar concentracións de povoación por metro cadrado de hos lugares privilexiados 
: do antigo Matadero, Europa. do planeta.+ 
L----------------------------------------------------------------------------~ 

cuadrados por metro cuadrado. 
Apesar disto, o Concello aproba 
o plano coa nova delimitación e 
edificabilidade. 

A citada variación de edificabilida
de na parcela 96 supón, segundo 
técnicos do PP coruñés, a licén
cia para construir na mentada 
parcela arredor de cen vivencias 
máis das permitidas, de cen me
tros cuadrados cada unha; se se 
considera que cada unha destas 
vivencias deixa un benefício neto 
aos promotores de dez millóns de 
pesetas , segundo estiman as 
mesmas fontes, o benefício glo
bal para os titulares da parcela 
seria duns mil millóns de pesetas. 

Por outra banda, as superfícies 
aportadas polos diversos danos 
do polígono dá un total <;Je 
153.741 metros cuadrados 
(54.647 do Concello, 82.448 do 

· resto dos proprietários e 16.646 
·da parcela 96). O cálculo de edi-

. ficabilidade faise, sen embargo, 
para unha parcela de 160.758 
metros cuadrados , xa que se 
computa como superficie do po-
1 ígono un nó de estradas de 
7.017 metros cuadrados, o cal , 
na memória do proxecto de com
pensación , figura como límite do 
polígono e non como terreo per
tencente ao mesmo. 

Atribuindo a eses 7.017 metros 
cuadrados a mesma edif i
cabilidade de 1,33, de novo se 
acrecenta a construción no polí
gono co equivalente aproximado 
doutras 90 vivendas, das que ca
beria deducir, segundo as estima
cións formuladas anteriormente, 
outro beneficio irregular a prol dos 
promotores cifrábel en 900 millóns 
de pesetas aproximadamente. 

lrco, !llano e Promotoras de Vi
viendas Urbanas tamén son titu
lares , xunto con Inmobiliaria Elvi
ña -da que Anxel Jove é conse
lleiro delegado-, dunha parcela 
de 32.783 metros cuadrados 
mercada en Marzo do 1989, a 
metade da cal está integrada no 
polígono de Mato Grande. 

En Decembro de ·1990 aprobou
se o proxecto de urbanización de 
Mato Grande e en Febreiro do 
ano pasado o proxecto de 
compensación, ainda que neste 
apareza a Xunta de Compensa
ción -Anxel Jove é o seu presi
dente e exerce de factotum
aportando fincas que ainda non 
teñen formalizada a súa adqui
sición pola resisténcia dun pe
queno grupo de proprietários a 
vender: Jove Capellán oferece 
8.769 pesetas metro cuadrado 
cando o próprio Concello -en 
relación con outra permuta que 
non ven ao caso- fí xose pagar 
no mesmo polígono 22.800 pe
setas metro cuadrado. 

A posibilidade destes pequenos 
proprietáíios de apelar ao Con
cello e evitar os tribunais de xus
tiza no litíxio impédese por canto 
o secretário da Xunta de Com
pensación que impón a taxación 
oficial é un funcionário municipal 
de Urbanismo, Xenaro Lens, que 
reune a capacidade de decisión 
en ambas as duas instáncias. 

Polo demais, e volvendo ao te- · 
rreo da anédota, tamén é pro
prietário de duas parceliñas en 
Mato Grande Xoán Pérez Ro
dríguez , eX: vice-secretário do 
Concello que colaborou moi acti
vamente na primeira redacción 
do PXOU, antes de Francisco 
Vázquez chegar ao Concello. 
Xoán Pérez "só" é dono do 50% 
de duas ·fincas de 317,6 e 
1.282,5 metros cuadrados mer
cadas en Febreiro de 1988. • 
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pOLÍTICA INSTITUCIONAL 

Dous millóns e médio sobre a mesa para comezar a talar 

O PP ficha concelleiros 
na procura dunha maioria eleitoral 
•A. EIRÉ 

As fichaxes de Concelleiros 
do Grave, Nigrán, 
A Estrada, e os intentos 
realizados con edis de 
Vigo, Vilagarcia, · 
Mazaricos, Lugo, 
Chantada, Mondariz, 
Ferro l... polo Partido 
Popular, hai que situalos 
no intento de conseguirse 
unha maioria eleitoral nas 
próximas eleicións :. 
autonómicas, ainda que 
tamén está a ser üsado 
nas lo itas intestinas do 
partido para acrecentar ó 
poder de di,stintas 
baronias. Esta pol ítica de 
adquisicións de 
recadadores de votos 
compleméntase coa 
reforma da Lei Eleitoral e 
do Regulamento do 
Parlamento nunha fixación 
pala maioria absoluta 
evidenciada por Fraga 
lribarne. 

Abriuse a veda na caza de con
cellei ros . Abriuna o Partido Po
pular que, instalado no Governo 
autonómico, non só é quen ten 
hoxe a posición para facelo, se
nón que utiliza a mesma Admi
nistración como moeda de troco. 
Non é que até agora non existi
sen montarias dos líderes popu
lares polos concellos galegas a 
ermo para facerse con edis sen 
toco estábel. Non. Pero, nos últi
mos dias, semella non só que 
desde San Gaetano sairon as 
mellares e berlanguianas esco
petas nacionais, senón que riva
lizaron entre elas nas distintas 
montarias. -

Un dos primeiros en sair foi 
Vázquez Portomeñe que se 
marchou ao Grove, bon lugar 
para aves acuáticas. Ali os con
cellei ros da candidatura inde
pendente levantaran o voo, des
pois de Bea Gondar, o seu lí
der, ser inabilitado polos tribu
nais de Xustiza, pero, sobreto
do, cando comprobaron que un
ha manifestación contra a droga 
de Érguete se converteu nun 
acto de protesta contra Bea 
Gondar, no que participaron 
moitos dos seus votantes. · 

Os independentes de Bea pacta
ron con Portomeñe, fixéronse 
cargo do Comité Local do PP, 
desprazaron a Lina, ex alcaldesa 
popular, pero as suas aspiracións 
quedaron moi freadas en canto 
Caamaño Prol, do CDS, seguin
do a sua coñecida política de an
teriores lexislaturas, anúncia que 
só pacta se el é o alcalde, gover
nando asi os votos fixos que lle 
dá a xeréncia dunha conserveira 
comício tras comício. 

Cuiña en Nigrán 

Xosé Guiña e Vázquez Portome
ñe fixéronse amigos nas cace
rías de Castela. Foi tamén nos 
páramos mesetários, agardando 

. as perdices, cando o alcalde de 

· millóns e médio para comezar a 

Aos dous anos de chegar ao Poder, a máxima preocupación de Fraga é revalidar a maioria absoluta 

Lalin se deixou engaiolar por 
Fraga facendo ouvidos xordos 
aos reclamos de Xosé Luís Ba
rreiro. Guiña lograria máis tarde 
que Portomeñe asentase o voo 
outravolta en Raxoi, despois da
q u el a levantada de todos os 
Conselleiros frente a un atónito 
Albor que non entendia a des
bandaqa. 

Pero agora Portomeñe, expulsa
do por Cacharro do couto lu
gués, busca posta en Ponteve
dra e, ainda que ten case con
seguida a presidéncia do Con
sello Comarcal da capital, tenta 
ampliar o seu campo de acción. 
Pero aquelas parcelas que ocu
pe Portomeñe irán en detrimen
to de Guiña, por iso o experi
mentado cazador do Deza deci
dí u irse a outras marismas no 
Val Miñor e fichar ao alcalde de 
Nigrán, Avelino Fernández Alon
so, e o seu grupo de concellei
ros independentes. 

Avelino, que nos panfletos elei-

Fraga segue 
o asentamento 
dunha cultura 
caciquil, con 
adubios de 
cultura de 
masas que se 
qued~ en 
romana 

torais xa usara como reclamo 
unha sua foto con Fraga lribar
ne, non canta con moitas simpa
·tias do patrón da direita, dise 
que pola sua forma montaraz de 
facer política, que xa é dicer. Pe
ro os investimentos da COTOP 

e a maioria de Avelino, lograron 
disipar as reticéncias dun e 
doutro lado. 

Máis difíceis ten as causas o 
PP na Estrada. A entrada de El
vi ra Fernández na órbita de 
Guiña, despois do seu paso pe
la CG e PNG, dividiu a direita 
local, formando parte unha can
didatura independente. O en
frentamento coa senadora le
vou a que esta candidatura de 
militantes do PP pactase co 
PSOE e BNG para sacarlle a al
caldía a Elvira. A única condi
ción imposta para voltar á disci
plina de Guiña é que dimita El
vira. Esta négase, de momento, 
e comezan as tensións con Gui
ña, distanciándose ambos pou
co a pouco, até o ponto de ser 
inimigos políticos xa. 

As dificuldades non arredan ao 
PP que non quer quedarse sen 
un bon feixe de votos dun d0s 
maiores concellos da Galiza. Asi, 
con talonário por diante, dous 

¡-~--------------------------------------------------------------------------, 

Vigo: A gravadora de David Hortas 

Pola Coruña, xa se sabe: é te
rra de Romay. El deseñou a 
operación de conquista de Ma
zaricos e saiulle tan mal que os 
seus nen sequer votaron a mo
ción de censura. Agora centran 
a loita no Ferro!. Ali Xoán Fer
nández quer situar o seu poste 
de mando de conselleiro sen 
terra. O PSOE denúncia que 
entre as liortas dun e doutro un 
concelleiro e deputado provin
cial recebeu a oferta de pasar
se ao bando da direíta. Afírma
se que cen millóns andaban 
voando. 

candidatura de Manuel Pérez, o 
número 14, Manuel Rodríguez e 
home de toda a sua confianza. 
En Xuño xa Agustín Arca fora 
tentado tamén, pero as duas 
operacións resultaron un fraca
so mentres as liortas internas 
ameazan mesmo con deser
cións na direita. Cherna Figue
roa, de momento, está de viaxe. 

nova CNG, Nuñéz Terrón en
fréntase a Cacharro na Cámara 
de Comércio e Ulloa Vence ma
nifestoullle ao noso correspon
dente Francisco Arrizado que 
"o PP debe seguir governando 
en minoría". 

No Su! da província, en Chanta
da, despois dos desesperados 
intentos de Cacharro por 

Tamén en Lugo Cacharro pre- recuperar a alcaldia, perdida 
tende apontalar o seu poder. Na pala división do partido, agora é 
capital a procura dunha maioria Vitorino quen anda a convencer 
que lle permita governar sen ser a Sérxio Yebra para que rache o 

· derrotado pola oposición como pacto de governo cos naciona-
ocorreu cos presupostos, leva listas e PSOE e valva ás fileiras 

Pasou máus cu menos como ao PP a tentar a adesión dalgun populares. O gran problema é a 
en Vigo, onde unha gravadora dos tres concelleiros da CNG. loita persoal con Xosé Regal, 
do concelleiro socialista David As causas téñenas difíceis. aoque pretenden buscarlle aco-
Hortas recollia a proposición Maurício Posada embarcouse, modo, pero ninguén quer gastar 
que lle facia un integrante da con todas as consecuéncias, na con el un posta.• 

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

talar, conseguen é! deserción dun 
concelleiro do PSOE, Xelásio 
Meda, que decide pasarse ao 
grupo mixto. Tamén tentan a ou
tros dous concelleiros socialistas 
coa mesma cantidade segundo 
pudo saber A NOSA TERRA de 
fontes directas, pero estas per
soas néganse a entrar no xogo. 
E ao mesmo tempo Elvira con
trataca e, desde a suas fileiras , 
sai algun concelleiro afirmando 
que "se Elvira dimite, eu só teño 
o compromiso con ela e tamén 
paso ao Grupo Mixto". Asi que 
de momento A Estrada estáselle 
a resistir a direita e afírmase que 
"cada vez o tempo corre máis na 
sua contra''. 

A espiña de Vilagarcia 

Vilagarciaéunha dolorosa espiña 
que o PP ten cravada desde as 
anteriores municipais . Neste 
concello os concelleiros de Con
verxén ci a Nacionalista Galega 
refugaron os pactos co PP desde 
uncomezo,non entrando na liqui
dación a que Vitorino levouá 
CNG. Nestas últimas semanas 
foron moitos os intentos de con
seguir que estes concellei ros 
abandonasen o pacto que teñen 
co PSOE e BNG. Polo medio, 
din, estiveron ofertas de postas 
na Xunta. Pero a posición dos 
edis da direita galeguistaa, vo
tando incluso a prol da proposi
ción do BNG sobre a autodeter
minación , fixo que Portomeñe 
tentase outros roteiros para ga
ñar a alcaldía. Asi encandilou a 
Santiago Búa, ex mil itante do 
PNG-PG, número catro nas lis
tas do BNG que tentou forzar a 
dimisión dalgun dos seus com
pañeiros de lista para aceder el á 
concellalia. As intencións non as 
explicou. 

Nestas mesmas terras tamén o 
PP lle fai as voltas ao alcalde de 
Meaño, o independente Xurxo 
Domínguez, e, neutra terra de 
viña , en Arbo, Manuel Ribera, 
que lidera unha candidatura vici
ñal, está a escoitar cantos de 
serea que por moito que se po
da pensar non veñen do Miño, 
senón da COTOP. Pero Pepe 
Castro, Señor do Condado, dis
torsiona os reclamos de Guiña e, 
por agora, conxela o ingreso no 
PP do alcalde de Mondariz-Bal
neário, António Lorenzo Rodrí
guez, acusándoo de ser barrei
rista. Portomeñe anda polo Sal
nés e Arousa, Guiña polo Miño e 
o Val Miñor. 

Paso a paso, segue asi o asen
tamento dunha cultura caciquil, 
con adubios de cultura de ma-

. sas que se queda en romaria, 
· mentres Fraga fuxe cara a histó
ria, cara o futuro que tamén é 
história, para esquecer ou em
pequenecer os grandes proble
mas presentes, os problemas 
reais de todos os días, refuxián
d ose no acontemimento, ben 
sexa local (calquer ihaguración 
ou acto) ou retórico, (aqueles 
25 Anos de Paz ou este Xaco
beo 92) como forma política, por 
máis que esta sexa máis própria 
dunha ditadura e do sectarismo 
que da democrácia. Dous anos 
de Governo.+ 



A X NTA DE ALI IA 
Inicia a construcción da vía rápida 

Pontevedra·Sanxenxo 
3.630 millóns camiño do futuro 

O investimento de 3.630 millóns de pesetas na vía rápida 
Pontevedra-Sanxenxo é un dos máis importantes realizados 
, polo Xunta de Galicia nunha estrada 
E unha vía aberta ó futuro dos homes e mulleres do Salnés. 

Unha vía aberta ó futuro da economía, 

A Vilagarcía de Arousa 

ó turismo, ó transporte,as comunicacións. 
Esta vía rápida significa un novo xeito de facer estradas. 
Modernas, amplas, rápidas. Estradas con futuro. 
!;.. vía rápida Pontevedra-Sanxenxo é moito máis que unha estrada. 
E unha saída ó futuro . 

...; 

ferrovial, s.a. · 

A mellor solución económica ECSA ~~~ -00-
Serán 28 Km. sen curvas 

nen cruzamentos; 
amplos e ben sinalizados, 

perfectamente volados 
e con máis de 40 pasos 
de nivel en toda a ruta. 

Construiranse, ademáis, 
vías paralelas 

para uso agrícola e local. 
E poderán circular ó tempo 

e sen perigo, 15.000 coches 
a 90 Km. por hora. 
E, por riba de todo, 

esta estrada dará entrada 
á meirande parte das vilos 
e pobos do Val do Salnés 

solucionando o seu r?,roblema 
de illamento. 

EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

COPASA 

Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 
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FÚTBOL GALEGO 

Celta e Compostela anúncian un quente remate de competición 

Análise das equipas galegas no ecuador da Liga 
•VÍTOR MÍGUEZ 

Cando a metade do Campionato facendo desta liga 91-92 unha 
Nacional de Liga xa foi cumprida, temporada que pode ser histórica 

con sobresainte as suas 
actuacións, o Deportivo mantén o 
tipo con c~rtas dificul.dades os nasos representantes na para o fútbol galega. S~ Celta · 

primeira e segunda división están e Compostela salvan na Pr.im.eira División. · 

Deportivo, R.C. Celta, 
regularidade un conxunto 
nas partes 
baixas 

Falar da equipa herculina e facer 
referéncia aos postas médio-bai
xos da táboa é unha mesma 
causa. Eis unha das poucas 
constantes dos xogadores de
portivistas, a regularidade; con
trariamente ao que acontecia a 
pasada temporada, o Deportivo 
hoxe en día detínese por unhas 
limitacións tácticas impostas polo 
mellar nível da nova categoría, e 
por un traballo humilde e cons
tante que se ben é insuficiente 
para eludir a pantasma do des
censo, mantén aos homes de 
Marco Boronat relativamente 
alonxados dos postas perigosos. 

As claves deste troco de tendén
ci a témolas de ver na figura de 
tres homes enérxicos e batallado
res, caso de Kiriakow -auténtico 
correcamiños da categoría; espe
cialmente apto para as contra-ata
ques pero tremendamente nulo no 
pase corto-, Cláudio -dianteiro, 
que exerce un pressing constante 
con certas caréncias cara a por
ta- e Marco Antonio Boronat 
-metodoloxicamente emparenta
do con Fernando Santos; caracte
rizado polo grande traballo de 
banquiño e a nível psicolóxico. Se 
estes nomes proporcionaron qui
lómetros e brega, ao mesmo nível 
pero en circunstáncias diferentes 
é abrigado falarmos da pu reza 
técnica de Miroslav Djuckik, hoxe 
en día un dos mellares !íberos da 
península e o máis tranquilo de to
dos eles, e de Fran, o catedrático 
do Deportivo que incribelmente 
segue ausente das convocatórias 
de Miera. No plano negativo sa
lientar a ineficácia dun home cha
mado López Rekarte e os proble
mas -dígame o que se diga
entre o técnico de Donosti e Stoja
dinovic, motivados probabelmente 
polo carácter do xogador sérbio. 

Non é difícil supoñerlle ao De
portivo certos problemas a finais 
de temporada; evitalos será 
cuestión de mellorar a dianteira, 
sobretodo o seu enlace coa reta
g u arda xa que desde o naso 
ponto de vista non é Cláudio nen 
Uralde quen fallan, senón a tácti
ca que vai dirixida cara eles. É 
imposíbel que o Deportivo faga 
efectivos a estes xogadores sen 
un xogo aéreo e palas bandas; 
de non mudar a táctica neste 
senso, a solución estará en bus
car un enlace que rache as de
fensas con habilidade, ou sexa, 
Arturo ou Stojadinovic. • 

• mo1 . 
~ . 

tecn1co 

Quen se lembre da actuación do 
Deportivo a pasada temporada, 
terá o exemplo mais axeitado á 
hora de comparalo co R.C. Celta 
da presente. Os vigueses teñen 
un conxunto tremendamente téc
nico; Damián, Vicente, Fabiano, 
e sobretodo Viada Gudelj son 
xogadores cun grande toque de 
balón, sobretodo este último 
dianteiro, todo un especialista en 
receber balóns tora de área e fa
bricarse os goles a base de ca
neas e precisión. O outro diantei- . 
ro, Paco Salillas, moito máis limi
tado tecnicamente, xoga un pou
co mais escorado, senda un 
apoio importante para Gudelj e 
destacando en certas ocasións 
como lanzador a balón parado. 

Alén de Salillas, Gudelj e Damián, 
Mandiá e Gil poden completar a 
nómina das figuras célticas; o pri
meiro pola sua eficácia na distri
bución do xogo e polos despexes 
de cabeza, o segundo polo seu 
pundonor e a sua entrega, sobre
todo nas primeiras metades. Fi
nalmente citamos a Juric como 
unha peza clave no centro do 
campo, maáis pala sua regulari
dade que palas suas xenialida
des. No aspecto contrário compre 
salientar a irregi.Jlaridade dos res
tantes xogadores asi como a au
séncia nas aliñacións de nomes 
até agora importantes como Fa
brano -excluído once titular pola 
presenza de bons xogadores que 
cobren o seu posta- e Xavier 
Maté, o que para nós debería de 
ser porteiro titular de Balaídos, 
dado que Patxi Villanueva nen ten 
a experiéncia suficiente nen 
amostrou collela nos partidos que 
leva disputados. Seria unha má
goa, tal e como se rumoreaba re
centemente, que un porteiro da 
talla de Maté tivese que rematar a 
sua carreira no Castellón. 

Asi pois, o plantel do Celta canta 
hoxe en día cuns homes próprios 
da Primeira División; ao seu favor 
teñen unha segunda división onde 
os tropezos non se pagan tan ca
ros como na primeira, e unha ca
tegoria técnica que supre o exce
sivo desgaste físico que teñen 
que efectuar conxuntos máis limi
tados; na sua contra teñen de mo
mento un excesivo conformismo e 
unha falta de entrega que se ben 
agora non descolgou á equipa 
dos pastos de ascenso, si a privou 
de liderar o campionato con cinco 
ou seis pontos de avantaxe. • 

A EQUIPA DE ANT 
SEN ESTRANXEIROS 
Docobo (Compostela), Cea (Compostela). Modesto 
(Compostela), Juan (Compostela), Mandiá (Celta), To
no (Compostela), Fran (Deportivo), Vicente (Celta), X. 
Ramón (Deportivo), Arturo (Deportivo) , Lucas (Com· 
posteia). Suplentes: Villanueva (Celta), Antonio (De
portivo). Moure (Compostela), Juanito (Compostela). 
Adestrador: Fernando Santos. 

CON ESTRANXEIROS 
Liaño (R.C.Deportivo), Mandiá (Celta) , Juan (Composte
la) , Djuckik (Deportivo), Modesto (Compostela), X. Ra
món (Deportivo) , Vicente (Celta), Fran (Deportivo), Kiria
kov (Deportivo) , Claudia (Deportivo). Gudelj (Celta) ; Su
plentes: Maté (Celta), Rekarte (Deportivo), Jurik (Celta) , 
Salillas (Celta). 
Adestrador: Fernando Santos. 

S.D. 
Compostela, .. · 
un dos 
mellores 

Cando faci.amos o naso primeiro 
informe da S.D. alá polo mes de 
Agosto comentabamos que de 
manterse a mesma disciplina e 
loita da pasada campaña, a per
manéncia estaria acreditada. Ho
xe en dia podese afirmar sen lu
gar a dúbidas que o Compostela 
é unha das mellares equipas da 
categoría. O grande protagonis
ta?, Fernando Santos a todas lu
ces; os seus adestramentos son 
duros, a sua disciplina rexa e a 
sua independéncia manifesta. 
Cando as críticas afloraron polo 
non aliñamento do "nena" da 
afeizón santiaguesa, Juanito , 
Santos, contra vento e maréa, 
soubo aturar as desavenéncias e 
artellar un conxunto marcado pa
la compensación e a loita. Com
pensación porque a grandes xo
gad ores xóvenes e bulideiros, 
caso de Juan -o mellar carrilei
ro do fútbol galega na actualida
de-, Modesto -limitado tecni
camente pero un pesadelo para 
os dianteiros contrários- ou To
no -de vagariño estase a con
verter no perfeito enlace entre a 
liña de meios e a dianteira-, 
unimos a vastísima experiéncia 
de homes como Lucas ou Mario, 
senda na liña de vangarda onde 
esta se fai mais necesária. 

Con estes alicerces, o Compos
tela manterá a categoría e até aí 

S.D. Compostela, unha excelente andaina na 2~ División 

a misión estará cumprida. Re
nunciar ao ascenso?, de nengun 
modo; pero a forza de sermos 
realistas non debemos deixar de 
pensar en que na actualidade a 
cidade de Santiago continua a 
renunciar ao apoio á equipa; 

. tampouco nos podemos esque-

Fernando Santos 

cer de que o actual plantel da 
S.D. pópese calificar de fenome
nal desde o ponto de vista dunha 
técnica basada ·no fútbol forza, 
na defensa férrea e destrutiva e 
nunha dianteira eminentemente 
de contra-ataque e aérea. Non 
quer dicer isto que a S.D. realiza 
mal xogo, pero si que o imellorá
bel da sua actuación inscrébese 
dentro dunhas limitacións óbvias 
e dentro dunhas caréncias -co
mo a do campo- que a abrigan 
a traballar nas coordenadas do 
fútbol próximo á escala inglesa. 
O presente da S.D. olla cara o 
futuro ; a praticamente confirma
da renovación de Fernando San
tos e a próxima inauguración do 
estádio de San Lázaro poden fa
.ce r do Compostela -con pon
·tuais e atinadas fichaxes- un 
sério candidato ao ascenso , 
sempre e cando as arroutadas 
de X. Mª Caneda, de Xerardo 
Estévez e do próprio pavo san
tiagués, así llo permitan .• 

r-- - -------- - ---- - -- - -- -- --:.- . -:-.- . - .--:- - _ ...:_ ~.i' .... ~- _, __ ---~----------------------------: 

En busca do capital l11ínimo i 

•V.M. 

Paralelamente ao desenvolvi
mento da competición, os clu
bes traballan na sua conversión 
en Sociedades Anónimas, as
pecto tan ou máis importante 
hoxe en día que o estritamente 
9eportivo. Nestes instantes as 
diversas Xuntas Directivas ne
gócian a captación do meirande 
número de accionistas para 
completar o capital mínimo ne
cesário para a conversión do 
clube nunha empresa. Est ca
pital mínimo foi fixado pala Co
misión Mixta da L.F.P. e é resul
tado da média presupostária 
dos distintos clubes ao longo 
dos últimos anos. 

Asi as causas, directivas tradi
cionalmente derrochadoras te
rán que completar unhas cifras 
elevadas e viceversa, dándose 
a grave circunstáncia de que 
conxuntos que malmanexaron 
diversos orzamentos de Primei
ra División vense abrigados a 
completar un capital mínimo de 

primeira cando a categoria na 
que militan é a Segunda; é o 
caso extremo de Betis e Málaga 
-tendentes a unha próxima de
saparición- ou tamén do Celta, 
que terá que cobrir 579 millóns 
se ·quer seguir existindo. Os ca
sos de Compostela e Deportivo 
suman 80 e 399 millóns respec
tivamente. 

Nen que dicer ten que a pose
sión do 51 % das accións nas 
mans dos sócios é a intención 
que perseguen todas as direc
tivas; orabén , isto é utópico, 
porque igualmente utópico re
sulta que cada sócio do Depor
tivo aporte 17.000 pta. mais ás 
que aporta polo seu carné 
anual, que o faga o abonado 
do Compostela con 40.000 pta. 
ou o sófrido seguidor celtiña 
que teria que abonar cifras es
candalosas que rondarían as 
70.000 pta . Incluso nos 
perguntariamos mais: realmen
te existen posibilidades de 
completar-se o capital mínimo? 
Ou sexa: Poderán os clubes 

1 
1 
1 

españois afrontar a sua con- : 
versión en SS. AA.? : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

En certos casos serán vastos 
grupos de presión ou importan
tes empresas as que comple
ten a maioria do accionariado, 
con todas as más consecuén
cias que isto leva consigo. Non 
perdamos de vista o caso do 
Breogán , que de 73 millóns a 
cobrir tan só acadou 13 dos só
cios -rumoreándose un posí
bel investimento dunha empre
sa foránea que se levaría o clu
be de Lugo. Tampouco perda
mos de vista a perspectiva in
glesa, onde numerosas directi
vas alonxadas totalmente do 1 

mundo do deporte governan os 
clubes desde un critério ás ve
ces pouco axeitado. Recente
mente Elton John. mercaba o 
Luton Town: esta arroutada da 
estrela británica salvou á equi
pa do descalabro económico, 
pero no caso galega a solución 
non ha ser tan doada; a non 
ser -claro- que Ana Kiro e Xil 
Ríos nola aporten.• 



CONFLITO ESTADO-EUSKADI 

A Ertzaintza toma partiqo 

HB e PNV enfrentados por capitalizar 
a negociación política 
•B. LAXE 

Catro dias despois de os 
parlamentários de HB se 
desplazaren á Moncloa 
para entregarlle unha carta 
a Felipe González a prol 
dunha saída negociada ao 
conflito de Euskalherria e 
mentres se escoitaban 
cada vez máis voces 
falando dunha trégoa de 
ETA e do comezo dunhas 

• negociacións semi-formais, 
a Ertzaintza puña en 
marcha unha operación na 
que detiña a diversos 
membros do Movimento de 
Liberación Nacional Vasco 
(MLNV) acusándoos de 
dirixir as redes de cobro do 
imposto revolucionário. O 
PNV quer identificar a H B 
con ETA. 

Despois das últimas eleicións au
tonómicas produciríase un ache
gamento entre o PNV e HB, capi
taneado polos sectores máis mo
derados das duas organizacións, 
ampliándose uns contactos que 
sempre foron moito máis tluídos 
do que poda semellar desde a 
Galiza, pois non hai que esque
cer que se dá entre nacionalistas, 
cun mesmo inimigo comun, o Es
tado. A criación do Governo tri
partito, do que quedaba tora o 
PSOE, beneficiaba este clima de 
entendimento. ETA , nun dos 
seus comunicados, puña de ma
nifesto o papel relevante que tiña 
que xogar o PNV na pacificación 
de Euskadi e,mesmo,propuña ás 
institucións bascas como as capi
talizadoras da segunda etapa da 
negociación . Paralelamente HB 
íase incorporando paulatinamen-

Familiares de detidos en .un.ha roda de prensa. 
. . ·.-;- ' ., . 

te ás institucións autonómicas , 
como pretendia o Partido Nacio
nalista Basco, na sua teima de 
lexitimalas definitivamente. 

Froito deste clima de certo con
senso produciuse o pacto na De
putación gipuzkoana sobre a au
tovia de Leitzarán, que foi albisca
do por moitos como o comezo 
dunha etapa de negociación. An
te esta "frente nacionalista" que, 
na prática, significaba a ruptura 
dos pactos de Ajuria Enea, como 
quedou demostrado coas decla
racións dos diferentes sócios, e, 
posteriormente, coa reunión para 
revitalizalo, o PSOE non tivo máis 
remédio que contraatacar,sob pe
na de quedar definitivamente iso
lado en Euskadi, tendo en conta a 
ruptura de EE, o seu bastón de 
apoio nos últimos anos. 

O poder de presión do PSOE ra
dica en Madrid, no Governo cen
tral. Desde ali deseñaron un plan 
para cambiar o roteiro que esta
ba comezando a tomar o PNV: 
por un lado oferecéronlle contra
partidas económicas ao governo 
basca, pactando o financiamento 
de obras públicas, pero sobreto
do a reconversión industrial de 
xeito que non afectase aos inte
reses particulares dos homes de 
empresa seguidores de Sabino 
Arana. 

Co pragmatismo que lles é ca
racterístico aos dirixentes do 
PNV (non hai máis que recordar 
a Guerra do 36 e lago o seu pa
pel no Governo do exílio). decidi
ron apostar pola via económica 
e, desde as instáncias empresa
riais, reconduciron a política do 

COMUNICACIÓNS TERRESTRES 

partido, non sen un debate inter
no moi forte. Rachaba o governo 
tripartito e o PSOE voltaba a Aju
ria Enea. Ademais,asinábase o 
compromiso de que a Ertzaintza 
ternaria maior compromiso na 
loita contra ETA. 

cf ontraataque de HB 

Ante esta situación comeza un 
contraataque porparte de HB, 
di rixido sobretodo contra os 
sectores do PNV máis ligados á 
oligarquia basca e contra os 
seus testaferros no Governo de 
Gasteiz. A equipa de investiga
ción criada no diário Egin foi un
h a das pontas de lanza para 
mostrar a corrupción destes 
personaxes do PNV. Pepe Rei e 
o ex director do meio , Pablo 
Muñoz , á frente dunha ampla 
equipa puxeron de manifesto a 
corrupción existente en Ajuria 
Enea e nas suas beiras con 
múltiples reportaxes, relaciona
dos, sobretodo co xogo e con 
relación coas drogas. 

Froito destas investigación sai
ri a á rua un libro titulado La 
Cloa·ca Vasca , cun subtítulo 
significativo: De las razones de 
Estado a los sumideros de Eus
kadi , da autoria do naso colabo
rador Pepe Rei. Esta publica
ción fixo que as xuventudes do 
PNV arremetesen contra Egin e 
contra o xornalista galega en 
particular. 

Osdirixentes da Ertzaintza e do 
departamento do Interior basca 
quedaban moi mal parados, de
mostrándose como a policia au
tonómica estaba ao servizo dun 
sector do PNV do que Juan Ma
ria Atutxa, conselleiro do Interior, 
fichado recentemente da empre- . 
sa privada, seria un dos máis 
claros exponentes. 

·Estes ataques desde HB foron 
respondidos polo PNV dando or
d e aos seusmilitantes de que 
"non pagasen o imposto á 
ETA",que tivo como consecuéncia 
a intensificación da campaña de 
cobros por parte da organización 
armada. A Ertzaintza, pola sua 
banda, recebia ardes de montar 
un dispositivo, para involucrar a 
HB no cobro do imposto,pois co
mo afirmaba un portavoz do PNV 
"aqui somos poucos, coñecémo
nos entre todos e sabemos moi 
ben o que pasa,_asi que HB esta
ba moi ben avisada de que non 
iamos seguir pagando". 

Asi as causas e con HB protago
nizando o proceso de pacifica
ción , saltando as pontes de Eus
kadi, algo que non realizara até 
agora, e indo publicamente ás 
máis altas instáncias estatais, o 
PNV sente que pode quedar 
desprazado. Aproveitandoasórdi
da loita para comezar en posi
ción as negociacións que estána 
levar ETA e o Estado, con aten
tados por parte dos primeiros , 
para mostrar a sua capacidade, 
e a réplica das detencións por 
parte dossegundos, o PNV tenta 
desprazar a HB do seu papel 
mediador, meténdoa no mesmo 
saco que ETA. Utiliza asi O? vi
deos do cobro dos impostas, al
guns dos cales xa tiña gravado 
hai máis de seis meses. 

Porque, no fondo, esta loita entre 
HB e o PNV é unha liorta por ca
pitalizar a negociación. Xavie·r 
Arzallus e os seus homes apos
tan por unha negociación "técni
ca" emtre ETA e o Estado, co
rrespondéndolle a parte política 
ás institucións bascas. ETA e 
HB, queren sacar contrapartidas 
políticas desta negociación, algo 
que poderia acabar coa supre
macia do PNV. + 

Peche e cortes de ferrocarril en Monforte 
pola supresión de servizos 

.• PILAR SAAVEDRA/MONFORTE 

O pasado dia 26 deixou de fun
cionar o servizo de trens Monfor
te-Ourense e Ourense-Monforte 
que saian ás 6,40 horas e ás 22 
respectivamente. Tívose coñeci
mento da supresión deste servi
zo o dia 21 , dia no que os habi
tuais usuários (traballadores/as e 
estudantes de Montarte e comar
ca que acuden á cidade das Bur
gas todos os dias) decidiron 
constituir unha Coordenadora de 
afectados e comezar unha reco
llida de sinaturas para protestar 
pola supresión. Xunto coa Coor
denadora de sindicatos ferroviá
rios apresentou as sinaturas no 
Concello e entrambos solicitaron 
un Pleno Extraordinário da Cor
poración Municipal para buscar 
iniciativas. 

O Venres dia 24 o Concello to
mou a decisión de solicitar á Di
rección de Rente a máis alto ní-

vel ·o mantimento do servizo en
tre Montarte e Ourense, asi co
mo encomendar á COTOP e ao 
Governo galega que fixesen esta 
mesma xestión. A estas propos
tas da Alcaldia, uníronse as do 
B.N.G., que pediu a convocató
ria, por parte do Concello, de to-, 
das as forzas viciñais, sindicais , 
culturais .. . para constituir un ha 
Plataforma que xestione ante a 
Dirección de Rente, o Ministerio 
de Obras Públicas e a Xunta de 
Galiza o seguinte: 

-Coñecer os plans de Rente en 
matéria de ferrocarril e servizos en 
toda Galiza e que afecten espe
cialmente ao nível de emprego e 
dotación da estación de Montarte. 

-Comprometer ao Governo ga
lega (con competéncias en maté
ria de transporte interior) para 
que elabore un estudo urxente 
das necesidades e dos servizos 
de cercanias. 

-Que o Governo galego negó
ci e un Plan de Transporte de 
Cercanias con Rente, similar aos 
asinados pelas nacionalidades 
de Cataluña e Euskadi e as Co
munidades Autónomas de Ma
drid, Asturias, etc. 

Todas estas propostas foron vo
tadas favorabelmente por todos 
os conceJleiros, incluídos os 
dous concelleiros do P.S.O.E. 

A Coordenadora de afectados 
proseguiu coas mobilizacións re
trasando a saída do Expreso lrún
Vigo todos os dias entre vinte a 
cuarenta minutos até o pasado 
Venres, dia no que houbo unha 
concentración e un peche no Can
cel lo de Monforte no que partici
paron unhas duascentas persoas 
e onde o Alcalde pediu aos asis
tentes que interrompesen as mo
bilizacións toda vez que o Xerente 
Territorial de Rente en Galiza He ti
ña manifestado a sua intención de 

desprazarse a Montarte esta se
mana para solucionar o problema. 

Outros ci neo trens 
suprimidos 
Pala sua banda, os sindicatos 
manifestan que esta supresión 
de servizo entre as duas cidades 
non é máis que a ponta dun ice
berg , a reconversión encoberta 
que está levando a cabo o 
P.S.O.E. nas empresas públicas 
de todo o Estado e que supón 
unha maior discriminación para · 
Galiza. Lembremos que o pasa
do verán foron suprimidos cinco 
trens de cercanias, estanse a pi
que de pechar os talleres de Vila
garci a, xa se suprimiron dous 
tractores en Montarte --o que le
vou á perda de trinta pastos de 
traballo- e tamén o servizo de 
limpeza dos trens e material da 
Estación. Como dado significati
vo, en 1986 o plantel provincial 
de Rente en Lugo estaba forma-

do por seiscentas setenta perso
as, mentres que en 1990 o censo 
foi de cincocentos oitenta e seis. 

Para o Concello de Monforte é 
ainda máis negativa esta situa
ción pola cantidade de pastos de 
traballo que se van perder, nun 
momento de clara recesión eco
nómica, cun paro rexistado na · 
Oficina de Emprego local de 
duas mil setecentas (2.700) per
soas e cunha reconversión agrá
ria que está aí e que non permite 
albiscar un futuro -xa non digo 
prometedor, senón semente futu
ro- para a ·nasa cidade. Os 
afectados fan notar tamén que 
mentres o "Governo" de Madrid 
fai investimento billonário no tren 
de alta velocidade Madrid-Sevi
lla, sen ter en canta que semente 
co 10% do custo deste poderian
se adaptar os mil quilómetros de 
via de Rente na Galiza para un
ha velocidade média de cento 
sesenta kilómentros/hora. + 
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1 0s.·homes 
• • sa1r1an 

gañan do 
sendo máis 
ten ros 
e femininos' 
"Miña nena, ti/liña 
ai, que viva e que soia 
has estar entre os homes, 
os teus!" 

O fio da: canción "Nós, as 
mulleres", retomo os versos, 
"arelabas unha dona I e ató
paste un ha persoa". Como 
entende o feminismo? 

Nunca fun unha feminista radi
cal, para iso precísase loitar nun 
partido ... eu son un ha persoa 
que canta, e vexo as cousas 
desde o meu punto de vista fe
minino. Sempre dixen que a mi
ña nai é moito máis feminista ca 
min, en moitos aspectos; de pe
quena inculcoume uns hábitos 
que eu via naturais, pero confor
me fun crecendo ia comproban
do que en xeral non era asi. O 
meu irmán, por exemplo, traba
llaba tanto nas tarefas domésti-

1 cas coma min, non se daba a 
distinción de sexos. Coñecin 
moita xente que se di de es
quesdas, pero que na sua casa 
xa non o son tanto, no senso fe
minista da palabra. E hai moitas 
causas que si, que coido que 
somos persoas; a división de 
sexos está aí, pero penso, a 
respeito dos homes, que eles 
mesmos deberían ser máis fe
ministas, agora tócalles a eles 
nunha nova xeira, porque as 
mulleres están facendo un es
forzo enorme, pero a sociedade 
non responde ainda con igual
dade; non se lles paga o mes
mo ca os homes, marxínaselles 
até o punto de preferiren unha 
"mili" a un embarazo ... 

Penso que os próprios homes 
sairian gañando se fosen máis 
ternos e máis fe"1ininos. A ta
refa de ensinarlle o mundo aos 
nenos é moi bonita para os ho
mes, non só para as mulleres. 

A este respeito recordo unha 
conferéncia de Josep Vicent 
Marqués, na que manifestaba 
adoitar esa postura feminista 
por mor da sua própria con
cencia como persoa. 

Penso que os homes que convi
viron con máis mulleres na sua 
casa, decátanse mellor disto que 
os que adoeceron deste vínculo 
familia. Para un home a presen
za doutro sexo faille valorar máis 
a casa, verbo da utilidade das 
suas mans, do gosto co que 
crias o teu mundo familiar.+ 1 

1 

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

Mg del Mar Bonet 
1 0s que .disfr.ut~ban. coas nosas cancións, 

cando chegaron ao poder, o primeiro que fixeron 
foi defénder a música cantada en inglés' 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

Nas suas cancións latexan ares 
autóctonos, árabes, gregos ... Procede 
dunha illa con nome feminino. o xornalista 
Emílio Garrido apre.sentouna como 
E o ponto de confluéncia de moi
tas miradas; dos "folkies", que de
becen por escoitar discos coma 
"Cangons de festa" ou "Saba de 
terrer"; dos "jazzistas", que repa
ran a sua atención en "Ben a 
prop" (a duo co pianista Manel 
Camp); de quen desde o "bel can
to" degusta "Breviari d'amor" ... pe
ro, sobretodo, Mª del Mar satisfai 
aós máis esixentes con obras in
clasificábeis, que en calquer caso 
sempre reservan a capacidade de 
surprender. No seu último disco, 
"Bon viatge faci la cader:_nera", 
chega a pasar por unha intérprete 
de música contemporánea. Na 
Maria, a arte cumpre a sua fun
ción de "permanente anovación". 
Sen concesións á galeria, leva 
consigo un público fiel, que, curio
samente, non precisa de novas 
estímulos para cumprir o ritual dun 
novo recital, dun novo disco ... 

Polo de agora, leva coincidido na 
sua carreira con salientados com
pañeiros de viaxe: Pi de la Serra, 
Toti Soler, Joan Bibiloni, Carlos 
Paredes, Milton Nascimento, Hila
rio Camacho, Al Tall; a Orquestra 
das Xuventudes Musicais de Tú
nez ... ; oon todos eles, e alguns 
máis, leva coincidido en cenários 
e.estudos de gravación, en doada 
harmonia artística. Circunstáncias 
persoais, que non profisionais, fan 
que Mª del Mar pase nestas terras 
esporádicas estadias. Unha práci
da tarde de finais de Xaneiro con
certamos cita con ela no vigués 
MontE? do Castro. En plena sobre
mesa, detimos o relóxio, e colleu 
corda a sua dialéctica, profusa en 
comentários verbo do humano 
máis ca do divino. 

Mallorca
Joventuts musicals 

Gostaria que falase da impor
tancia que tiveron as Xuventu
des Musicais de Mallorca nos 
seus comezos como artista. 

Recordo XX.MM. con especial 
símpatia. Pasaron xa case trinta 
anos . Daquela organizáronse os 
primeiros recitais da "cangó" en 
Mallorca. Non podo ser moi preci
sa en datas, pero na nebulosa da 
miña memória, recordo os primei
ros recitais no Castelo de Bellver 
e máis no Hotel Jaime l. Nun des
tes espectáculos fixéronme cantar 
unha canción popular; sabian de 
min polo meu irmán, Joan Ramón ,. 
que xa formaba parte dos Setze 
Jutges. Máis adiante, XX.MM. or
ganizou un recit?I para min só no 
Hotel Jaime l. A marxe das Xu
ventudes, recordo unha xira pala 
illa con vários cantantes máis, en
tre os que estaba J.M. Serrat. 

Despois, en Barcelona, prodú
cese a sua integración en Els 

Setze Jutges. Ao fio deste fato 
artístico, recordo unhas decla
ración s do seu colega Lluis 
Llach neste mesmo periódico, 
nas que dicia que o seu paso 
polos Jutges condicionara deci
sivamente a sua toma de con
ciéncia ideolóxica. Que pode 
manifestar vostede ao respeito? 

'Nas cancións, 
talas sempre do 
mesmo: da tua 
vida, das tuas 
vivéncias cos 
demáis' 

E posíbel que teña esa repercu
sión. Vas formándote pouco a pou
co, vas entendendo por que que
res cantar dunha determinada for
ma e non doutra. Coido que é froi
to dunha progresiva profisionaliza
ción, e entendes as cousas facén
doas. Esta xeira para min supuxo 
a oportunidade de coñecer a unha 
xente estupenda. Os primeiros jut
ges eran cantantes que non procu
raban profisionalizarse, senón sim
plesmente reivindicar o direito de 
cantar en Catalunya na nasa lín
gua, que o canto non estivese res
trinxid.o aos orfeóns, que cantaban 
o de sempre, senón que houbese 
como en ltália, ou na Franza no-

_meadamente, intérpretes que can
taban ao9 poetas, á par que com
posicións próprias, ou o próprio fol
clore doutra forma máis novidosa; 
xente que estaba ligada coa cultu
ra e coa intelectualidade do seu 
país. Nesta primeira xeira da 
"cangó" perseguíase iso, que se 
normalizase a língúa non só na li
teratura e o teatro, senón tamén 
na música, paseniñamente. 

No caso concreto de LI. Llach, 
tendo en canta que cando eu o 
coñecin, ia á universidade, viveu 
un radicalismo a carón do que se 
movia u·nha xente que pulaba pala 
nasa cultura; daquela, a universi
dade vivía un momento importante 
de cara á xente, ao movimento 
obreiro, de esquerdas, había moi
ta militáncia, e integrábanse os 
meios intelectuais co pavo, causa 
que agora non se dá. Hoxendia, á 
Universidade vaise maiormente a 
superar unha carreira, e nen se
quer culturalmente está ao nível 
que disfroitaba daquela. Eu véxoo. 
Recordo que antes cantaba en 
moitas universidades do Estado 
español, nas que se artellaban ci
clos de cine "underground", facía
se teatro; nos coléxios maiores vi-

"María del Mar Mediterráneo". Xa que 
lago, Mª del Mar Bonet devén nunha 
musa, nunha persoalidade artística, 
que vai alén do poético-musical. 
víase unha movida intelectual im
portante, e actualmente non se ve 
que sexa asi. 

Hai vários meses, o señor Fraga 
asistiu en Compostela a un reci
tal de Quilapayún, cousa incrí
bel hai menos de dez anos. Si
tuación s como esta son máis 
habituais que antes cando só 
estaban para proibir. 

Non vexo claro o que me conta. 
Non creo que mudase tanto a si
tuación, nen penso que ao poder 
lle interese polo de agora promo
cionar un tipo de canción como o 
noso; proba diso, en Catalunya, é 
que tanto Radio Quatre como Ca
talunya Radio e TV-3 , que veñen 
senda meios de comunicac ión 
deste poder ao que se retire , es
pallan maiormente música canta
da en inglés , non precisamente 
catalana. Na TV-3 , por exemplo, 
non hai nengun programa sobre a 
"cangó". Agora púxose de moda o 
"rock" en catalán , que durará o 
que dura unha moda; a Generali
tat volcouse un pouco niso, pero 
eu penso que é unha política tra
bucada, non porque protexan o 
"rock'', que vexo ben promocionar 
o que sexa, pero deberían atender 
tamén outro tipo de música, que 
ten a ver coa nasa cultura e as no
sas raíces, pero non o fan . Entón, 
iso que vostede di non o vexo por 
nengures; defendémonos nós co
mo podemos; de cando en vez a 
Generalitat convídanos a cantar a 
un sítio , e ti vas como cando te 
chaman doutra entidade cultural , 
pero non porque o Governo autó
nomo se adique a defender aos 

- seus cantantes, en absoluto. 

Fíxoo un pouco co teatro , porque 
se veu forzada con Flotats por un
ha banda, e talvez porque a xente 
do mundo do teatro está máis uni
da que os cantantes, e puderon fa
cer máis forza ca nós. Pero o que é 
a música cantada na nasa língua 
sempre foi difícil de espallar, e can
do esta xente, que disfroitaba coas 
nosas cancións, chegou ao poder, 
o primeiro que fixeron foi defender 
a música cantada en inglés. 

Se o señor Fraga vai ver aos 
Quilapayún, un aplauso para el; 
pode ser que evolucionase para 
ben de vostedes os galegas, quizá 
responda a un ha abertura .. ., eu 
ainda estou por ver ao señor Pujol 
nun recital dos lnti-lllimani, por 
exemplo. 

Entón, da protesta que protago
nizaron vários de vostedes ... 

Pois foi precisamente por iso, por
que estabamos fartos desta situa
ción; que as nosas institucións, 
que están para defender a cultura 
en catalán, fagan o própri~ co in-

glés, parécenos mentira, e quería
mos para as nasas emisoras de 
radio e televisión un programa 
axeitado, á par que promocionar á 
xente nova que sai cantando, que 
o teñen moi mal, nomeadamente 
a respeito da infraestrutura. Ulti 
mamente, desde a Generalitat or
ganizan un recital á semana, nun 
teatro pequeno, o Regina, no que, 
de cando en vez, apreséntase al 
gunha actuación en catalán. Pare
ce mentira pero é así. 

Recentemente, soubemos da 
sua participación en Barcelona, 
na Xornada Internacional contra 
o Sida; anteriormente en actos 
contra da OTAN. Quer dicer isto 
que aquel compromiso inicial de 
transfondo ideolóxico segue vi
xente, polo menos no seu caso? 

Si , claro , coma sempre . Eu non 
cambiei , porque non creo que mu
dase tanto o sistema, nen moito 
menos. Foron substituídas unhas 
frases por outras; non vexo a de
mocrácia actual tan "democráti 
ca" ... gostaríame que fose máis 
radical en moitos aspectos , que se 
ocupase máis socialmente da xen
te máis deprimida do país: da xen
te maior, dos nenos, da ecoloxia, 
das mulleres, dun sistema sanitá
rio ... a min preocúpame, nomea
damente, desde o ponto de vista 
feminino. lsto deixa moito que de
sexar aos que pensabamos que 
en chegando ao poder certas per
soas , certos movimentos de tipo 
socialista, acadríanse liberdades e 
logros humanos máis importantes 
que os experimentados no mundo 
da muller e doutros aspectos que 
para min non reflexan nengun 
cambio. Ou sexa, que ainda esta
mos no tempo de andar pala rua 
loitando por certas causas. 

Penso que ainda ternos pendente 
o cámbio de cara o ser humano 
no canto do diñeiro; de que o país 
vaia adiante segundo un critério 
máis humanista. 

A teima ecolóxica 

"Andarei por camiños 
que non teñen guardián 
e sentarei respirando 
ao pé das árbores ". 

Quería falar con vostede de eco
loxía. De súpeto, amoréanse na 
cabeza cancións coma "Vigila el 
mar" ou "El pi de Formentor". 

Penso que se a xente vivise máis 
feliz, se disfroitase máis da vida, 
seria máis ecoloxista. Vexo por 
exemplo a ria, este mar imenso, 
esta paisaxe formidábel, estas ár
bores, a vexetación ... se a xente a 
valorase, quero dicer ... que vexo 
pouca xente paseando en barca 
por exemplo, cando o lóxico seria 
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que estivese ateigada de persoas 
que disfroitasen dela; pero a xente 
traballa moito e cóidase pouco 
deste aspecto lúdico, pois tampou
co repara moito no seu entorno, de 
míralo e mesmo de coidalo. A pe
nas preocupan as industrias conta
minantes, que cando menos de
ben !impar o ambiente que empor
can. Pero se non deixan mirar á 
xente, se non se pode sequer ob
servar, se están todo o tempo tra
ballando, resulta difícil así. Deberí
ase tomar conciéncia no espazo 
onde se está vivindo, estando nel. 

Eu penso que son ecoloxista por
que de cativa vivin nun paraíso, e 
cando ese paraíso se vai estra
gando, cada vez máis, decátaste 
desta perda, da falta de espazo, 
do aire que che quitan para respi 
rar, das árbores que están cortan
do, do que se está a queimar. 

Pero se moitas persoas pasan o 
dia traballando, pechadas , para 
teren máis cartas e mercar tres 
coches, é moi difícil que, ademáis 
diso, sexan ecoloxistas. Barcelona 
é unha das cidades que vive de 
costas ao mar; eu pertenzo a un
ha asociación que se chama "Bar
celona, entra no mar", e abranxe 
unha escala de construción de 
barcos (de recreo, de pesca-}, 
mesmo para nenas; estanse a es
tudar os faros, así como o poten
cial marítimo que a todos os níveis 
posue a cidade, de seu ... pero o 
habitual é iso, que a xente viva de 
costas ao mar, moi orientada a ou
tro tipo de traballos e diversións. 

Para min, Mallorca foi un paraíso, 
que deixou de selo na miña adoles
céncia, cando eu cumprin os deza
seis anos; o que vivin até aquela 
condicionoume moitísimo, na pró-

pria personalidade, na forma de ver 
as causas, nas preferéncias. Ese 
pasado pervivirá sempre, non podo 
prescindir del, son recordos dema
siado fermosos, tanto familiares co
mo ambientais, vivindo a natureza 
sen sabela. Eu vivía nun extremo 
da cidade (nacin preto da Catre
dral) , a carón do mar, e ia deica a 
outra ponta, ao coléxio , soia, sem
pre, e hoxendia resulta imposíbel 
que os cativos da miña cidade fa
gan iso; coñeciámonos fácilmente, 
podiamos andar tranquilos polo ex
terior, mesmo iamos a clases noc
turnas de música, de idiomas; claro 
que habia poucos coches, un siste
ma de vida máis tranquilo e apací
bel , e sobretodo unha natureza nas 
aforas da cidade, no mar, onde ia
mos bañarnos cos meus país ou 
nas excursións do coléxio, todo era 
absolutamente paradisíaco; e con
diciona até o punto de procurar es
ta sorte de paraíso alá onde vaias. 

Barcelona epicentro 

"/reime da casa 
polo· camiño do vento 
pode que atope treboada 
se cadra un tempo moi mao". 

Unha vez en Barcelona, com
partindo xa vivencias artísticas 
con colegas procedentes da 
própria Catalunya e o País Va
lenciá, xunto con vostede, que 
chega de les llles, materializase 
a realidade cultural dos "Países 
Cataláns". 

Coido que existe esa realidade no 
aspecto lingüístico;. pertencemos 
aos países cataláns, aos países 
que talan a nosa língua; existen 
estes países porque existe unha 
língua que os une. Pódese talar 
disto neste ponto, non sei outros .. ., 
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eu gastaría de que existisen os pa
íses cataláns unidos cultural e poli
ticamente, porque penso que xun
tos poderíamos facer moitas máis 
causas que separados , e com
prendendo que o comun é a lín
gua, e que isto é tan importante 
para min como a auga ou o aire 
que respiro , pois considéroo inte
resante. Pero eu tampouco son 
unha persoa utópica, que pensa 
nestas causas como un feito con
sumado, nen moito menos; teño 
as miñas dúbidas ao respeito. 

Pero vostede é consciente de 
que hai quen defende politica
mente a unidade dos Países 
Catalán s. 

A independéncia para miné un te
ma interesante; eu coido que ho
){'endia pódese talar de todo isa 
sen medo nengun . O importante 
deste tipo de reivindicacións é 
cando a xente o quer, cando todo 
o mundo o necesita, que non sexa 
cousa de catro ou cinco persoas 
que van berrando por aí indepen
déncia ou federalismo . Eu son 
máis partidária dun estado federal 
que dunha independéncia , pero 
enfin, non pasan de seren utopias, 
e cómpre falarmos en sério, a fon
do, dunha forma democrática, coa 
participación de todo o mundo. 
Agora fálase moito disto, dado o 

'Se a xente vivise 
máis feliz, seria 
máis ecoloxista' 

contexto europeu actual, pero 
gostaríame que se falase se ria
mente ; se servise para botar 
adiante un país, seria estupendo. 

Pero cando uns países teñen en 
comun unha língua ... 

Cos mallorquíns , durante o fran
quismo, logrouse materializar o "di
vide e vencerás"; ainda están máis 
próximos a Madrid que a Barcela-· 
na, Valencia ou o resto das llles .. . 
entón , mentres non nos sintamos 
irmáns en moitas causas, mentres 
non nos defendamos culturalmen
te co que nos une , atapar eses 
elementos comuns, mentres non 
se consiga todo isa, outras reivin
dicacións ... é ir máis alá ; quera di
cer. que a casa deberíase comezar 
a arranxar polos seus alicerces, e 
que de momento as causas están 
como están. Eu gastaría de falar 
duns Países Cataláns realmente 
unidos, de ver que fan causas xun
tas, participan na defensa da sua 
identidade cultural, pero isa penso 
que ainda está por ver. 

A illa, illada 

"Quixen moito unha i//a 
e/a queria ser ceibe e non queria casar 
leda e xeitosa como unha palmeira". 

Nun seu recital por estas terras, 
hai causa de nove anos, supri
mira da canción Les llles o ver
so que dicía: "agora que es cei
be ou Cuba". Responde a al
gunha razón? 

Ás veces téñoo suprimido. Acabas 
vendo que non é tan ceibe como 
quixeres. O máis triste do sistema 
político cubano é que se basase, 
polo menos nestes últimos anos , 
na sua dependéncia doutro país, e 
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que non se loitase paseniñ'amente 
pala sua própria independéncia; 
entón, que o teñan que facer ago
ra , de súpeto , non escurece , en 
cámbio, outras consideracións. 

En Cuba defendéronse uns valo
res moi interesantes. Palas refe
réncias que teño de alá, a situa
ción non é a de México ou Brasil , 
onde vin cenas patéticas; en cal
quera cidade brasi leira é fácil ver 
mareas de nenas moi pequenos , 
que acuden a un bar mendigando, 
que viven na rúa, mesmo se fala 
de asasinatos de nenas ... esta mi
séria tan terríbel, que non se pode 
entender como países tan ricos 
non poden mitigar situacións tan 
desesperadas. En cámbio, en Cu
ba ainda non se deu esa forma de 
degradación humana; os rapaces 
foron ao coléxio, están alimenta
dos, puderon defenderse en bons 
hospitais, e nestes sistema gósta
be Cuba e góstame Fidel , que te
ñen aspectos negativos? pois to
dos os países os teñen, e tam
pouco considero que vivamos nós 
no paraíso terrea!. O que pasa é 
que aqui cebámonos con Cuba, e 
penso que non hai para tanto: 
Claro que para talar de algo , cóm
pre coñecelo directamente, e en
tón peco de frivolidade porque 
nunca estiven alá, pero ouvin opi
nións de moita xente que si coñe
ce o país. 

A conversa conclue, pero no ar 
queda un convite tan íntimo como 
público: 

"Dentro do meu peito teño 
o meu cuartiño 
abre a porta do fondo 
sentirás o ar 
entrarás ao xardin 
pequeno cuartiño". + 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Como facer unha 
boa compra sen sair 
da casa é un sistema de 
vendas por correo, con 
consellos práticos 
patrocinados pola 
Asociación Española de 
Marketing Directo. O 
principal colaborador 
desta empresa é 
Correos e Telégrafos. 
"Todo europeo compra ya 
por correo y usted ¿a qué 
está esperando?", di a 
P,_ublicidade deste servício. 
E de supoñer que os 
produtos ofertados non 
serán perecedeiros, 
porque tratándose de 
Correos ... 

A orxia en San 
Salvador foi histórica. 
Os comandantes e as 
comandantas fuxian polas 
extremas das ruas 
buscandodesafogo nalgun 
cuarto ás urxéncias de 
toda unha guerra. A 
cervexa mesturou coma 
nunca á FMLN coas 
masas. Os guerrilleiros 
sen fusil choraban entre 
os aplausos e os 
aloumiños dos 
salvadoreños. 
"Baixastedes do monte 
para traguer a paz", 
decianlle na Praza Central 
de San Salvador, lugar de 
tantas represións e de 
tantas denúncias. O 
acorde final pode oferecer 
várias lecturas ou deixar 
interrogantes abertas, 
pero unha revolución 
distínguese pola marea 
emocional que convirte 
aos máis suspicaces, 
como está que chegou na 
noite do Sábado, 1 de 
Febreiro de 1992. 

Rádio Popular tiña 
en Vigo unha das suas 
emisoras máis eficaces, 
exemplo para outras do 
Estado. Alfonso López 
oferecía música para o 
trabal/o e dábanos o 
tempo, xunto con outros 
comentários. Agora 
Alfonso López traballa na 
Gran Vía madrileña e 
Rádío Popular, en cadea e 
via satélite, avísanos das 
néboas matutinas na 
Cuenca del Ebro. Algun 
día -xa están programando 

SUSO DE TORO 
E OUTRAS VOCES 

CLÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Explicou-me por telefono que estava a escrever um livro sobre Camilo 
Nogueira e o nacionalismo. Queria conhecer alguns detalhes sobre Uni
dade Galega que; ao parecer, Camilo nom recordava. Advertim-lhe que 
tamém na minha memória havia muitos buratos negros, tanto polo passo 
do tempo como por um elemental processo de economia de disprazer e 
que a minha contribuis;:om apenas lhe serviria para umha nota marginal a 
fim de página. Insistiu e quedamos a tomar um café. Falamos amistosa
mente sem consultar nengumha documentas;:om. Nom a necessitava. 
Nom dixo que ia reproduzir partes íntegras daquela conversa desenfada
da. Logicamente teria solicitado ler o texto antes da sua edis;:om, como fi
xerom pessoas menos ingénuas e de cujo testemunho prescindiu. 

Esta foi a rigorosa metodología empregada numha obr;;i que, sob a for
ma de livro de conversas pretende ser um ensaio histórico e só fica a 
metade de caminho entre a crónica de lavadeiro público e a exposis;:om 
de méritos do concurso-oposis;:om. Além dos corife11s , mesmo chega a 
falar Camilo no livro; mas a única voz perfeitamente audível é a do au
tor que, com técnica pictórica, vai conformando com luzes e sombras 
um quadro preconcebido. 

Com o material recolhido podia-se ter escrito um excelente "culebrón " 
sobre a UPG, verdadeira protagonista da obra e fon te inesgotável de fa
bulas;:om; mas nom um ensaio. Mesmo quem nunca militou nesse parti
do detecta facilmente as falsidades que se contam. Nom digamos , da
quelo qu e se conhece directamente , como COGALCO, onde alguns 
perdimos o virgo político. 

Suso esqueceu que , em toda conversa, o mais importante é o que se 
cala, que pior que a mentira é a verdade a médias e que pior que esta 
é a verdade malinterpretada. Em fim, 2.200 pesetas tiradas.• 

TOKIO 

.'MATEINA 
PORQUE ERA MINA' 

NANINA SANTOS 

En 1991, 81 mulleres no Estado español morreron a mans dos seus ma
ridos ou compañeiros (ou ex maridos e ex compañeiros), segundo a 
Federación de Mulleres Separadas e Divorciadas. Ou sexa, 6,75 mulle
res asasinadas ao mes. 

Asi se liberou Mauricio Triguero, mestre de 56 anos, após as 11 coitela-. 
das coas que rematou a vida de Maria Esteban diante dos alunos aos qu e 
ela daba clase. Tiñao claro (áinda que agora no xuizo diga non lembrar 
nada), cando escrebeu: "cando a mate a ver que vai resolver o xuíz''. 

81 sen contarás que morreron a mans de coñecidos clientes e descoñe
cidos como Manuela Fátima Salgado, estrangulada en Santiago ou Ana 
Belén Martín de 18 anos en Madrid, acoitelada co machete que empuña
ba Honório Borja de 20 anos -un colega de panda- mentres pronun
ciaba as fatídicas palabras: "Ou es miña ou non serás de ninguén". 

Vese que xa o sabian as que formaban o Batallón de Vesubianas que 
entonaba aquela "Marsellesa Própria" no París de 1848, avisando: "Tre
made, ouh maridos ciumentos" . + 

En resposta 
a Miro Villar 

En resposta á carta de Miro Villar 
publicada neste semanário o dia 
23 de Xaneiro, quero expresar o 
seguinte : 

Sotelo Blanco Edicións endexa
mais fixo prevalecer os critérios 
comerciais en detrimento· dos ar
tísticos, e isto sábeo ben o señor 
Villar. Por outra banda, o argu
mento que emprega reivindican
do que se volvan convocar os 
prémios "Arlequín" e "Leliadou
ra", cando menos para escritores 
novos, non fai máis que reafir
mar a nosa atitude ao respeito: 
se os escritores noveis só 
desexan ver publicadas as suas 
obras, que lles impede envíalas 
directamente ás editoriais? 

No que atinxe a Sotelo Blanco 
Edicións, podo afirmar que non é 
certo o dito polo señor Villar verbo 
de que "as edito-
ras só atenden 
aos que perde-
ron a virxinidade O noso critério 
e teñen outros á hora de 
textos detrás 
sua". os dous seleccionar 
últimos títulos orixinais non 
publicados na 
nosa colección se rexe por 
"Literaria" próba- consideracións 
no: nen Xerardo de idade nen 
~eé~ec~z:~~º/ de currículo 
nen Xurxo Bo
rrazás, autor de 
Cabeza de chorlito, publicaran 
antes nengun texto. Ademais, o 
noso critério á hora de seleccio
nar orixinais non se rexe por con
sideracións de idade nen de currí
culo, senón pola calidade do texto 
e pola sua adecuación á nosa liña 
editorial. 

Remítannos os mozos os seus 
orixinais, adíquense a escreber e 
deixen de confiar en prémios e 
mecenados. Atentamente.• 

ÜLEGARIO SOTELO BLANCO 

Carta aberta 
ao Sr. 
Conselleiro 
de Educación 

Sr. Conselleiro: 
Ante o siléncio de moitos profe
sores de ensino secundário do 
que formo parte, quero manifes
tarlle a miña opinión sobre as di
rectrices da política educativa? (a 
imaxe e seme-
llanza de Ma-

- drid, ainda que 
logo se diga que 
ternos compe
téncias en maté
r i a educativa), 
en dous temas 
de transcendén
cia para nós. 

O primeiro asun
to tai reférencia 

Cursiños que 
ainda que 
deben servir 
para a 
actualización 
do 
profesorado 
non acadan aos sexénios. 

Como Vde. sa- eses 
be, esa conse-
llaria pede para obxectivos 
o cobro dos 
mesmos ter rea-
lizado cen horas de cursiños, cur
siños que organiza esa consella
ria e que, ainda que deben servir 
para a actualización e formación 
do profesorado non acadan eses 

obxectivos en absoluto. Serve, · 
iso si, para saudar aos amigos e 
facer novos coñecidos . Por outro 
lado, non todos os compañeiros 
teñen a mesma facilidade de 
aceso a eses cursos, e gostaría
nos que vde. nos explicase que 
critérios segue a sua consellaria 
á hora de concedelos. 

O segundo asunto fai referéncia 
á recente convocatória (D.O.G. 
31-Xll-91. Orde 12-Xll-91) sobre 
a adquisición da condición de 
"cátedra ". Seguramente vde . es
tará frotándose as mans xa que, 
deste xeito, consegue manter 
"clases" (sobretodo a nível retri 
butivo) e ademais , criar máis 
profesores de primeira división. 

Para rematar non podo máis que 
discrepar con que se eren novas 
cátedras por entender, entre ou 
tras razóns, que os critérios da 
convocatória son totalmente sub
xectivos, priman a antiguedade e 
non os méritos pedagóxicos e 
préstanse ao clientelismo e/ou 
amiguismo. Receba un saúdo. • 

XAQUIN Mª PENAS PATIÑO 
I N TITUTO DE E SI O F.CU DARJO 

E PH FI JO AL 

Cultura 
no concello 
vigués 

A C RU - A 

Dias atrás rematou en Vigo unha 
exposición da pintura de Xosé Lo
deiro nos últimos 15 anos. Antoló
xica necesária, sobretodo na sua 
cidade, pola que o concello pudo 
receber moitas gabanzas. lsto foi 
na Casa das Artes e da História 
de Vigo, edifício do antigo Banco 
de España construído no ano 
1939 e que ainda conserva a ins
crición "1933 año de la victoria" 
(enténdase vitória fascista), pode 
que como lema do concello. 

Rematou a exposición de Lodei
ro e para dar paso a outra activi
dade houbo que retirar os cadros 
e estes foron introducidos con 
poucos ,coidados e moitas pre
sas no interior dunha vella furgo
neta que nalguns intres ficou sen 
vixiláncia nengunha, vef culo que 
case se caía a cachos como 
eses que empregan moitos cha
tarreiros. Aí vai o traballo cultural 
do concello vigués .+ 

MA.Now PIPAS 

Villares: 
mais coidado 
coque fas 

O pasado dia 28 de Xaneiro, fes
tividade de santo Tomás de Aqui
no, patrono dos estudantes, ce
lebrábase en Compostela, no pa
raninfo universitário , sito na fa
culdade de Xeografía e História, 
un acto "académico" organizado 
pola universidade compostelá no 
que se nomeou a don Isaac Díaz 
Pardo "Doutor Honoris Causa" 
pola devandita universidade. 

O acto, anunciado na prensa días 
antes como "acto académico" 
apresentaba para min unha série 
de características que a priori o 
facian parecer interesante. 

Eu, como tal, decidin ir ver o 
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que pasaba. Apetecíame escoi
tar ao homenaxeado. Cando me 
dispuxen a entrar no Paraninfo, 
atópome coa surpresa de que 
non me deixan pasar. Resulta 
que na porta da entrada habia 
unha señoriña, posta ali pelas 
autoridades 
universitárias , 
que che pedia 
unha espécie 
de invitación. 
Por suposto, 
como non a tiña 
non me deixa
ron pasar, eu 
estiven por ali 
a lgun tempo a 
ver o que acon
tecia. Por certo, 
botei unha olla-
da para dentro 

Garabatas 
da Xunta ou 
das cúpulas 
univesitárias 
ou sociais 
e nengun 
estudante 

e non vin un só estudante neste 
acto "académico". Todo eran ga
rabatas e vestidos elegantes. 
Moitos dos asistentes levaban o 
cuño da Xunta marcado na fren
te. As suas mulleres non podian 
faltar, e alguns incluso levaron 
os seus fillos (moitos de 4 ou 5 
anos) . Todos tiñan o seu sítio. 
En resumo garabatas da Xunta 
ou das cúpulas universitárias ou 
sociais nengún estudante (a 
non ser o coro). 

Con este escrito quero manifes
tar publicamente a miña repulsa 
a este tipo de actos "académi
cos", que non son máis que ac
tos elitistas, dirixidos somente ás 
"grandes" "cúpulas" e que negan 
aos estudantes o seu direito a 
participar neles. 

Espero que don Ramón Villares, 
reitor da Universidade composte
lá recapacite, e corrixa o que ten 
que correxir. 

Confio en que a equipa do go
verno da Universidade se discul-

pe publicamente, e que actue en 
coeréncia co que representa. 

Por certo: gostaríame saber o 
que opina don Isaac Díaz Pardo 
de todo isto. • 

MARCOS LoPEZ 
E STUDANTE 

Que Cuba 
decida· o seu 
futuro 

Nestes dias andan os demócra
tas soliviantados polo que acon
tece na illa de Cuba, único bas
tión onde non se pode pór remé
dio á fórmula totalitária. E tanto 
uns como outros portian para re
matar coa sinxeleza dun povo 
que mantén unhas formas de 
convivéncia de seu é que, ao pa
recer, non son do agrado do apa
rello ocidental. 

Falar agora sobre as atitudes 
dun governo ríxido ou reiterar a 
sua conceición de governabilida
de até o extremo non é proce
dente, pasto que sntóns máis 
ilustres fallaron sobre o tema sen 
deixar marxe á defensa da refe
réncia cubana. Ta·n só esquecer 
a hipocresia -inda que sexa por 
unha vez- e considerar sen en
trar nen sair no ámbito pol ítico 
un par de apreciacións. 

De primeiras, estáselle facendo 
un fraco servizo á illa co bloqueo 
económico apadriñado polos 
EEUU e que supón que o povo 
cubano estexa a pasar por unha 
das crises máis importantes de 
toda a sua ·história, sobretodo se 
ternos en conta que as axudas 

GONZALO 

dos noutrora denominados paí
ses socialistas xa non chegan á 
illa debido ás circunstáncias es
pecíficas de transformación que 
fixeron daqueles uns modelos 
identificados ces ocidentais. Polo 
tanto, Cuba carece hoxe en dia 
dunha posibilidade de desenvol
vimento na orde económica debi
do á túzara expresión daqueles 
que, non obstante, esíxenlle que 
troque as suas conceicións políti
cas como condición sen condi
cións para levantar o bloqueo e 
encher a illa de macarras, crimi
n ai s e toda esa clase de 
desaprensivos e aproveitados 
que fixeron de Cuba neutras 
épocas un grande burdel ao ser
vizo dos mafiosos da outra beira. 

De segundo, Cuba é un país liv
re . E como tal ten direito a deci
dir o seu futuro no tempo e no 
espazo. A hipo-
cresi a reinante 
esixe rapidez. 
Porén esa mes
ma hipocresía 
non entende 
que á forza o 
único que se fai 
é af9gar as ide
as. A forza obri
g áse 1 le ao go
verno cubano 
ao suicídio . Á 
forza, o mundo 

A hipocresia 
non entende 
que á forza 
o único que se 
fai é afogar 
as ideas 

ocidental tan só conquerirá de 
Cuba unha illa morta, tal como a 
história ten amasado en multitu
de de ocasións. A hipocresía ten 
que desaparecer e deixar paso á 
sensatez e á realidade. A oportu
nidade dos cubanos pasa por 
respetar a sua própria responsa
bilidade como povo que ten direi
to a madurar por si só. E pasa, 
asemade, por comezar a ver a 
illa cos seus erres e coas suas 
capacidades . De seguro que 
cambiará o réxime. Que haberá 

A ALDEA 

DE EKIN7ZA Z UZENA 

liberdades. E desaparecerá na 
Carta Magna a pena de marte, 
antes, moito antes ca nos EEUU 
ou no Estado español, por pór 
un par de exemplos. Do que non 
cabe dúbida é de que a liberda
de non só significa o dispar dun 
corte de roupa máis ou menos 
de moda. Hai moito máis. E Cu
ba meréceo. Merece -apesar 
de todo- dirixir o seu destino.• 

MAMuEL CARBALLIDO 
(A CORUÑA) 

Os Estados 
"Unidos" 
son 
o único país 
do mundo 
que pode 
seguir 
vivindo na 
permanente 

- . ? mentira .... 

Grácias a nós e a moitos máis ... 
Pero a cuestión é a seguinte: a 
un país pódeselle chamar comu
nista, pero permitirlle selo é im
posíbel. A Cuba, desde o 1959 a 
esta parte chovéronlle como o 
mexo as simpatias, pero as axu
dad esbararon polo carel camiño 
do fondo das caribeñas augas . 
Hoxe, ninguén cala o despropó
sito do fusilamento máis recente 
na illa, ainda que se cala ben o 
asasinato dalguns "deficientes 
mentais" a Norte e Sul das duas 

Socialismo 
}OSÉ DIRCEU 

Socialismo para nós non é estatismo, senón unha sociedade onde se 
controla através de tordos sociais gran parte da propriedade que 
existe, das riquezas. E unha sociedade que garante ao traballador o 
direito á cidadania, á saude, á educación ... que lle dá o direito a 
participar na riqueza nacional através dun salário, que lle asegura 
condicións de desenvolvimento como ser humano. 

Polo tanto, é unha sociedade na que o mercado cegamente non pode 
predominar sobre o sqcial, non pode predominar sobre a distribución 
de renda para todos. E unha sociedade cun desenvolvimento cultural 
e un desenvolvimento ético incompatíbel co capitalismo, coa 
competéncia, coa miséria e a barbárie que tran consigo. 

Nós non eremos que o capitalismo sexa a única alternativa para o 
século XXI. Afame, a violéncia, as desigualdades Norte-Su!. .. todo 
isto demonstra que o capitalismo non foi capaz de dar respostas aos 
problemas da humanidade. 

Evidentemente, tamén non é unha saida o estatismo, o socialismo 
burocrático, o totalitarismo estalinista. Nós queremos seguir 
traballando no desenvolvimento dunha via socialista e democrática, 
criativa, aprendendo da experiéncia histórica a desenvolver unha 
concepción democrática do Estado, onde o indivíduo sobrancee sobre 
o Estado, onde os direitos sociais esteñan garantidos, onde exista 
pluralismo e alternáncia no poder.• 

JOSÉ ÜIRCELl É O ECRET/\RIO XERAL DA COMISIO:\ E XECL!TIV/\ DO PARTIDO DOS TR/\B/\LHADORES DO 

BRASIL E DEPUTADO FEDERAL DE SAO PALlLO. 

unha emisora que se 
poderá escoitar en toda 
Europa sen mover o dial
teremos notícia pontoal 
das chuviscas dos 
Carpatos e da brétema 
baixa do Danúbio, pero 
non saberemos se vai bó 
dia para ir a pescar. 

El Nuevo Diário 
remozouse coa chegada 
ao poder de Violeta 
Chamorro en Nicarágua. O 

, xornal independente, de 
1 i ña~pro-sand i nista, 
constitue, aocaron de 
Barricada -o outro diário 
sandinista, ex-portavoz 
oficial da FSLN-, un 
exemplo de nova prensa 

que combate con 
información fiel a 
desinformación dos 
voceiros oligarquicos e das 
axéncias de prensa 
internacionais. El Nuevo 
Diário proclama na sua 
cabeceira: Un periodismo 
nuevo para el hombre -
nuevo. E aí aparece unha 
sospeita: o periódico para 
o home novo inclue na 
portada, a gran tamaño, 
unha fotografía de Priscilla, 
lindo primor, muller morena 
en incomprensibel biquini 
mentres pasa a· fregona ao 
piso. Toda a glória 
antiimperialista e 
liberadora de Sandino 
esvara nesta fotografía que 
tan ben resume a función 
da muller obxectuada. 
"A ela -di o pé de foto, 
invertindo os termos da 
sumisión- non se lle suben 
os fumes pero recebe con 
grácia a pleitesia dos seus 
adoradores". 

· O xornal francés 
Le Monde incluia o 
Sábado, 18 de Xaneiro, 
unha información en 
portada sobre os últimos 
atentados de ETA. O 
prestixiado diário, de signo 
centrista, nen unha só vez 
utilizou a expresión banda 
terrorista para se referirá 
organización basca. Os 
calificativos utilizados foron 
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os de separatistas, 
independentistas e mesmo 
grupo autonomista. A 
edición do Herald Tribune 
do Martes, -4 de Febreiro, 
inclue tamén unha 
información sobre a 
mesma organización na 
que esta aparece definida 
como grupo separatista e 
mesmo como guerrilleiros 
separatistas. As distáncias 
calman as ínfulas da 
propaganda. 

, António Ramilo, 
dirixente empresarial, 
comendador voluntário e 
intensivo da burocrácia 
madrileña actua coma se 
ignorase a fama de 
cazurro que ten neses 
'mesmos despachos. 
Anécdota da montaña 
g~laica el actua coma se 
non se enteirase de nada. 

Duas citas dan brilo a 
unha regular e .recente 
película sobre g~nsters, 
Billy Bathgate: "E ridículo 
roubar un banco, di Sachs, 
o protagonista, é o único 
lugar onde os cartas están 
baixo chave". O 
lugartenente e 
administrados de Sachs 
pronúncia ainda unha frase 
máis lúcida:·"A nova 
xeneración será máis 
eficaz e non terá 
necesidade de matar a 
ninguen". Premonitória 
descripción de Boyer que 
chegou a ter unha casa 
con catorce cuartos de 
baño sen luxar as mans. 

•••••••••••••••• 

abismais Américas: a do amo e 
"ejemplo de Democracia", e a do 
escravo multifúndio de xoellos 
ante o primeiro. Cabe lembrar, 
pois, algunhas cousas contem
placións que fincaron os máis ín
clitos anticastristas. Daquela, 
(ainda Suquia non tiña a "misión" 
nen os cataplins de plantarse ali 
catolicamente esixindo .. . , nen 
tampouco o manoliñojosemaría
fraga larpar a sua "queimada" ... ). 
Deixamos sentado que os mais 
recalcitrantes inimigos da llla e 
de Fidel Castro, foran, incluindo 

_o tan aclamado home moderno 
J. F. Kennedy-Eisenhower, os 
Johnson, os Nixon e o Exército. 

Axeitándome un pouco ao obxec
tivo destas liñas, o ataque á lila, 
segundo os citados personax~s. 
era inevitábel (1960). As protes
tas, os comunicados, a afirma
ción da xorda e terrorista guerra 
dos ataques xunto da agresión 
diñeiral, en fin; o que na realida
de foi a trasnada Operación Pluto 
que tanto se rumoreou a sazón e 
ainda se cala, que preparou o 
Pentágono ao mesmo tempo 
que, desde as bases de Nicará
gua, a Florida ou Guatemala par
tían avións, barquiños artilleiros 
en lesa humanidade asoballar a 
Cuba (hoxe en Guantánamo), fa
cian aparecer a situación como 
irremediábel. Pero, hai algo moito 
máis indicativo: a loita eleitoral, 
que lembramos dalgunha manei
ra, (as ardes dadas ao Almirante 
S. Miles, cando a invasión da illa, 
aló polo ano 1898). Non obstan
te, por, cinxirnos ao máis próxi
mo-presente, coa invasión da Ba
ía de Cochinos en Abril do ano 
1961, foi o que realmente xogou 
un papel determinante na campa
ña eleitoral presidencial do 1960 
nos círculos demócrata-republi
canos iánquis. O Director da 
C.l.A. á sazón (Allen F. Dulles) , 
visitou por separado a dous per
sonaxes claves; primeiro veuse 
con J.F. Kennedy e, seguidamen
te con quen seria o seu lugarten
tente Johnson, aos que puxo en 
antecedentes do modo e a ma
neira en que s~ ia axeitar a inva
sión do território cubano. De xeito 
que, grácias a taes confidéncias, 
o futuro presidente J.F. Kennedy 

despotricou talando na sua 
campaña (non tan infantilmente 
como alguns dixeron) de que "As 
forzas que loitan pola Liberdade 
nos montes de Cuba e no exílio, 
debemos sostelas e axudalas", 
engadíndolle seguidamente pou
co despois: "Esperemos que os 
acontecimentos podan, máis un
ha vez, darme a 
oportunidade de 
incrementar a 
nosa influéncia 
na causa da Li
berdade do pa
vo cubano ... ) . 
Con estas con
signas, púñanlle 
as cousas com
plicadas ao seu 
imediato contrin
cante eleitoral, o 
republicano e 
tramposo Nixon. 
Este e os seus 
acólitos non sa
bian de xeito 
que era o que 
en realidade sa
bia o Kennedy, 
se é que sabia 
algo sobre o 
plan de arrasar 
Cuba. Tampou-

Fusilar un 
home non é un 
acerto pero 
calar os 
crimes 
doutros 
estados é o 
mesmo que 
recoñecer que 
á mentira 
xógaselle 
maiorapoio 
universal que 
á verdade 

co tiña sabido se o F. Dulles (xefe 
da CIA) lle talara de tal invento. 
O que estaba claro era que non 
querian que un candidato demó
crata ao estilo iánqui pudese 
arrogarse o crédito da invasión, a 
un candidato republicano non 
menos iánqui. Foi, portanto, o 
presidente Eisenhower o artífice 
do evento Operación Pluto que é 
o mesmo que o Plan de Invasión 
á llla en Maio do 60. Nixon e os 
seus acólitos conviñan que a in
vasión do povo cubano se fixese 
antes de que os eleitores fosen 
ás urnas o 18 de Novembro ... Un 
dos principaes asesores da cam
paña do Nixon confirmou priva
damente isto dicindo que o Nixon 
esperaba una invasión antes das 
eleicións xa que: ''teria sido gañar 
seguro a presidéncia e ao xeito, 
botar cunha patada no traseiro o 
governo de Eisenhower", apesar 
de que en tal governo o número 
dous era precisamente o trampu
lleiro Nixon, e o mesmo quetiña 
pensado, nos últimos instantes 

da campaña, destruir a Fidel 
Castro. Existe unha pasaxe, con 
motivo das eleicións iánquis, aló 
polo ano 1853 en América do 
Norte, cuxo candidato Pierce, di
cia: "Todas as nosas ganáncias 
territoriais foron feitas a conta do 
governo do noso Partido ... (o de 
Nixon ... ). Prometemos que Cuba, 
Porto Rico e as lilas Sandwich 
serán imediatamente da nosa 
constelación" ... Pero, entón, nen 
nas insultantes e terroristas suce
sivas invasións non habia en Cu
ba comunista á vista. 

Tamén é moi certo que o J.F. 
Kennedy, disposto a gañar as 
eleicións, na sua campaña elei
toral prometeu abertamente a in
vasión da illa caribeña ... (Rea
gan gañounas no ano 80, pro
metendo tamén que invadiria 
Cuba e Nicarágua: Fernández 
Ordóñez na sua técnica diplo
mática, non sabe, non ve .. . A 
eleición do militar Eisenhower 
custou 100 millóns de dólares, a 
de Reagan, canto ... ?: Solchaga 
é outro tecno-economista ... para 
iso o PSOE e AP teñen cartas e 
seguen exemplos ... ). Resulta 
pois, curioso, que o Nixon, quen 
queria para si e o seu Partido a 
invasión , lle recordase a Ken
nedy na tan discutida batalla 
eleitoral, que habia que respeitar 
a O.E.A. quen estabelecia neta
mente o pri~cípio de "NON IN
TERVENCION ... ". A verdade é 
que, tanto un como o outro, asa
sinar a Fidel Castro supuña un 
poderoso factor, pero o adestra
mento non foi suficientemente 
áxil como para levar a cabo un
ha invasión antes das eleicións 
iánquis. 

Polo ano 1959 o Nixon redactara 
. un memorádum que mantiña en 

segredo, onde facia unha biogra
fia política de Fidel Castro. El • 
pretendia, desde o seu persoal 
exemplo, darlle leicións a Castro 
de, por exemplo: como invadir 
unha frouxa nación, como mas
crar a centenares de milleiros de 
vietnamitas, a cooperar no expó
lio dos povos subdesenvolvidos, 
a como se fai unha interposición 
presidencial entre o militar Pino
chet e o asasinado Salvador 

Allende, a como se humilla a Hu
manidade declarando calquer dia 
unha "máxima alarma atómica" ... 
etc. etc. Que máis podia ensinar
lle Nixon a Fidel Castro ... ? Vexa
mos: Ah, si!!, chanchulliños e ou
tros asuntos estilo Falcon-creces 
ou como se chame ... "Water-ga
to". Menos mal que Fidel Castro 
non ten tillas para intentar ensi
narl le Nixon como casalas co 
principiño Carlos de Inglaterra. E 
insiste Kennedy, cambiando ime
diatamente de critério ... , na sua 
campaña eleitoral: "debemos in
tentar fortalecer as forzas anti
castristas no exílio . Até agora, 
estes combatentes pola Liberda
de non tiveron apoio nengun dos 
nosos governos ... ", ao que lle 
contexta Nixon: "A proposición 
de kennedy de axudar a "os futu
ros invasores" (recente fusila
mento en Cuba: mal feito ... ) e cí
nica e irresponsábel, xa que vio
larian os compromisos que te 
rnos contraídos por Tratados 
(O.E.A. e Nacións Unidas). 

Nos tempos que corremos, fusilar 
un home non é un acerto huma
no, e hai que repudialo sen dúbi
da nengunha, pero calar os cri
mes de lesa humanidade de tan
tos outros estados que van de in
teresada e cínica diplomácia dan
do "exemplo'', é o mesmo que re
coñecer que á mentira xógaselle 
maior apoio universal que á ver
dade. E por moito que nos sigan 
facendo comparacións televisivas 
como única cultura, repugnante
mente insistente, estou por ase
gurar que en nengunha hora da 
história existiu un só Estado en 
verdade comunista. non se po
den xulgar amplos colectivos ide
alistas, senón simplesmente os 
homes que, unha vez alcanzado 
o pder prático, axoelláronse trai
cionando a teoria. O Poder non 
necesita liberdade: E PODER. 

Estamos á espera da estrea da 
tan traída e levada maneira de co
mo asasinaron a Kennedy. Para 
esas luas veremos como amplia
mos algunhas outras verdades en 
torno aos respeitos dos direitos 
humanos, se a un llo permiten.• 

DAVID TEIXEIRO MECIA 
k. RlE 
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A TVG emitiu Castelao anunciando previamente 
que estaba censurada con vinteun cortes 
Crítica unánime ~ mutilación e petición de reemisión íntegra e en galego 

• XAN CARBALLA 

Corno xa anunciara 
A Nasa Terra, o 
pasado dia 30 a TVG 
ernitia o filme de 
Jorge Prelorán 
Castelao con 
vinteuncortes sobre a 
rnetraxe orixinal, 
mutilando case 
rnédia hora sobre o 
total e suprirnindo 
todas as ref eréncias 
que puidesen resultar 
críticas coa 
rnonarquia. A 
polémica rodeou 
unha emisión para 
que alguns reclaman 
reparación pública, 
mesmo reernitindo a 
cópia íntegra en 
versión ao galega. 
O 30 de Xaneiro cumpríase o ani
ver ário do nacemento de Ca telao. 
O Parlamento galega acordara que 
a data ti ve e unha ingularidade es
pecial na celebración , pero de de 
as in titución autonómicas o si
léncio foi todo o que e lles oco
rreu. Mentre a TVG anunciaba 
unha programación e pecial para 
e a xornada ignificada, cuxo eixo 
central eria a emi ión do docu
mental Castelao. Como xa anun
ciamo en dua reportaxe anterio
res o filme mercado pola TVG ao 
Centro Galega de Bueno Aires, 
e taba extensamente censurado e 
cunha introdución en tono peroni -
ta do Grupo Nó . 

A hora da emisión apareceu na 
pantalla Manuel González, director 
da Escala de Imaxe e Son, historia
dor do cine e fondo coñecedor da 
xénese do filme. Explicou polo 
rniudo as circunstáncias que envol
veron a preparación do filme 
(grandes problemas técnicos, difi
culdades políticas baixo a dictadu
ra de Videla, ... ) e a nebulosa pro
dución da mesma, con intervención 
económica de moitos axentes (des
de o Grupo Nós, o guionista Pérez 
Prado, o próprio director e os rnoi
tos galegos que prestaron gratuita
mente o seu traballo). Finalmente, 
e con duras palabras, anunciou que 
a película que se ia ver estaba afec
tada gravemente por até 21 cortes, 
que rompian o seu ritmo interno e 
que afectaban a todas as críticas á 
monarquía de Alfonso XIII. 

Con efeito Prelorán e Pérez Prado 
concebiran esta película; na sua 
prirneira parte, como unha monta
xe paralela entre a vida do Caste-

lao mozo e o rei Alfonso Xlll. A 
meio de cenas, de maior ou menor 
inxenuidade, e tirando de arquivos 
gráficos e trucos de sonido, com
púñase unha imaxe de opereta do 
rei, cunha clara intención crítica e 
satírica. A pacateria do Grupo Nós, 
con apoios políticos implícitos 
(García Sabe11 no 79, ao ver a pelí
cula, dixo que i to eria un suicí
dio político; a me ma incitación ao 
corte ate tígua no 1984 Alexandre 
Cribeiro), conseguiu que o interese 
dun filme único quedase reducido 
a poder ver as únicas imaxes filma
da de Castelao. 

Unha mutilación 
aberrante 
Segundo Margarita Ledo os peri
gos de que o noso património his
tórico-visual sexan xestionados 
baixo critérios comerciais ou insti
tucionais sen protección pode dar 
lugar a decodificacións aberrantes 
como a que se viviu coa película 
Castelao, "haberia que aclarar por 
que un médio público emite unha 
película censurada, sabéndoo pre
viamente. Unha película sobre un
ha figura cunha significación sedi
mentada e á que non é posíbel do
tala doutros valores que servan in
teres políticos alleos a ese signifi
cado profundo. A percepción que 
se obtén de Castelao é aumentada 
polo efeito de ansiedade e valor 
inédito que se lle outorga desde se- · 
manas antes á emisión". 

Para Carlos Casares, que viu a pe
lícula, enteira, en Buenos Aires 
nunha proxección do próprio Gru
po Nós agora censor, "causoume 
mellar impresión daquela. O feíto 

N ós compráramos 
a Jorge Prelorán, 
e incluía os 
direitos de 
emisión as veces 
que fose preciso 
(Alexandre 
Cribeiro, 
ex -director 
da TVE-G). 

de que se cortase é inxustificábel e 
inútil. Ninguén ten que erixirse en 
defensor de nengunha institución e 
é absurdo un corte por razóns polí
ticas. Polo demais coido que debia 
ser dobrada e emitida en galega 
pala TVG. Resultaba absurda 
aquela banda sonora feita orixinal
mente pensando para ser ouvida na 
Arxentina". 

A mesma reclamación no terreo do 
idioma foi feita pola deputada do 
BNG, Maria Pilar Garcia Negro, 

· que nunha pergunta ao Pleno soli
cita unha explicación pública da 
compra por dous millóns de pese
tas <lestes direitos, e pola non emi
sión en galega, "a banda sonora 
non é dobrada ao galega e asi es
coitamos textos de Castelao tradu
cido a español (en várias modalida
des: español arxentino, español
castrapo) e cunha utilización do 

galega parcialísima e ainda ridicu
lizadora. O resultado é, asi, a re
cepción galega, sobre unha língua 
galega, con todos os elementos dun 
estrañamento". 

A TVE comproulle 
a película a Prelorán 
No 1984, cando o centro de Galicia 
da TVE, dirixido por Alexandre 
Cribeiro, estaba emitindo Castelao, 
produciuse unha carga policial en 
Santo Domingo de Bonava1. Che
gaban os restos de Castelao ao 
Panteón de Galegos Ilustres e unha 
manifestación nacionalista protes
taba contra o que consideraba ma
nipulación política dese regreso. A 
emisión interrumpiuse e trasmitiu
se en directo esa carga policial e a 
eptrada, rodeada de violéncia, do 
cadaleito na lgrexa. Cribeiro lem
bra aqueles feítos e o fondo dos 
cortes que agora se producen, "nós 
compráramos a película directa
mente a Prelorán, que viña avalia
do por Isaac Diaz Pardo, e teño pa
ra min que incluia os direitos de 
emisión as veces que fose· preciso. 
Daquela tamén se me insinuou que 
conviña cortar a película neses as
pectos críticos da monarquia. Paré
ceme e pareceume absurdo. A crí
tica mesmo é inxénua e este corte 
non lle fai favor a ninguén: nen á 
película nen á monarquía". 

Segundo Francisco Rodil, director 
da TVG, a introducción que inclui
ron prévia á emisión, é todo o que 
podían facer "ese foi o máster que 
nos facilitaron os productores, e 
ainda que tamén eu penso que son 
cortes que deturpan gravemente a 
película, coido que segue tendo un 

vaJor moi importante e por isa se
guimos adiante coa emisión. Os 
proprietários exclusivos son agora 
os productores. Poderia mostrar 
contratos de moitas grandes distri
buidoras norteamericanas que ce
den ás TV s o d irei to de cortar 
aquelas cenas que non consideran 
que deben emitir. Cando nós com
pramos algo en exclusividade -por 
exemplo "Sempre Xonxa"- tamén 
nos asiste ese direito, a non ser que 
teña unha cláusula pola que cal
quer modificación deba ser consul
tada ao director". 

Precisamente Chano Piñeiro fai 
fincapé en como se perdeu todo o 

. sentido da montaxe paralela Caste
lao/ Alfonso XIII, "producto das 
mentres estreitas do Centro Gale
ga. Pero ainda asi a película ten o 
símbolo dunha recuperación e ae
misión debia extenderse a un im
portante fondo cinematográfico e 
documental que se está perdendo 
na Arxentina e que se poderia sal
var por poucos cartos_. ". 

Miguel Anxo Fernán Vello non 
concibe "unha mutilación tan abe
rrante cando xa está rematando o 
século. A película pode defraudar 
en moitos aspectos técnicos e de 
contido, pero latexa no seu interior 
unha fonda emoción galega e na
cionalista, sobretodo naqueles tra
mos nos que podemos ~er a Caste
lao en imaxes case descoñecidas. 
Habendo cópias íntegras na Gali?-a, 
como a de Diaz Pardo, non conci
bo que se puidese emitir unha cen
surada. Seria unha boa maniera de 
reparar o dano reemitir a cópia ori
xinal, comenentemente dobrada ao 
galega".+ 
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DIAS 

•Homenaxes 
a Castelao 

A inibición institucional da Xunta 
e o Parlamento deixou en mans 
doutras entidades os actos de 
homenaxe a Castelao. O dia 30 
tiveron lugar oferendas florais en 
Rianxo e A Coruña, organizadas 
polo concello e a A.C. O Pacho, 
mentres a primeiros de mes, en 
Buenos Aires, foi a Comisión 
Intersocietária·de Entidades 
Galegas, a que celebrou un acto na 
praza porteña que leva o nome do 
patriota galego. Interviñeron ante 
máis de duascentas persoas Rosa 
Puente e Xosé Martínez Romero.+ 

• Galeguizar 
as festas 

O Concello de Redondela quer 
conseguir unha Declaración dos 
alcaldes de Galiza a prol da 
normalización lingüfatica de 
Galiza, nomeadamente pola 
galeguización das festas populares. 

Xa en anos anteriores foi este 
concello bandeira desta 
reivindicación e agora convoca 
a unha xuntanza 
para o vindeiro 21 de Febreiro. 

Na sua análise Xaime Rei, 
alcalde redondelano, 
insiste en que os 15.000 millóns 
de pesetas, que se estiman 
como gasto anual nas festas 
populares, non están incidindo en 
que as orquestras e os grupos • 
contratados galeguizan os seus 
repertórios e nese senso estase 
investindo cartos na própria morte 
cultural das nosas parróquias". + 

•Torrente dá clases de galega 
O fallo do Prémio de Xornalismo Julio Camba, permitiulle ao escritor 
Gonzalo Torrente Ballester, explaiarse sobre o galego xomalístico que se 
apresentaba a concurso. O galardón foi obtido por Arturo Lezano polo arti
go "The book", que se leva 300.000 pesetas; "España pide disculpas" de 
Francisco Bejarano levou o segundo e António López o terceiro co artigo 
"Auga e pedra de fecundidade en A Lanzada". 

Torrente, en calidade de presidente do xuri, emitiu un xuício sobre o gale
go do terceiro premiado e doutros que se apresentaron na nosa língua, en 
xeral nótase que a xente non sabe escreber neste idioma. "Usase un galego 
pouco sonoro, artificioso e mal sonante, moi gramatical". O escritor ferro
lano non ten editada nengunha obra en galego pésie a anunciar xa no 1981 
estar preparando unha novela na nosa língua. + 

XURXO LOBATO 

GuieirQ 
CULTURAL 

•Os autores 
gal egos 
marxinados · 
doCDG 

Catorce escritores galegas 
con producción dramática 
mostraron públicamente 
o seu desacordo coa Proposta 
de Refundación do CDG, 
adiantada polo actual director 
Manuel Guede Oliva. 
Neste plan establécense duas 
liñas básicas de programación 
pópria do Centro para 
repertório clásico universal 
e para autores galegas. 

Os autores de hoxe entenden 
que con esta proposta ficarian 
relegados a unha categoría 
vicária a depender da 
coproducción con compañías 
privadas e reducidos 
á representación en formato 
pequeno. No plan do CDG 
a montaxe do autor vivo seria 
obxecto de concurso entre as 
compañías privadas , 
sen seguridade na 
distribución. Os asinantes da 
carta de protesta son 
Miguel Anxo Fernán-Vello, 
Lino Braxe, Manoel Riveiro 
Loureiro, Xosé Manuel 
Martínez Oca, Manuel 
Lourenzo, Raúl Dans Mayor, 
Xosé Agrelo, Bernardino 
Graña, Maria Xosé Queizán, 
Euloxio Ruibal, Xohana 
Torres, Manuel Maria, 
Agustín Magán e Anxeles 
Penas. · 

Doufra parte, 
máis ·de setenta profisionais 
do teatro e de persoas · 
relacionadas coa producción 
dramática asinaron unha 
protesta contra a falla de 
continuidade nos 
compromisos de 
programación do CDG. 
Nun escrito, 
lembran que a obra de Euloxio 
Ru'ib'al Azos de Esguello 
(premio Cunqueiro 1989) 

· estaba programada por Blanco 
Gil pero non aparece nos 
novas plans do Centro 
Dramático. Desde 1990, 
a Consellaria de Cultura 
certifjcou repetidamente 
o seu compromiso 
de montar a obra.• 

• Tradicionárius, 
música tradicional e f olk 

Estase celebrando en Barcelona o Tradicionár;us, o 5º "Ciclo de música 
tradicional i popular", a festa da música tradicional e folk de Catalunya 
(con algunha participación do País Valenciano, Baleares, Rosellón ou Ca
talunya norde e Gasconya). O Tradicionárius celébrase en Barcelona nos 
primeiros meses de cada ano e xa van cinco anos sen parar. Nesta edición 
hai duas semanas máis de actividades e durará até o 1 O de Abril. Segundo 
informa Nando Pipas, hai cGmcertos (todos os venres), cursiños de danza, 
de interpretación e construción de instrumento , de técnica vocal, debates, 
homenaxes, expo icións, (o ano pasado sobre unha importante expo ición 
fixeran o libro "El sac de gemecs a Catalunya", as gaitas catalanas) e ou
tras maravillas. Nesta edición de concertos destaca a "Festa del violí" (no 
ciclo pasado tiveran un dia adicado ás diversas gaitas destas terras), o dia 
das formacións máis tradicionais e a agardada "Festa Ba11 Final". Todo un 
festival de música moi participativo e mo'i coral que fai rnoita falla tamén 
na Galiza. 

Quen leva o peso 
de ta hi stória? 

e o eu amigo, 
a di cográfica 
Tran e algunha 
in titu ión , or
gani mo e a o
ciación que ll e 
botan unha man: 
Ajuntament de 
Barcelona Gene
ral i tat de Cata
lunya, diari Avu;, 
Radio Catalunya, 
Radio 4-R E, 
RAC Rou illón
Radio France, 
Benece e Joven
tu t Musicals de 
Barcelona. 

A actuación 
do ciclo on 
grabada por 
Tran (menos o 
primeiro) e os 
corresponden tes 

Concerto de Nakki en Vic disco doble a-
íron co me11orciño do Trad;cionárius na data sinalada e non como o dis
cos galegos de festivais ou grupos que tardan anos en air. o Concert 
Ball págase unha pequena entrada e por un abono tamén barato póde e ir 
a todas as sesións e levar de obsequio o disco doble da edición. 

A música tradicional e folk do Pai:só Cataláns é unha grande de coñeci
da por moitas razóns. A primeira a de tacar é a pouca pre éncia que tivo 
na Nova Carn;ó Catalana. A forte inmigración recibida criou a ua própria 
música (flamenco, rumba, sal a) impoñéndo e en a imilar ca e nada da 
música autóctona que cada vez atopaba máis atranco para entrar na cida
de. Fálase tamén da sua pouca riqueza se a comparamo coa mú ica de 
Euskadi e Galiza. 

Pero a música de raíz nestes tempos está voltando na ua forma mái pura e 
na máis evolucionada. E este rexurdirnento na terrado Jordi ten ademái 
as axudas dos grupos antes nomeado e a influéncia e o con ello do eu 
amigos occitanos. • 

ANDA ENLOITADA A GAITA 
XAN L. LÓPEZ 

Hai dous anos morria Xosé Benito González, 
fundador do grupo Os Dezas, aquel quema
rabillara aos membros da xeración Nós, au
tor da célebre Marcha Procesional de San 
Benito. O pasado ano deixábanos Xosé Vali
ñas, compoñente dos excepcionais Campa
neiros. A finais do pasado mes de Xaneiro 
morría no vigués barrio de Lavadores, Xosé 
Oliveira Blanco, "Pepe o moreno". 

de popularidade chegando a constituir, con 
outros grupos da época, auténtica lenda den
tro do mundo da gaita. 

Para calquera dos que nos dedicamos a este 
instrumento o simple feito de pronunciar 
"Morenos, Soutelo, Campaneiros, Dezas, 
Garceiras, lrmáns Porte la, Areeiras ... " pro
vóca unha certa sensación de siléncio, silén
cio cargado de respeito e agradecimento. 
Nesta época na que tanto se recurre aos can
cioneiros, ve11as gravacións, arquivos de to
do tipo, na percura deses aires de sempre que 
durmen nas raíces da nosa música (e curiosa
mente ao resgatalos soan frescos, novos) te
rnos de saber valorar a estes homes que foron 
auténticos cancioneiros vivintes: a música do 
povo ía con eles. 

a época decadente da que aínda non se deu 
recuperado a gaita. Tocaron por toda Galicia, 
e tamén por Europa e América. Participaron 
en duas películas "El famoso Carballeira" e 
"Mar abierto". Gravaron un disco de longa 

duración e unha casete, auténticas xoias che
as da expresividade e vitalidade própria dos 
gaiteiros das rias baixas. En Xaneiro do ano 
setenta e cinco morre Manuel Oliveira. 

Se este nos País fose un País normal, cunha 
cultura normal, todas estas desaparicións non 
pasarían desapercibidas, serian aireadas por 
todos os medios de comunicación, farianse 
programas especiais rememorando as suas 
vidas, traxectórias, etc., pero ningun deles ti
ña nome inglés, nen xogaban na NBA, nen 
morreron vítimas da SIDA. 

"Pepe o moreno" nacéu no ano quince, em
pezóu a tocar a gaita aos nove anos, no ano 
vinteoito fundou, xunto co seu irmán Ma
nuel, o grupo Os Morenos, que acadou gran-

Qs Morenos tocaron, aproximadamente, du
rante-corenta e catro anos, do vinteoito ao se
tenta e dous. Saborearon a doce época na que 
o gaiteiro estaban ben considerado e sofriron 

Pronunciar 
Soutelo, 
Campaneiros) Dezas) 
Garceiras, Irmáns 
Porte/a, Areeiras ... 
provoca siléncio 
cargado de respeito e 
agradecimento. 

A Pepe O Moreno, cábelle, ademáis, a honra 
de ser o mestre de outro gran gaiteiro, Ricar
do Portela. Ainda que Ricardo iniciouse pola 
sua conta, foi co Moreno con quen acabou de 
redondear a sua técnica interpretativa. Eran 
case dous nenos, doce anos Ricardo e deza
sete o Moreno. O próprio Ricardo adícalle a 
rnuiñeira A Alfonsina, no seu disco Festa en 
Viascón: "Adicada ao meu mestre de gaita 
don Xosé Oliveira Blanco, O Moreno". 

Conta Ricardo que foi O Moreno quen lle 
deu as chaves dos segredos da gaita "a sua 
forma de tocar era fina, elegante e sincera", 
"houbo tres gaiteiros que me impresionaron , 
Avelino Cachafeiro, Xan de Campañó e Pepe 
o Moreno".+ 
XAN X. LOPEZ É DLRECTIVO DA ASOCJACION DE GAITEIROS 



Unha boa 
mostra 
de estilos 

Alguns outros 
de Manuel 
Lourenzo 

Manuel Lourenzo GonzáJez (1955) 
dá ao prelo a ua primeira obra na
rrativa: Alguns outrosCIJ. Trátase 
dun conxunto de relatos (once en 
total) diferente entre i mais mar
cado todo por unha constante: a 
vontade de e tilo. Vontade de esti
lo que á vece e traga parte de 
certo relato , xa que teria ido ne
ce ário que e te (o e tilo) e tive e 
mái ao ervizo da hi tória e do 
per onaxe que ao ervizo da fra e 
ben feita. 

O relato on diferentes entre si 
non polo tema ou a exten ión, e
nón porque o autor u a tanto da es
trutura do canto fantástico como 
do canto reali ra como do relato lí
rico. Por i o no volume poden ler-
e relato fantá tico (ou para-fan

tá tico ), relato lf rico relato re
ali ta e, me mo relato meta-lite
rário (quer dicer, relato no que e 
intenta explotar -ou encontrar no
vo camiño - a fondo a e trutura 
do relato e a uas posibilidade ). 
Contodo, a pre ente divi ión , co
mo toda a divi ión e cla ifica
ción , é mái ou meno arbitrária· 
pero erve para introducirse un 
pouco mellor na narrativa de Ma
nuel Lourenzo González. 

Relatos lírico hai tre : De amor e 
desamor, Labirintos e lllas. Son re
latos nos que non se conta nada, 
nos que o que interesa ao autor é a 
búsqueda dun estilo e, un pouco en 
demasía, o efeito producido pola 
frase bela, lograda, para dar un sen
timento lírico. Non son poemas en 
prosa nen relatos líricos consegui
dos, quizá por un exceso de manie-

. rismo e por non saber o autor colo
car as frases feítas e os lugares co
muns que usa no lugar axeitado. 
Por momentos parece que o autor 
quixer facer estourar o relato desde 
dentro (De amor e desamor) a 
meio da ironía e do sarcasmo cara 
o obxecto, pero o superplus de li
rismo (liridade do serán, diria Ma
noel-António) e a excesiva adxecti
vación estragan uns relatos e non 
conseguen erguer outros que conte
ñan un lastre excesivo. 

Tres serian tamén os relatos fantás
ticos: O trato, O outro e Atopare
monos -nos de novo alf. Fantásti
cos en certa maneira pola estrutura 
do relato, outras veces porque es
te conteñen elementos fantásticos. 
O trato, por exemplo, é o vello 
canto do pacto co demo. Un mes
tre que escrebeu muito, para publi
car tan sequer un dos seus textos, 
fai tratos co demo. Logo do pacto, 
o vello mestre 
deixa de escre
ber· e cando che
ga a hora, torna a 
tomar a pluma: é 
o relato que o lei
tor teh perante 
sua. É tamén este 
canto unba pe
quena meditación 
irónica sobre o 
vello tema da 
vaidade literária 
e a sua (quizá 
fune tas) conse
cuéncia . Os ou
tro dou relato 

Non é un 
excelente 
libro 
de relatos, 
collido 
no seu 
conxunto 
cicais lle 
sobre certa 
propensión 
ás frases 

on de maior en- liricoides 
tidade literária. 
Son unha varia-
ción obre a( ) personalidade(s) di
ferente que habitan no ser huma
no. Un de de o ponto de vista dun 
rapaz que pode er retrasado men
tal (0 outro); o outro de de o pon
to de vi ta dunha dona, este é un 
relato mái complexo ainda que 
menos con eguido que o anterior. 
Pero o autor leva a bon porto e tas 
dua narración ajnda que lle teria 
comprido un certo peiteado na ad
xectivación. 

Dentro dos relatos realistas podí
anse colocar: Camiños con estre
las, História de meia hora máis ou 
menos, To ser ou not toser e Asi é 
a vida. Matícese que se lles chama 
realista por non entrar neles ele
mentos fantásticos ou outros que 
podan perturbar a verosimilitude 
ou o realismo das situacións, non 
por outra causa. Camiños con es
trela é para quen isto asina o me
llor relato do volume. Cóntase nel 
a búsqueda dunha rapaza galega . 
por parte dun rapaz do sul através 
de toda España. Moitas cousas su
ceden e mais acontecen. O que nun 
princípio podia parecer unha rela
ción caótica de nomes e lugares, 
toma carpo narrativo e dá un exce
lente relato cunha surpresa final: 
todo o que se conta é unha inven
ción do autor ollando un rapaz que 
fai auto-stop na estrada Ourense
Santiago. To ser ou not to ser mos
tra as cualidades para o humor por 
parte de Manuel Lourenzo, á parte 
de ser o relato unha crítica de cer
tos costumes. História de meia ho
ra ... é o relato dun acontecimento 
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fugaz no que ó protagonista imaxi
na causas que nunca serán. Asi é a 
vida é un deses relatos ]idos moitas 
veces mais ao que o autor acada a 
lle dar un novo continente. 

Queda un relato salto: Soñar espe
llos soñar. Relato que chamaría
mos meta-literário, no sentido de 
que o autor intenta através do rela
to investigar as potencialidades do 
relato. Palindromos, xogos de pa
labras, calembours, etc., enchen 
este texto-relato que ao cabo é un 
canto de amor irónico a unha mu
ller satánica. 

Algúns outros non é un excelente 
libro de relatos, collido no seu con
xunto. Contén algun conto bon e 
un interesante experimento. Pero o 
que máis interesa neste volume son 
as posibilidades que se lle albiscan 
ao narrador se continua a traba11ar. 
É un bon coñecedor do idioma, 
gosta de facer experimentos coa 
linguaxe e inserilos no contexto 
( ou texto) adecuado, non ten medo 
dos experimentos e búsquedas téc
nicas (ben que tampouco se sinte 
abraiado nen dominado por esas 
búsquedas e experimentos), sabe 
usar dos lugares comuns e das fra
ses feitas sen cajr no ridículo, e do
mina a irania, o sarcasmo e o hu
mor, aparte de ter causas a contar. 
Quizá lle sobre cerca propensión ás 
frases liricoides. Só queda esperar 
un novo libro narrativo de Manuel 
Lourenzo GonzáJez para saber por 
que vieiras tomou. + 

XGG 
(1) Col. Narrativa n2 6. Edición do Cumio. 
Vilaboa, 1991. I 00 páx. 980 pta. 

Poemas 
escritos 
pola choiva 

De catro a catro 
de Manuel 
Antonio 

Edicións do Cumio tivo a boa idea 
de publicar ensaios sobre obras 
clásicas da literatura galega, enco
mendando a estudosos e escritores 
a tarefa. Os resultados , a xulgar 
pola análise da obra principal de 
Manuel António feita por Carlos 
López Bemárdez non pode ser me
llar: estudo coidadoso do entorno 
social e biográfico do autor; xunto · 
á interpretación literária da sua po-

esía, todo iso con moita claridade e 
un propósito didáctico claro, tra
tando de acercar as novas xera
cións á leitura e a análise de textos 
clásicos da nosa literatura. 

Despois do ensaio de César Anto
nio Molina sobre o poeta rianxeiro 
-Manoel Antonio: Más allá de 
Finisterre-, da publicación das 
suas poesías completas a cargo de 
García Sabell, a actualidade de 
Manuel António parecía algo es
quecida polo interese editorial xe
ral de prestar máis atención aos 
novísimos -sobre todo se se po
den incluír no grupo do "Novo pe
riodismo"- que na profundiza
ción na obra dos derradeiros cria
dores da vangarda literária. 

O libro de Carlos López Bemárdez 
serve para recordar o papel funda
men ta1 que Manuel António de
sempeñou na busca de novas saí
das para a 1 frica galega. Herdeira 
de nomes coma o do chileno Vi
cente Huidobro ou o francés Pierre 
Reverdy, ou de artistas coma Juan 
Gris ou Lipchitz, os vintenove 
anos de vida intensa de Manuel 
Antonio -Rianxo (1900) Asados 
(1930)- serviron para criar unha 
nova poética que contaría no seu 
desenvolvimento posterior co freo 
do longo siléncio franquista e a 
continuidade das novas xeracións 
de poetas galegas surxidos nas 
duas últimas décadas. 

O seu perfil case de Rim baud, co 
interese por participar na guerrilla 
de Sandino en Nicarágua ou na re
volución rusa de Outubro, o apai
xoamento do seu credo poético, 
antirromántico, buscando sempre 
na liberdade total do acto criativo, 
a maneira nova de .captar a cotidia
nidade, o seu interese polo univer
salismo -a presenza de poemas 
con nomes extranxeiros coma 
Navy Bar ou Lied ohne Worte
quedan ben reflexados nos dezano
ve intensos poemas que compoñén 
De catro a catro, único libro que o 
autor pudo ver publicado en vida. 
Co subtítulo de Follas sen data 
dun diario de abordo, os poemas 
recollen unha 
sorte de diário de 
navegación -o 
libro foi escrito 
durante as práti
cas como aluno 
da Escola Oficial 
de Naútica de Vi
go- onde a pre
senza do mar ou 

Bernárdez 
recorda o 
papel fun
damental 
de Manuel 
António 

da natureza teñen na busca 
un tratamento 
máis simbólico 
ca naturalista. Li
bro que, xunto a 
Con anacos do 
meu interior e 
Foulas forman a 
totalidade da cur-

de novas 
saídas para 
a lírica 
galega 

ta pero intensa obra de Manuel 
António; a leitura deles serve para 
comprobar a profunda actualidade 
da sua voz. Recollendo uns versos 
pertencentes á poesia inédita do 
autor: 

A choiva entrou na noite 
fechou por dentro a porta 
e puxo-se a escrebir o seu poema 

Cabe maior sinceridade que o re
coñecimento da escrita como filla 
da terra ou da natureza? A obra de 
Manuel António, agora recordada 
de novo polo ensaio de Carlos Ló
pez Bernárdez, volve falar aos lei
tores xóvenes. + 

CARLOS AMARO 

De catro a catro. (Guía de Leitura) . CARLOS 
LOPEZ BERNARDEZ. Edicións do Cumio, 
1991. 
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Memória histórica 
Tres novas entregas da colección de 
Documentos de Ediciós do Castro, a 
colección coa que Isaac Diaz Pardo 
aporta, con nível de interese desigual, 
unha manchea de documentos e 
traballos que serven para encher o 
rompecabezas histórico donoso 
pasado. Dous anos de axitación 
política. Basilio Alvarez no 
Parlamento é a edición en dous 
volumes dunha chea de discursos na 
rua e no parlamento do Abade de 
Beiro, o crego agrarista Basilio 
Alvarez, a quen Méndez Ferrin definiu 
como o naso mellar "orador de 
barricada''. A escolma, que completa 
outros títulos sobre o próprio Basilio 
Alvarez na mesma colección, ven 
introducida por Marcos Valcarcel. 

Desde la diáspora é un novo libro de 
Xerardo Diaz Femández, un galega 
exiliado no Uruguai, que narrara as 
tern'beis experiéncias do golpe militar 
de Franco, en Porto de Son e no 
cárcere de Compostela; desta volta 
entréganos unha crónica de 
emigración, en castellano ao contrário 
dos seus dous anteriores libros. + 

Xaime Quessada. 

Outro libro 
de entrevistas 
Sotelo Blanco, pioneiro nos libros de 
conversas contemporáneos -U nha 
dúcia de gal egos seria o antecendente 
imediato- publica unha entrevista co 
pintor ourensán Xaime Quessada. É o 
próprio editor quen leva adiante a 
entrevista, lago de que en anteriores 
entregas contara cos tandems Pillado
Femán Vello (Carvallo Calero, Beiras) 
e Casado-Salgado (Méndez Ferrin), e 
faino percorrendo a persoalidade dun 
pintor na sua madurez, que coñeceu o 
ambente cultural e político do Ourense 
da posguerra e revela aspectos de 
interese como os descritos no prólogo 
de Ferrin, "despois de tantos anos podo 
saber de primeira mao as razóns de 
Quessada e outros moitos para senda 
nacionalistas vivenciais e racionais
adoptaren a militáncia nun partido 
español".+ 

A Trabe 
de Ouro 
Oitava entrega desta publicación de 
pensamento crítico. Inclue traballos de 
Samir Amin ("A nova mundialización · 
capitalista"), Pegerto Saavedra ("O papel 
da Igrexa na evolución da Galiza 
moderna"), Xosé M. Núñez Seixas 
(sobre as relacións intemacionais do 
nacionalismo antes do 1936), Manuel 
Cidrás, José Maria Vida! Villa, Havey L. 
Sahrrer, Xosé L: Franco Grande 
(inéditas aportacións biográficas sobre 
A. Cunqueiro) e Marcos Valcárcel. + 
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Kukas, Marcelino de Santiago. 

Marionetas 
para adultos 
Duas entregas 
de Kukas 

A ruadas 
balconadas e 
História 
dunpapel 

Directamente da tradición chéga
nos A rua das balconadas, un fer
moso espectáculo de marionetas 
levado á cena pola compañia Os 
Monicreques de Kukas. 

Marcelino de Santiago escritor, 
pintor, fotógrafo, cenógrafo, cons
trutor de marionetas, profesor en 
distintos talleres, teatreiro, é unha 
das personalidades mais criativas e 
plurivalentes de Compostela, 
facendo realidade o dito de "che
gar a Compostela e perguntar por 
Kukas, non tedes perda". 

A trama está ambientada no marco 
do século XIV durante a guerra 
entre Pedro o Cruel e o seu innán 
Enrique de Trastamara. En auséncia 
de el-Reí -seu amante- e do seu 
irmán , fiel vasalo de Pedro -a 

quen salva dunha morte traidora- , 
unha moza é ultraxada polo bispo 
D.on Suero. Sabido da desonra, o 
innán decide irse contra o bispo en 
vinganza, non sen pór os feítos en 
coñecimento de el-Rei. Nas pompas 
do día de Corpus o bispo cai asasi
nado finalizando así o espectáculo. 

Hai un bon traballo, tanto na cons
trución das marionetas --que per
miten unha mobilidade total con 
acenos mesmo humanos-, como 
na sua manipulación -salvando 
con elegáncia momentos de difícil 
solución como o paso da morte do 
bispo, no que a cabeza sai polo ar 
nun xesto quizais un tanto cómi
co- cunha cenografia leve que 
simplesmente emarca a ación dra
mática e unha boa escolla musical , 
cunha tarantela renacentista que 
permite o paso de acto en escuro 
para trocar os decorados. O con
xunto é dunha grande beleza tanto 
no plástico coma no literário. 

Está de máis -así nolo fixeron 
notar alguns espectadores- o pró
logo no que Kukas, fora de cena e 
con duas marionetas de luva, intro
duce o momento histórico no que se 
situa a obra, mais, ao cabo, quizá 
sexa interesante para parte do públi
co que q.on estexa ao tanto da reali
dada histórica narrada, haberia , 
porén, que solucionar problemas de 
dicción e duración do tal prólogo. 
Polo demais parécenos un dos 
espectáculos de títeres mais redon
dos dos que levamos visto. Ao feíto 
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de ser unha monta
x e para adultos 
ternos que engadir 
o coidado do texto 
sobre o que se 
asenta o resto do 
material dramáti
co ambas e duas, 
ptabelecen unha 

,,-Profunda distáncia 
'-<ijon outros espectá-

téulos de bonecos, 
habitualmente diri
xid os a cativos e 
cun sangrante 
desinterese por 
como se di o que 
se di -feito que 
evidenciamos na 
pasada feira do 
teatro en Compos
tela. 

Nomear, retoman
do o traballo acto
ral e Isabel Rei , 
parte cualificada 
na criazón d a 
Compañia Os 
Monicreques para 
a que fai todo tipo 
de labouras desde 
manipulación en 
cena , até vestuá
rios, e sobretodo 
ese traballo suxo 
tan preciso como 
escuro de produ
ción e distribución 
dos espectáculos. 
Nomear tam~n , a 
Luísa Aguado que 
ven da compañia 
coruñesa Sapocon
ch o e colabora 
igualmente con 
Kukas no seu pró
ximo espectáculo. 

Un aparte para 
falar do traballo 
de voz ben mati
zado logrando a 

M. SENDÓN inflexión adecua-
da. Mª Xosé Bau

zas, Kukas, Gustavo Pernas, Vítor 
L. Mosgueira , X.M. 01 veira 
"Pico", Anxela G. Abalo , Isabel 
Rei, Carlos Clemente e Suso Ber
mejo dan vida a este relato épico 
da rua das balconadas. 

Este curso entrega Kukas, Historias 
dun papel, que ainda non tivemos a 

. sorte de ver. No seu programa de 
man di ser "un espectáculo de exi
bición, sen texto, que conxuga o 
traballo actoral de pantomima coa 
manipulación de diferentes tipos de 
marionetas -que non ocultan ao 
espectador a sua estrutura-, nunha 
montaxe fundamentalmente visual 
na que o ritmo ven marcado polo 
xogo cénico das marionetas e mani
puladores, a música, os sons, a luz". 
Pola sinopse podemos intuir que a 

· obra é unha sorte de achegamento 
ao mito da criazón, a cavalo entre 
Pinocho e o soldadiño de chumbo, 
porén ternos por forza que agardar a 
vela para saboreala. 

A Casa do arquitecto 

Non quero rematar o presente artigo 
sen apontar a nota desagradábel da 
xomada. Tivemos oportunidade de 
rever A rua das balconadas, esta 
vez no Centro Cultural de Muros, 
oficialmente non nato, pero, que 
acolleu no Nadal un apertado pro
grama de cine e teatro. O espazo 
reservado para o teatro ten un aquel 
surrealis ta -con perdón dos de 
Bretón- estando concebido para 

espectáculos ananos. Na caixa de 
mistos que ten por cenário non entra 
nen a perna do Hamlet cunqueirán. 
A gravidade do asunto multiplícase, 
pois o proxecto , financiado na 
maior parte pola Xunta, non foi 
remodelado --espazo hai abondo
pola negativa do arquitecto director, 
mália ser informado da deficiéncia 
por expertos do concello. 

A cousa seria mesmamente teste
m uñal e en todo caso local, se non 
for porque están a proliferar en 
moitos concellos, estúpidos edifí
c ios de usos múltiples que no 
mellor do s casos só valen para 
conferéncias. Se ademais ternos en · 
conta a deficiéncia total e absoluta 
que de espazos aptos para o desen
volvimento nonnal do teatro ten o 
país ... multipliquen vostedes que a 
min non me dan as contas . 

Haberá que xustifi car ga tos nal-
gures. + 

FRANCISCO SOUTO 

A obra 
premiada pola 
escola 
dramática f oi 
estreada por 
Rua Viva 

Umha desforra 
que vai resultar 

·polémica 

Transcorrerom já aproximadamente 
catorze anos desde que a Asocia de 
Teatro Independente "Rüa Viva" 
botava a andar os seus primeiros 
passos na cidade de Ourense. Desde 
aquela os seus membros tenhem 
posto em cena rñais de trinta monta
gens teatrais, de entre as que pode
mos salientar as estreias mundiais 
de O saco das noces, de Pires Ca
bra] , e A lagarada , de Otero Pe
draio, e -o que é máis importan
te- sempre tiverom umha fonda 
preocupac;om polo teatro popular 
tentando aproximar este tipo de 
espectáculos a todos aqueles lugares 
a que as grandes companhias nom 
podem chegar. Aliás, outro dos éxi
tos do grupo, que convém pór em 
destaque- é o mantenimento dum
ha escala destinada a preparac;om de 
actores --dela sairom alguns hoje 
consagrados- e a colaborac;om 
com os centros de ensino para ini
ciar nesta arte a mocidade. 

Recentemente, o grupo que tam 
acertadamente dirige Manuel Vi
dal, um dos maiores difusores do 
teatro galega em congressos e fei
ras internacionais, estreou no Li
ceu de Ourense e posteriormente 
representou no Teatro Pastor Díaz, 
de Viveiro, a obra intitulada A 
.desforra(l) original do jornalista 
Joel R. Gómez que fora galardona
da com o prémido de teatro breve 
organizado pola Escola Dramática 
Galega e que posteriormente foi 
publicada nos Cadernos da men
cionada sociedade. 

Esta obra ajuda a consolidar a um 
escritor que apareceu exitosamente 
no panorama literário galego, já 

que durante várias semanas ocu
pou os primeiros lugares dos livros 
mais vendidos, com o romance 
Quando o sol arde na noite(2), um 
texto em que se construe literaria
mente umha crónica da transic;om 
de 1975 aos nasos dias, vista da 
perspectiva dum grupo de estudan
tes que por aquel entom iniciavam 
os seus estudos na Universidade de 
Santiago. Joel é também autor de 
outras pec;as teatrais de entre as 
que convém salientar A estranha e 
misteriosa históira de Otunga e os 
otunguenos, premiada no concurso 
de teatro infantil da A.C. "O Pa
cho", e Quase toda a verdade so
bre os outeiros do iriferno. 

É A desf orra umha profunda medi 
tac; om a respeito da conv ivé nc ia 
conjuga! numha nov a soc iedade 
marcada polo consumismo provo
cador de tantas v id as alienada · . 
Este tema trata- e por meio do diá
logo autocrítico que umha parelha 
ostém na al dum ho pital, depoi 

de ofrerem um acidente de tráfico 
em que a protagoni ta femin ina fi
ca gravemente fer ida. Nos quatro 
dia que levam de permanénc ia em 
tam singul ar lugar, lanc;am umha 
série de acisac;on m útuas a re p i
ta da mediocre convivéncia que 
manten hem de de ha qua e ete 
anos. Finalmente ambos coincidem 
em que é nece ário um último in
tento para alvar a ituac;om: 

Os protagoni tas da po ta em cena, 
dous novos valores do teatro gale
ga: Xav ier Millán e Pilar Gómez, 
responderom exito amente perante 
a situac;om que e lhe apre enta
va: urna pec;a com umha interpre
tac;om extremamente difícil, devi
do a concentrayom do diálogo, aos 
contín uos apartes e a que a acc;om 
se mantém num tom intimista em 
grao máximo. e por acaso logra -
sem optimizar a entoac;om e alguns 
aspecto de fonética sintáctica, o 
que com a experiéncia eguro que 
farám , o resul tado ería ainda mai 
salientável, máxime abendo que 
algum dos actores nom sobrepa a 
os deza ete anos. 

Coincidímos com a profe ora Zi
vegna D' A coli (3) quando fala da 
actualidade da pec;a e pide que tenha 
um pronta cenificac;om. A re peito 
da actualidade nom e !he pode p -
dir mai : ali ternos a fig ura dumha 
mulher in atisfeita, umha vítima da 
sociedade mudante. A li temo um 
homem in adaptado, a lguém q ue 
cumpre no plano económ ico (di n
heiro, carro último modelo, vídeo, 
viagens, cosmética, etc), ma que 
humanamente é um zero a e querda. 
E is o protagonista da conver a. 
Eis dous náufrago que perante um
ha situayom límite nom e !he oco
rrem mais ideias que tentar afogar 
um ao outro. Em lugar de procurar 
as causas de tal mediocridade vita l e 
as correspondentes alternativas, pas
sam o tempo denigrando a parelha, 
botando-lhe em cara culpas que tal
vez nom tenha: infidelidades, aban
donos, aproveitamentos ... 

Umha obra machista, umha obra fe
minista, umha panorámica das con
seqüéncias que o cámbio social pro
voca na hurrianidade ... Cada quem 
terá a sua opiniom, e isso é maravil
hoso: é a "salsa" do teatro.+ 

B. PENABADE REI 

(1) R. GÓMEZ, J. : A de.eforra (En.mio cómi
co com um monólogo útil e um acto zero) , 
Ed. Cadernos da Escola Dramática Galega, 
A Corunha, 1991 . 

(2) R. GÓMEZ, J. : Quando o sol arde na 
noite, Ed. AGAL, Ourense, 1990. 

(3) D 'ASCOLI, Z.: "Umha leitura dramática: 
"A desforra" de Joel Gómez", in Agália (Re
vista da Associa~om Galega da Língua), nº 25. 



Retrato vello 
Estrea de O retrato 
de Dorian Gray 
por .Ane Livre _d_o Brasil 

• G. LUCA DE TENA 

Na escrita contemporánea irlande-
a florece especialmente ese pro

verbio de que todas as plantas lite
rária verdecen a condición de que 
afundan as suas raíces nos vermes 
e o estrume. Este é o caso da bio
grafia de autor de Osear Wilde, es
critor de edas, abanos, mans 
branca , efebo con lilas, ironía 
brillante e sofismas dourados, cul
tivados sobre a roña, a hipocresía 
e a mi éria e piritual da Inglaterra 
victoriana. E pecialmente sobre a 
dobre moral. O mundo homose
xual do dubl.inés ó podia chegar á 
letra impresa e aos teatros de fin 
de século se cruzaba os baluartes 
ben armados dos códigos de com
portamento. 

O retrato de Dorian Gray, é unha 
mo rra clara desta agonía do escri
tor por aproximar o seu universo 
en íbel ao planeta de ficción. 

Moitos crítico prote tan ainda ho
xe que a novela, de 1891, é un tex
to de intención moralista e purita
na pero isto e tan cerro como que 
o barroco das igrexas é só litúrxi
co. Daquela, ó pagando impo tos 
ao clero podia manifestar e aun lu
gar público o carpo humano; para 
que Dorian . Gray poda viaxar ás 
caldeira ulfuro a do neo-sata-

alfáadega da raiña Victoria o im
posto formal dunha novela exem
plar, moralizante. Por riba, o autor 
houbera de completar o primeiro 
texto de O retrato de Dorian Gray 
coa oposición feminina de Sibil 
Vane, para incluir ao protagonista 
na orde dos casadeiros. Era cousa 
de pasar a censura de época sobre 
unha obra que xa era barrocamente 
equívoca. 

Doutra parte, na novela hai unha 
gabanza clara do artificio e o refi
namento como oposición ao natu
rismo da época. Pero este esteticis
mo prestado, igual que o moralis
mo, é só un disfraz para non se 
mostrar. O resultado é un xeito de 
sobre-naturismo que marca distán
cias co real, pero que paradóxica
mente vai parecerse ao finximento 
victoriano, ainda que nas suas antí
podas. Roberto Cordovani utiliza 
todo o seu saber teatral para tradu
cir a imaxes dramáticas este relato 
trucado. Non pode extrañar que 
ninguén se teña atrevido até agora 
coa conversión dunha novela con 
dobre fondo moral, complicada 
ainda polo anti-naturismo. Obvia
mente, a literalidade dunha narrati
va tan embargada polos condicio
namentos de época teria que ser 
enérxicamente tratada sobre as tá
boas do cenário. A exposición do 
a unto e tá alixerada a prol da con
ver ión decadente de Dorian. O di
rector, que é responsábel do texto, 
obrecarga de cita (préstamos de 

A Contrafio Huysman , de Poe e 
do que se con idera o te tamento 
de Wilde, a ua carta De Profundis 
de de a cadea ao eu amante Lord 
Alfred Douglas Bossie) a tran -
cripción editada do diálogo da 
novela. Ne te propó ito a imaxe 
on mellare que a letra. Unha pro

gre ión expre ioni ta realzada con 
axuda mínimas de decorado, e 
pendente obre todo da luz leva a 
Dorian da man do oño : Salomé, 
a imboloxia do catol.ici mo e un 
travestí que erve de alegoría ao 
proprio Wilde. 

Pero e ta propo ta de liberar O re-

G~~O 

rrato dos candados de época ao re
trato fica a meio camiño. O que ce
nifican ·cinco bós actores e unha 
ben dotada eqúipa de producción, 
segue a ser un relato decadente, de 
máis que dubidoso interese. A sa
tanización culpábel deste mozo in
xénuo e superficial ao que divirte 
comprobar os efeitos conmovedo
res da sua beleza, segue a ser mo
ralista. O soño de debuxar un novo 
ideal estético coas cores do cristia
nismo e da tradi.ción hedonista, fo
ra unha arela pedagóxica de Walter 
Pater que contaminara desde Ox
ford boa parte das letras da época, 
incluido o irlandés seu discípulo. 
Vista desde hoxe é só a expresión 

Ternos infinidade de teas para este Antroido · 
para que sexas con10 ~s, poñaste con10 te poñas 
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da encrucillada dos criadores vic
torianos que se vian na obriga de 

· reive.ntar o b;in:oco .ou suicidarse: 

A ambig.Úidad·e _que -. na· versión de_ 
Cordovani ten o suicídio fina1. 9on 
libera a simboloxia do martírio de 
Darían, como ao parecer se procu
raba. O público asiste distanciado 
á agonia dun protagonista que atra
vesa un bosque animado de peri
gos antergos de nada fácil recoñe
cem en to. Se por unha parte está 
alixeirado o texto da novela, falla a 
identificación dalguns persoaxes 
que resultan irrelevantes. O abuso 
da voz de fondo (iso que agora 
chaman voz en off) non é con-

fago un 
peque no 

anúncio 
· nun semanário 
AMIGO 
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gruente coa tensión expresionista 
do espectáculo. A proposta segue 
.dominada polo esteticisrno. En es
tado puro, o reláto de Wilde é ar
queoloxia de costumes; pero baixo 
a. máscara reformada dó soño con-

. vírtese nunha proposta confusa, de 
comprensión non doada. • 
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berto Cordovani; Sibyl Vane, Salomé 
e Doctora Campbell, Rosana Cordo
vani. Cenário de Robert Burle Marx e 
Haruyoshi Ono. Texto e dirección de 
Roberto Cor·dovani. Producción de 
Arte Lil're dn. Brasil. 

Chame ao Tlf. 
(986) 43 38 30 

e solicite as nosas tarifas publ icitárias 
ANOSA TERRA 



24 ANOSA TERRA 
NQ 508 -6 DE FEBREIRO DE 1992 GuieirQ 

CULTURAL 

RECUPERAR A MEMÓRIA HISTÓRICA 
DISCURSO DE DÍAZ PARDO NA INVESTIDURA HONORIS CAUSA 

Algunhas veces, algunhas voces 
amigas se interesan por causas que 
relembro de tempos idos. Por deci
sión de claustro materno eu veño a 
ser o máis novo da xente vella e o 
máis vello da xente nova. Sóbran
me dedos das mans para contar aos 
vellos amigos que aínda podan dar 
testemuño dos feitos anteriores á 
guerra civil. Mais o tempo que me 
separa destas poucas persoas, que 
non vai máis alá dunha <lucia de 
anos, foi suficiente para que sendo 
todos eles sabios e bos amigos non 
pertenzamos a un mesmo tempo, e 
non lograsen facer de min unha 
persoa seria e respetuosa coas nor
mas académicas, aínda que o in
tentaron. E sen méritos académi
cos, e cecais co demérito de non 
botalos de menos, estes outros 
amigos, xente nova, Doutores da 
Universidade Compostelá e feítos 
comodiosmanda, non ben chega
ron ao seu gobemo, propuxéronse 
facenne Doutor Honoris Causa po
lo sindicato dás presas, denantes 
que eu tivese que vir recoller estes 
atributos en silla de rodas, e con 
moitas lagoas na memoria. 

Unha longa noite de pedra deixou
nos moi distante un tempo que eu 
vivín, e no que coñecín xente im
portante que acadou un prestixio 
que, nalgúns casos, se aproveita, 
aínda que non se recoñezan as vir
tudes palas que o acadaron. Penso 
por exemplo en Ánxel Casal -Al
calde que foi de Compostela-, do 
que Castelao dixo: "Casal fixo por 
Galiza máis que todos nós". Esta 
memoria, aínda perdida, inqueda a 
algunha xente nova, que desespera 
neste tempo de dilemas, incertidu
mes, e moito comercio, tentando 
recuperala. Pode ser isto o que es
tes Doutores viran en min: algo se
mellante a un resto arqueolóxico 
dunha vella cultura , unha estatua 
sen pes•nin cabeza, ao través do 
cal quérese saber como era toda 
unha civilización na que se sospei
ta houbo esperanza. 

Relacionado coa Universidade está 
o noso modesto apoio á restaura
ción do Seminario de Estudos Ga
legas, e falar das ideas que o crea
ron pode ser o propio nesta casa. 
Por ese feito xeneracional coñecín 
o Seminario de Estudos Galegos 
cando, antes da guerra, ocupaba 
entre outros locais o salón arteso
nado do Colexio de Fonseca. E ta
mén sei das vicisitudes que segui
ron. Neste punto fica a miña sober
bia de sentinne recoñecido, se así 
é, por algo que ten que ver coa me
moria. A recuperación do Semina
rio foi a gran teima de Castelao até 
a súa marte, o que se pode ver en 
"As Cruces de Pedra na Galiza", 
que estaba no prelo no ano 50. E 
os que viñemos da América trou
xemos isto como mandato. 

Este propósito recuperador da me
moria, é o que mobilizou as cousas 
que se fixeron logo acá e nas que 
eu servín máis ben de coordinador, 
pois na súa ideación estiveron pre
sentes xentes para min moi impor
tantes : ademais de Luís Seoane, , 
con quen levei a cabo a execución 
dos proxectos, Rafael Dieste, Lo
renzo Varela, Antonio Baltar, Nú
ñez Búa, Lois Tobío, Blanco Amor, 
Alberto Vilanova, Arturo Cuadra
do, Neira Vilas, por citar só algúns 
dos que soñaban no desterro cunha 
Galiza recuperada na súa personali
dade política, de cando se fonnou 
en tempos románicos o seu carácter 
doce e macizo, que aínda se pode 
ver nas nosas xentes menos conta
minadas dese mal chamado progre-

XURXO LOBATO , ARQUIVO 

so, monopolizado pola sociedade 
de consumo. Logo xa aquí en Gali
za, uniuse como executivo o arqui
tecto Fernández-Albalat, e o pro
xecto recibiu o alento de moitas 
xentes que atoparon as súas inque
danzas representadas nel , xentes 
que forman unha longa lista que_ 
non ten cabida neste informe máis 
que para os que xa non están fisica
mente connosco, como Otero Pe
drayo, Sebastián Risco, Álvaro Gil , 
Chamoso Lamas, Valentín Paz-An
drade e Ramón Piñeiro. 

AS CAUSAS 
DO NOSO ATRASO 

Se tentamos facer unha reflexión 
sobre as ideas e os datos históricos 
nos que se moveron estes empren
dementos conceptuais , polos que 
moita desta xente padeceu persecu
ción e desterro, hai que retroceder 
no tempo a buscar as referencias 
condicionantes. A máis antiga está 
na baixa Idade Media, na que, fun
dida unha manchea de pasos histó-· 
ricos, se asenta a cultura que nos 
caracteriza e da que é un elemento 
fundamental o noso idioma, que 
chega a nós por tradición oral, gar
dado, sobre todo, nos nasos ruei
ros, o que denuncia a violencia coa 
que foi marxinado dos centros de 
cultura culta a finais do século XV. 
Cinco séculos de represión non fo
ron capaces de rematar coa nosa fa
la diferenciada. Por isto e por ou
tros feítos, está claro que o naso 
país non recuperará a puxanza e o 
prestixio que tivo no mundo naque
les tempos, mentras non se desbo
ten dos nasos eidos tantas causas 
estrañas e alleas, que atrancan o de
senvolvemento do noso ser natural. 

Outra referencia está no atraso que, 
en xeral, padecía a península ibéri
ca con relación a outros pavos mo
nopolizadores da civilización occi
dental. España saía entón do seu rol 
como potencia colonizadora e so
fría as súas carencias. En certos ei
dos de xentes responsables veuse a 
necesidade de se poñer a estudar e 
facer un movemento rexenerador. 
Relembremos o krausismo e a Ins
titución Libre de Enseñanza. 

Unha terceira referencia hai que si
tuala no que se coñece por revolu
ción industrial; a revolución da má
quina que manexada no abrente do 
capitalismo, serviulle a este de pa
lanca para a súa medra excepcional, 

o que despertou a conciencia 
social e abriu o procesó no que 

Acá fago un inciso: 

As vangardas históricas teñen os 
seus alicerces na segunda metade 
do século pasado, cando empeza a 
denunciarse á academia e á socie
dade burguesa, decadente , repre-

. sentada neta. Estes días, en locais 
da Universidade , exhíbese unha 
mostra da obra de Renau, un re
presentante daquela vangarda, na 
que se pode ver ( quen saiba ver) a 
altura que acada a arte cando ten 
un compromiso cos auténticos pro
blemas do seu tempo. As vangar
das que acompañaron á revolu
ción rusa, crearon unha inquedan
za en toda Europa , e, por esas 
contradiccións que padecemos os 
homes, fo ron os mesmos beneficia
rios desa revolución os que, non 
entendéndoa, a anularon e aga
charon os seus productos . A ex
pansión dos reximes corporativos 
na Europa deu lugar a unha perse-

O naso país non 
recuperará a 
puxanza e o 
prestixio mentras 
non se desboten 
tantas causas 
estrañas e alleas, 
que atrancan o 
desenvolvemento 
do naso ser 
natural 

cución do 

ximes e tamén o compromiso so
cial que vían nos movementos que 
combatían. O que esto u decindo 
neste inciso é somentes para que 
non fiquen outras interpretacións 
interesadas desde o culturalismo. 
A partir dos anos vinte veñen ou
tros ingredientes, mais isto sería 
xa outra historia. 

O PROXECTO 
DO SEMINARIO DE 
ESTUDOS GALEGOS 

Agora só interesa situamos neses 
anos viilte e ver como se reacciona 
na Galiza ante esas tres principais 
referencias. A máis intelixente re
acción, sen dúbida, foi a que deu 
lugar ao nacemento do Seminario 
de Estudos Galegos, no que estaba 
presente a reivindicación histórica 
e política da Galiza, a investiga
ción de tódalas áreas do coñece
mento, sen caer en bárbaras espe
cializacións, e a posta ao día dos 
conceptos comunicativos ou -o 
que é igual- os sistemas de co
municación da arte axustados aos 
problemas do noso tempo. 

No ano 23 o Seminario é xa un 
proxecto concertado por nove ra
paces universitarios dos que hoxe 
somentes viven dou s. Axiña a idea 
recibiu o alento dos sectores máis 
responsables da Universidade, e o 
seu rápido prestixio rebasou os 
ámbitos galegas acadando forte re
sonancia en Portugal e en Améri
ca. Seis anos logo de nacida esa 
idea xa recibía recoñecemento ofi
cial desde Madrid, concedéndose
lle subvencións e autorizando á 
Universidade a cederlle aloxamen
to no Colexio de Fonseca. Esta é 
unha historia que, vencendo algun
has resistencias, xa está feíta, co
mo está feíta aínda que non divul
gada, a historia da súa expoliación 
aos trece anos ben escasos da súa 
creación. Cando anos máis tarde 
preténdese restaurar cos seus res
tos algo do que fora o Seminario, 

. alguén prohibe non só respetar o 
seu nome, senón que obriga a eli
minar tódalas áreas de cienc.ias 
exactas e naturais , e as sociais, xu-

rídicas e económicas. Estas últimas 
fixeran en 1931 o anteproxecto de 
Estatuto de Autonomía de Galiza, 
que serviu de base ao Estatuto ela
borado no ano 32 pola Asemblea 
de Municipios , convocada polo 
Concello de Santiago. E e e ante
proxecto de Estatuto, repre entou o 
primeiro que e facía na Europa 
para dar estado xurídico ás autono
mía rexionais. Esta imaxinaci ón 
correspondeu ao Seminario de Es
tudos Galegas. Hoxe a Autonomía 
é un feito difícilmente reversible, 
aínda con tódalas chatas que se lle 
podan poñer. O Estatuto ten moito 
beneficiario , mai son pouco o 
que e interesan polas súas orixe . 

Namentra a in titución interárea 
que era o Seminario prohibía eco
mo tal, en Madrid creábase imul
taneamente outra emellante en e -
tructura , non en tam año, que é o 
C.S.I.C. De acó póde e colexir 
que, se ben na Univer idade faise 
inve tigación unha in titu ión in
terdi ciplinar e pecífica, traballan
do paralelamente coa Univer ida
de, debería entender e por quen 
poden e deberían entendelo; que 
Galiza ten tanto dereito corno Ma
drid a iso, e para conquerilo non e 
preci a pedir permi o á Capital do 
E tado nin pedirlle recur o . 
Abonda con ter vontade e concien
cia de servir de verdade á no a te
rra· pois e tamo pedindo moito a 
Madrid coa man dereita, namentra 
coa e querda e tamos a entregarlle 
causas aos alleos. 

Para ir rematando quera deixar cla
ro que o que digo non ten inten
ción de perxudicar a ninguén. Se 
algo vai contra a po esión de gabe
las mal adquirida é ó para liberar 
de pecados a quen os teña. O meu 
agradecemento, mái que polo e -
paldarazo que recibo e tá en que e 
me teña permitido aproveitar e te 
acto para falar destas cou a . 

¡Quen me ía dicer a min cando en 
agosto do 1936, despo uído de to
do, derrotada a miña fami lia até o 
aniquilamento, abandonado o 
meu e tuda de bacharelato, fu
xindo de Santiago envolto nunha 
bufanda cun pucho e gafa negra , 
di frazado de enfermo para me 
agachar na Coruña tentando alva
la vida, que algún día voltaría a e -
ta cidade onde nacín e ería recibi
do ne ta ca a, aúlica e abia, para 
recibí-la bendición do seu · Douto
res! Son ironías do de tino que pro
ban que o mundo non e tá quedo e 
que todo pode cambiar da noite pa
ra a mañá, coma nun oño , polo 
que era mellor pasar de apercibido 
sen provocar a ninguén, por acción 
ou por omisión, para di sminuir a 
visión da realidade cando desperte
mos, aínda que vai ser difícil po
derse ceibar do inconformi smo e 
do descrecimento que un padece. 
Mais agora, soño ou realidade, o 
que acontece aquí quera agradecer
llo a todos, e dun xeito especial a 
quen patrocinaron este acto , estes 
Excmos. Doutores, o Rector Mag
nífico desta Universidade e o meu 
ilustre Padriño neste acto, é dicir, 
os meus amigos Ramón Villares e 
Francisco Díaz-Fierros, este último 
con quen compartín desvelos ao la
do do inesquecible Ramón Martí
nez López desde o ano 78 para res
taurar o Seminario de Estudos Ga
legas. Asimesmo, o meu agradece
m('.nto vai aos membros dos Depar
tamentos que propuxeron conce
denne tan alto honor. 

Moitas gracias pola atención que 
se me presta.+ 
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Dise que 11 o traballo é saúde 11 pero traballando tamén 

se pode perde-la saúde. Para previr e detectar precoz

mente calquera enfermidade relacionada co traballo: 

• Re~peta as normas de seguridade para o teu pasto de 

traballo. 

•Utiliza adecuadamente os elementos de protección 

pe~soal. 

•_Ac~de ós exames de saúde que realizan o 

servicio médico da túa empresa. e mailos 

centros de seguridade e hixiene. 

UNTA 
DE GAUCIA iW -

o 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
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Novas sensuais Anúncios de balde 

• MC/ A CORUÑA 

"Ga1icia atópase 
hoxe nunha encru
ci11ada trascendente 
para a sua supervi
véncia como povo 
diferenciado. Os 
·enormes intereses 
das grandes empre
sas estatais ou es
tranxeiras poden 
estragar definitiva
mente o equilíbrio 
ecolóxico de gran
des zonas do país 
ga1ego de Jevárense 
a cabo P1ans Fores
tais baseados no sa
crif íc i o das espe
cies autóctonas, pa
ra repovoar os na
sos montes con ár
bores de crecimen
to rápido que alte
ran profundamente 
o medio, as econo
mías e as concién
cias", lese no 1imiar 
do Proxecto de Pro
tección de Bosques Autóctonos de 
Galicia que a Asociación Ecolo
xista Arco ·Iris acaba de entregar 
aos representantes das forzas par
lamentárias galegas apelando á sua 
responsabilidade "para que, neste 
intre, estean á altura das circuns
táncias e non resposten co silenzo 
ao queixume cada vez máis angu
rioso das nosas últimas carballei
ras". 

0 -proxecto, dividido en tres capí
tulos (Da conservacións das masas 
forestais autóctonas / Das áreas de 
protección especial / Do fomento e 
expansión das masas forestais au
tóctonas) cun total de 27 artigas, 
pretende superar os "grandes tra
eos que no mundo rural está a pro
vocar a Política Agrícola Comun 
da CE", onde se atisba, se non se 
corrixen as pautas, "un meirande 
caos no panorama do xa hoxe 
complicado e difícil sector fores
ta]". Arco Iris aboga pala existen
cia dunha ampla lexislación fores
tal ao tempo que fai un chamamen
to á administración e representan
tes populares para que " tomen en 
serio ista problemática". Francis-

ExpoSiCiÓilS 

CHELO 

co Lueiro, ·portavoz de Arco Iris, 
matizou, nembargante, que "o pro
xecto tan só é un traballo, que se 
desenvolveu tendo en conta que 
non existe nada nestes momentos 
que reflexe a defensa ao noso me
dio ambiente a nível institucional. 
E o que pretendemos - dixo- é 
que os grupos parlamentários o es
tuden con sinceridade. E se teñen 
que cambiar algo, que o cámbien. 
Mais xa non vale aquelo de botalo 
ao cesto dos papeis". 

Hai xentes e xentes. E unha destas é 
certa persoaxe quen, servíndose 
dun intermediário, coñecido dun 
prestixioso plástico coruñés, apro
veitou para conquerir información 
"dar horas baixas" do devandito pi
tar, para, no seu caso, facerse cunha 
boa parte da sua obra, de xeito que 
"unha vez no outro bairro, a espe
culación reportarialle uns magnífi
cos dividendos". O millar dos mun
dos non é, de cerro, o capitalista. 
Por moito que pretendan os perso
eiros de turno. A destrucción siste
mática da sensibilidade e o puro e 
duro negócio nunca serán panacea 
dos amantes da "outra liberdade". • 

Licenciada en História Contempo
ránea busca traballo relacionado 
co ensino, editoriais, li brerias, 
prensa ... Tlf (986) 30 13 67. Pre
guntar por Victória. 

Se pensas que xa ahonda de exter
mínio de povos indíxenas e queres 
axudar a evitalo, ponte en contacto 
con Amigos dos Indios; escrebe a 
Xosé Luis Cortizo, 32.435 Rubi
llón, 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
r,óns e materia] escolar. Aporta
cións económicas: Caixa Galicia 
304-063-1368/0. Información e re
collida: Casa Consistorial do Con
cello de Oleiros. 61 00 00 e Centro 
de Información Xuvenil. Perillo 
Tlf. 63 65 98. 

Xeva1e Ecopacifismo distribue ca
misetas co lema Me cago no V 
Centenário como apoio a progra
mas de solidariedade coas comuni
dades indíxenas e populares de 

Cme 
Cine 
Independente 
Norteamericano 
O dia 12 comenza no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo un novo 
ciclo adicado a realizadores inde- · 
pendentes estadounidenses, com
p1etando así unba proposta feíta en 
anteriores ocasións. Os pases serán 
os días 12, 13, 19, 20, 21, 24 e 25 
deste mes. 

Akira Kurosawa 
Remata o cic1o que o Centro Gale
ga de Artes da Imaxe ven adican
do ao director xaponés coa pro
xección dos seus últimos fi1mes 
estreados nas salas galegas. Os 
días 10 e 11 poderemos ver Ran, 
coproducción franco-xaponesa de 

Os prémios 
da Académia 

moción Social de San Va
·tentín (Bloque 11 ) no conce
llo de Fene. 

Xaquín Marín remos visit.ar na Galeria 
Sargadelos de Compostela 
(Rúa Nova, l 6) até ó 22 de 
Febreiro.+ 

A partires do dia l 3 pode
ran-se ver en Vigo as obras 
premiadas pola Académia 
de Bellas Artes · de San Fer
nando, na Sala de ~xposi
cións do Centro Cultural 
Caixavigo. 

Carmen Rivera 
O dia 11 inauguración dun
ha mostra desta pintora na 
Sala de arte Caixavigo (Ga
leri as P. Sanz-Velázquez 
Moreno). 

Armando 
Guerra 
O dí a 1 l inauguración na 
Nova sa la de Exposicións 
Caixavigo (P. Sanz, 26, pri
meiro) 

A peatonalización 
Até o dia 9 no Ateneo Santa 
Cecília di:: Marín. Colaboura 
o Coléxio Oficial de Arqui
tectos de Galicia. 

Xulia Minguillón 
Antolóxica no edificio Sar
miento de Pontevedra. 

Lueiro Rey: 
cidadán e poeta 
Exposición iconobiográfica 
no local do Centro de Pro-

A Coruña 
No Arquivo do Reino de 
Galicia mostra "A Coruña, 
imaxe dunha cidade 1900-
1991 ". 

M. Díez Rollán 
Obras na Galeria Androx de 
Vigo. 

Signos visuais 
Mostra na Casa da Xuventu
de de Ourense. 

Prieto 
Nespereira 
Mostra de 300 gravuras no 
Museo Provincial e Círculo 
das Artes de Lugo. 

F otoxornalismo 
Exposición permanente na 
Biblioteca Pública de Baños · 
de Molgas. 

Vangardas 
Na Sala Almirante de Lugo 
mostra "Vangardás de onte, 
hoxe e mañán na arte espa
ñola contemporánea". 

Tres artistas 
Na Galería Lucerna de Ou
rense obras de Alexandro, 
Huete e Virxílio. 

"A bon entendedor" é o le
ma da mostra de este dibu- · 
xante e humori sta que pode-

Europa gallop¡¡J;de. ~.aquin M{'lrin. 

América Latina. Tlfno. 44 03 68, 
40 46 09. Apdo 22, Monforte. 

Estou a realizar unha tesina e nece
sito material (panfletos, "pása1os", 
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, 
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 co1a
boración da profes ora 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 informáti
ca. Todo en bon estado. Prezo a 
convir. Chamar a Miguel: Tlf 
(981) 24 54 40. 

Estrela Galiza di stribuidora. Dis-

1985 que adapta libremente o 
"Rei Lear" de Shakespeare am
bientandoo no Xapón medieval 
das guerras civís. Os dias 12 e 13 
proxectara-se Os soños produc-

Música 

Lee Konitz Trio 
O día 11 dentro dos " Martes de 
Jazz'92" que teñen lugar no Centro 
Cultura] Caix"avigo actuará ·esta 
formación liderada polo saxo alto, 
discípulo de Charlie Parker e alum
no de Lennie Tristano, o expoñente 
máis importante do jazz-cool. 

Quinteto de Vento 
da RTV de Ljubljana 

· O dia 12 ás •11 h no Auditório de 
Galicia en Compostela esta forma
ción executará obras de Haydn, 
Reicha, Rossini e Skerjanc. O día 
1 O actuarán no Centro Cultural 

·· Caixavigo. 

Ópera polaca 
O dia 8 no teatro-sala de concertos 
do Centro Cultura] Caixavigo a Sa
tate Opera de Polonia intrepretará 
"La Traviata" de G. Verdi. Ade
máis o dia 6 na sala de conferén-

. cias do mesmo centró terá lugar 
unha nova sesión do ciclo audiovi

,. sua1 Acercamento á Opera, que 
· "ofrecerá Tannhauser de R. Wag

ner, presentado e comentado por 
Juan P. Comesaña. Será ás 20h. 

Virtuosos de Moscu 
·· Odia 6no Auditório de Galicia ac
.tuará a formación dirixida por Vla
dimir Spivakov, que interpretará 
vários concertos de A. Vivaldi. • 

tribución altenativa de material 
tamén alternativo: pubicacións de 
resisténcia, prensa contrainformati
va. fanzines, camisetas, discos e 
cintas de música non comercial, 
etc. Pedir catálogo a: K.E.G. Apdo 
660. Ourense (agradece-se que 
mandedes selo para a resposta) . Se 
queredes saber calquer causa de 
nós , algunha colaboración. algunha 
informacion non dubidedes en es
cribir a K.E.G., Casa da Xuventu
de. R/ Celso E. Ferreiro, 27. 
3 2004-0urense. 

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

Para poder galeguizar o nome ne
cesito presentar correspondéncia 
recebida. Dirixide-vos a Alberte 
Ba1tazar Figueiras. 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. 

Vénden-se camisetas coa inscrip
ción lsto non é Espanha. Preiyo 
700 pta. Apartado 901. 15080 A 
Corunha.• 

ción xaponesa de 1990, trata-se de 
· diversos episódios nos que Kuro
sawa ilustra alguns dos seus años 
máis recurrentes, desde a ua in
fáncia até hoxe. O pa e eran a 

. : 20, l 5h na Sala de proxeccións do 
·,· CGAI, rúa Durán Loriga, 10-Bai

xo. A Coruña. 

Os comenzos do Cine 
·, Baixo o lema ''Precursores e orixes 

:d,o.Cine" o Ateneo Santa Cecília de 
Marín pre enta a partires do dia 13 
un ciclo no que e poderán ver a 
primeiras películas feítas na hi tó
ria que datan, por exemplo, do ano 
1895 no Grand Café de París. Pro
xectaran- e entre outra "A chega
da do tren", "A aída do obreiro 
da fábrica" e "O regador regado". 
Será no local do Ateneo á 21 h.• 

Televisión 

Fé de vida 
Empeza un novo programa para a 
obreme a dos xove na TVG. "Fé 

de vida' é un documento que teñen 
que presentar o vello para acredi
tar que seguen vivos. Pretende man
tero carácter acreditativo da exi tén
cia dunha vida da que afortunada
mente aínda dan fé. Na memória, na 
pa1abra e nos rostros dos protagoni -
tas desta série, están moito do da
tos da no a hi tória recente. O seu 
protagonistas on persoa de idade, 
cunha singular biografía, ou que son 
representativos do entorno e do ofi
cio. O dia 6 emitirase o capítulo 
"Fun la brego cando puiden ... " e o 
dia 13 "Deixei a saúde na praia". 

Entrada libre 
A TVG incrementa a sua oferta ci
nematográfica nunha sesión diária, 
coa emisión deste novo espácio so
bre as 19 ou 19,30h, antes do Tele
xornal-2. Entre outras poderemos 
ver nos próximos dias filmes como 
Hammet de Wim Wenders ou O re
belde orgulloso ~e Michae1 Curtiz. 

Ciclo William Castle 
Oportunidade para coñecer a obra 
inédita entre nós <leste c1ásico da 
série B norteamericana, en versión 
orixinal subtitulada. O dia 8 emiti
rase Mr. Sardonicus, de 1961 , o 
sábado ás 12h da noite. • 



Convocatórias 

Prémio San Rosendo 
O Centro de Servicios Sociais de 
Celanova ven de convocar o II Pré
mio "San Rosendo" dirixido a es
colares e que este ano adica-se ao 
tema "Repercusións das accións 
humanas no médio ambiente da 
mancomunidade Terra de Celano
va". Poderán participar todos os 
alumnos da segunda etapa de EXB 
e institutos de FP e BUP da comar
ca de Celanova, individualmente 
ou en .grupo e os traballos, remese
ran-se ao devandito centro antes do 
día 26 de Febreiro. 

Prémio Martín Códax 
O Concello de Vigo , a Editorial 
Galaxia e Bodegas de Vilariño
Cambados convocan este prémio 
de poesia, dotado con 500.000 pts. 
Poderán participar todos os/as poe
tas que o desexen, coa condición 
que os orixinais estean en galego 
normativizado. O tema é libre, a 
exten ión mínima de 500 versos 
inédito . O prazo de admisión re
mata o día 7 de Marzo. 

Enterro da Sardiña 
O Ateneo Santa Cecília de Marín 
de exa contar coa máxima colabo
ración po íbel para organizar o tra
dicional enterro. Os interesados/as 
poden pa ar pola secretaria do Ate
neo para inscriber-se. Tamén se 
pode contactar chamando ao telé
fono 88 02 83 para facilitar o nome 
e xeito de contacto. Todos os inte
resados serán convocados a unha 
xuntanza que se celebrará o vindei
ro martes dia 4 ás 20h nos locais 
do Ateneo. 

Clases de 
Galego-Portugués 
Todos os martes e xoves do mes de 
Febreiro terán lugar unhas c1ases 
de galego-portugués, organizados 
por Meendinho-Grupo Reinte
gracionesta Autónomo. O curso 
comenzará o martes 4. As aulas ce
lebraran-se na Casa da Xuventu
de de Ourense, con horário de 20 
a 21 h, contando coa colaboración 
da Associa\:om Galega da Língua 
AGAL. O prezo da inscrición é de 
1000 pts. , e inc1ui a matrícula e o 
lib(o de texto "Estudo crítico" da 
própia AGAL. As inscripcións po
derán facer-se na secretaria da Ca
sa da Xuventude ou chamando ao 
tlf. 22 85 OO. 

Prémio Otero Pedrayo 
A Depuración provincial de Ouren
se ven de convocar e te prémio do
tado cun millón de pe etas e crea
do pola deputación galegas. O 
obxectivo do prémio, aparte de 
perpetuar a memória desta figura 
das nosas letras, é galardonar 
anualmente unha labor que consti
tua unha aportación eminente á 
cultura galega e para promocionar 
o valore própios de Galicia e que 
leven ao esclarecemento e mellora 
dos seus persoeiros e institucións. 
As candidaturas aos prémios 
poderán ser individuais ou de gru
pos de traballo e remeseran-se á 
Deputación provincial de Ourense. 

Redacción xuvenil 
O Ateneo de Ourense convocou un 
concurso xuvenil de redaccion cen-

trado na figura de Fermín Bouza 
Brey, a quen se adica este ano o 
"Diadas Letras Galegas". Poderán 
participar estudiantes de EXB e 
BUP e os traballos, que oscilarán 
entre 1 e 3 fólios, redactaran-se en 
galego e remeseran-se á Secretaria 
do Ateneo Ourensán antes do día 
30 de Abril. 

V Prémio Nacional de 
Narración Xuvenil 
A Fundación Caixa Galicia e a Bi
blioteca "Club 33" de Compostela 
convocan este certame, no que po
derán participar todos os xóvenes 
que non teñan feítos os 18 anos de 
idade o 31 de Decembro de 1992. 
Poderan-se apresentar indistinta
mente traballos en língua galega ou 

Publicacións 

Colóquio Letras 
Número 120 desta revista de "Histó
ria, Fic\:ao, Tradu\:ªº e outras inter
preta~éies" da Fundación Calouste 
Gulbenkian e que sobresae, aparte 
dos seus contidos, pola exquisita 
presentación. Este número aporta 
unha densa colección de artigos de 
análise e crítica literária (Saramago, 
Alves Redol, Lima Barreto ... ) ade
máis das seccións adicadas á Poesia, 
Textos, Documentos , Comentos e 
Reseñas de libros portugueses, bra-

Teatro 

O Barco 
O dia 6 dentro do ciclo de teatro 
organizado pola Casa da Cultura 
de O Barco a Escola Dramática 
Galega representará a obra Chejov, 
Chejov. 

Cangas 
O dia 7 no Cine Galaxias o grupo " 
Teatro do Atlántico" representará a 
obra Ocasos. 

O Porriño 
O dia 8 no Círculo Recreativo Cul
tural e seguindo co ciclo de teatro 
comarcal, o Centro Cultural De
portivo "A Feira" representará a 
obra A Homenaxe. 

Vigo 
Os días 14, 15 e 16 a Compañia 
de Julieta Serrano e Héctor Alté
rio representarán Viaje de un lar
go día hacia la noche de Eugene 
O'Neill. + 

axenda 
castelá. A extensión mínima dos 
traballos será de 20 fólios a doble 
espácio. Os traballos se presentarán 
por cuadruplicado, baixo plica. Fa
ran-se constar o nome, enderezo e 
teléfono, e o fotocópia do DNI ou 
libro de família. O prazo de presen
tación remata o 16 de Marzo de 
1992. Os traballos enviaran-se ou 
entregaran-se na Biblioteca "Club 
33": Rúa Nova, 33, 2. 15705, Com
postela. ou Apdo de Correos 637. 
15780 Compostela. Haberá un pri
meiro prémio e un accesit para tra
ballos en galego e o mesmo para 
traballos en língua castelá. Cada un 
dos dous prémios constará dunha 
dotación económica de 250.000 pts. 
e a publicación do texto. Os accesits 
conlevarán a publicación do texto.+ 

sileiros, mo\:ambicanos e galegos. 

Tiempu de N ós 
Saiu do prelo en Uvieu esta nova 
revista , subtiduada "Cartafueyos 
D'Alderique y Pensamientu", que 
nace coa vonta,de de ser canle de 
discusión teórica, para afondar na 

¡ realidade política, social, económi
: ' ca e cultural de Asturies. E tamén 
; J para mirar e entender ao mundo 
. "-desde alí. "Tiempu de Nós" tenta 
'.: ser o instrumento de discusión para 
. · a xente que ·traballa a prol de verte
. brar Asturies como povo e cono 
~. comunidade nacional. A Asturies 

que normalmente non sae nos mé
dios de comunicación, irá asoman
dose a estes tempos incertos. Este 
número inclue artigos coma "Notes 
sobre la Cuestión Nacional d'Astu
ries", "Fundamentos pa un Estatutu 
Nacional Asturianu'', "Movimientu 
Xuvenil n' Asturies" ou "Perú: en
tre la magia y la violencia" entre 
outros. Contactos: "Tiempu de 
Nós", Xuan lgnaciu Llope, Augus
to Junquera 32, 3A. 33012 Uvieu. 
Asturies.+ 

Páx1nas coordenadas por 
MARGA R. HOLGUIN 

Actos 

Novas viñetas 
Do 1 O ao 19 no Ateneo Santa Cecilia 
de Marín, xornadas adicadas ao 
mundo do cómic, que comprenderán 
várias exposicións e mostras de ima
xe en movimento. Poderase ver a ex
posición titulada Novas Viñetas 91, 
en colaboración co Instituto da Xu
vent1.1de. Tamén se pasarán en for
mato vídeo os 13 episódios da Enci
clopédia AudiQvisual do Cómic, 
como complemento das exposicións. 
Ademáis o dia 11 ás 19 ,30h proxec
tarase Axterix o Gladiador. 

A Peatonalización: 
Calidade de Vida 
No Ateneo Santa Cecília de Marín 
mesa redonda na que participarán, 
ademáis dun arquitecto, o presi
dente de ACIMA, A. García Carra
gal, e o Conc,ellal-Delegado de Ur
banismo de Marín, J. Bértolo Ba
llesteros. Ás 20h e será emitido en 
directo por Radio Cecília. + 

A crítica 

ANOSA TERRA 
Nº 508 -6 DE FEBREIRO DE 1992 

Padriños 
XURXO ESTÉVEZ 

27 

Carmen e Pedro deben estar furiosos coa Universidad de Vigo. 

Que culpa ten ela, Carmela Arias Diaz de Rábago, de que os de 
Meilán sexan máis madrugadores que os de Espada Recarey á ho
ra de licenciala co título de Doutora Honoris Causa que lle posibi
litará complementar o bacharelato elemental que lle chamaban 
daquela, cando ela estudaba? 

O que se oculta realmente, tras este espiñento asunto, é a eterna ri
validade balompédica que xa me custou dous neumáticos por mo
verme na cidade do Celta cun automóvil de matrícula do Deportivo. 

Pedro non. A raiba de Pedro é doutro quilate, pois para substituir 
á Condesa de Fuerzas Eléctricas del Noroeste á frente do Doutora
do seica escolleron a un tal Xavier Karcher, que exerce de Direc
tor Xeral de automóviles Citroen. 

P ersoalidade moi vencellada á cidade olívica a pesar de viver no 
estranxeiro pois, como declararon os profesores da Escola Técnica 
Superior de Enxeñeiros Industriais, impulsores da proposta de 
medalla escolar, "o señor Karcher estivo numerosas veces na uni
dade de produción que a Citroen ten en Vigo, coa que mantén 
contacto telefónico frecuente", é un verdadeiro amiguete mere
cente do diplomiña pois "sabe falar español xa que dirixu a em
presa na Arxentina durante moitos anos". 

O desgosto de Pedro co Doutorado do señor Karcher venlle de 
que el curra na Citroen e coñece moi ben os mecanismo de repre
sión laboral e sindical pola que esta empresa é modélica e coñeci
da en todo o mundo . 

'Hai que estar ben cos dos cartos", comentábame outro día un 
profesor da Faculdade de Belas Artes de Pontevedra , xustificándo
me a colaboración do Decanato coa Celulosa a propósito dun re
cente concurso de tarxetas de felicitación nadalícia. 

É a vella pleitesia que os xendarmes da cultura, neste caso uni
versitária, coidan que están obrigados a render ao Deus monetário 
en troques de esixirlle os cartos a quen deberan e que son os 
mesmos que os nomearon para o cargo. Son as duas caras da 
mesma moeda . 

Hai que babear na man do señorito para que se lembre de nós á 
hora das esmolas. Ternos que buscar un "sponsor" que nos ampa
re coa sua titoria. Chegado o momento dos títulos teremos aos 
grupos de teatro Coca-Cola, ás orquestras filarmónicas Aceite Car
bonell e as Universides Citroen AX compinchados formando dou
tores sen exame final. 

Propoño que se han ser "honoris causa" en vez de doutores lles 
chamemos Padriños. + 

O trinque 

Televisión 

Fe de vida. Conversas monográficas con vellos. O pasado através 
dos seus protagonistas anónimos. Unha mostra de como se poden 
facer programas interesantes sen grandes orzamentos. No méio 
diados Xoves na TVG. 

Entre as películas que están circulando polos nosos cines, en es
trea ou como reposición, paga a pena ver Cyrano de Bergerac 
(Obra mesrra, con Gerard Depardieu), .O Prado (amplamente co
mentada nestas páxinas) e, especialmente para os máis xovenes, a 
irlandesa Os Commitments. · 

Libros 

Con la mirada en alto. Historia da FMLN atra vés de entrevistas 
cos seus dirixentes . Obra de Marta Harnecker recentemente edi
tada por Gakoa liburµak. Libro oportuno e ameno, onde se per
filan as ideas dunha guerrilla que soubo aprender das experién
cias anteriores.+ 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 






