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Daniel Barata 
e Paz La.mela 
relegados , . 
nos premios 

· lrmandade 
do Libro 
Nen o Conselleiro de Cultura, 
Daniel Barata, nen a Directora 
Xeral do mesmo departamento, 
Paz Lamela, nen o Subdirector 
Xeral, Xavier Senin, estiveron na 
mesa presidencial, nen entrega
ron nengun galardón, na cea que 
organizou a Federación de Librei
ros da Galiza para entregar os 
prémios lrmandade do Libro. O 
protagonismo foi para Fraga, Por
tomeñe ou un cargo técnico como 
Pérez Quintana. (Páxina 19) 

Nen o Plan dos 
mil días evita os 
cheiros de Ence 
As medidas correctoras de Ence
Elnosa, cuxa aplicación completa 
ven de anunciar a empresa, non 
reducen a contaminación por 
organoclorados e mercúrio nen 
eliminan as escumas ou a 
pestiléncia das balsas de 
decantación e dos fumes. No remate 
do plan dos mil días, no que Ence 
gastou quince mil millóns de 
pesetas, os perigos e moléstias da 
fábrica non son menores. (Páxina 5) 

· Francis Thomas: 
1 As cuotas do leite 
foron un fracaso 
en .franza' 
"A actual política agrícola provoca 
super-produción, dunha banda, e 
desertas económicos da outra. 
Compre un reparto máis 
harmonioso", sinala Francis 
Thomas, produtor de leite e 
membro da Confédération 
Paysanne Franc;aise, segundo 
sindicato agrícola do país galo 
(detrás do oficial FNSEA) , que 
xunto con outras centrais, como o 
Sindicato Labrego Galega, forman 
a Confédération Paysanne 
Européen. (Páxina 14-15) 

LO AIRA 

ANXOA. 
REI BALLESTEROS 

A novela máis esperada. 
A confirmación dun 

gran escritor. 

A oferta de televisión en galego ameazada polas cadeas estatais 
privadas e polas próximas televisións locais 

Mil pantalla·s máis 
para Galiza 

Só unha intervención 
decidida do poder 
público autónomo 

pode permitir que a 
oferta audiovisual, en 

crece mento 
constante, seña 
regulada desde 

Gal iza e con fi ns 
sociais. O PP di 
"non" até agqra, 
mentres grupqs 

privados en Coruña, 
Santiago e Vigo 

estudan a criación de 
televisións locais con 

programación 
comercial en 

castelán. Consello 
da Cultura, Mesa 

pola Normalización 
Linguística, partidos 

nacionalistas e 
outras forzas esixen, 
en cámbio, a criación 

dunha segunda 
canle de televisión 

baseada na 
federación de 

televisións locais. 

/ 

galaxia 
XURXO LOBATO V.N. 
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Nen estética, nen orzamentária, unha cuestión política 
O dia que Dallas se escoitou en galega foi 
un acontecemento falado palas ruase 
debatido nos bares. Houbo algunhas 
bulras, pero máis que nada houbo 
surpresa. O abraio veu non somente do 
feito chocante causado pola dobraxe, 
senón tamén de que chegaba ás pantall;:ts 
algo realizado polos galegas con 
dignidade e feitura semellante ao que até 
aquel momento chegaba de fora. Non é 
unha alusión frívola, nen secundária, 
porque a televisión é o totem do naso 
tempo que se comezaba a expresar na 
lingua dos nasos pais e abós, aqueles 
que nunca sairan da aldea. 

O feíto ten a dimensión que teria no seu 
tempo unha conversión ao galega do 
clero castelanizador. Pero o éxito da 
Galiza de hoxe, através da televisión, non 
pode quedar en simbólico, cando o 
crecemento da oferta audiovisual 
demanda novas pasos. 

A reclamación dunha segunda canle 
galega de televisión encentra dous tipos 
de argumentos opositores. Por unha . 
banda, sinálase o problema de 
orzamentos que xa padece o primeiro 
canal e, por outra, recórdase a pésima 
calidade da actual programación. 

O primeiro argumento é o dos que non 
eren en Galiza, nen crian cando eran 
ministros en Madrid e proibian o galega, 
ainda que non lles importa convertir os 
meios de comunicación públicos nun 
boletín partidário. 

O segundo é o dos que encontraron para 
a TVG o calificativo de telegaita, pero 
gardan siléncio ante as emisións de 
Antena 3 ou Tele 5 que dubidosamente se 
poden considerar de maior calidade. 
Trátase non máis que do tradicional auto
odio, disimulado baixo o coxuntural 
disfraz da movida. 

Aos primeiros haberia que respostarlle que 
a criación dunha segunda canle de 
televisión sustentada nas televisións locais, 
non é unha utopia, máxime cando o 
crecemento da oferta audiovisual é 
patente. Trátase unicamente de elexir entre 
regulamentar e contribuir a que esa oferta 
sirva á sociedade galega ou de permitir 
que as secrecións (en série B ou C) das 
televisións comerciais e o localismo pailán 
e hortera se apodere das nasas pantallas. 
lsto último, é o que verdadeiramente acaba 
sempre por sairlle máis caro a un país. 
Estamos polo tanto ante unha decisión 
política e non presupostária. E nestes 
termos hai que analisar a negativa de 
Fraga a un segundo canal , mesmo contra 
a opinión unánime do Consello da Cultura, 
e renunciando, máis unha vez, ás 
competéncias legais da autonomia. 

Compre lembrar, neste sentido, a 
experiéncia inglesa de televisións 

públicas, ás que os británicos non 
renunciaron nen mália a pasada por unha 
obsesiva época privatizadora como a de 
Margaret Tahtcher. Nos Estados Unidos 
son as cadeas comerciais (ABC, NBC e 
CBS) as que atravesan unha forte crise, 
causada polo novo pulo das televisións 
por cabo, locais e públicas. 

Aos segundos hai que lembrarlle que o 
feito de que non gaste a televisión galega 
nen lle resta razón de ser a esta, nen a un 
segundo canal , da mesma forma que a 
disconformidade cun presidente non lle 
quita valor á autonomía e mesmo á 
necesidade de maiores competéncias. 

O que teñen en comun estas duas liñas 
argumentais é a sua cativeza e caréncia 
dun proxecto de futuro. A criación dun 
espácio audiovisual galega é 
imprescindíbel para a sobrevivéncia do 
próprio país. • A NOSA TERRA 
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PEPE CARREIRO 

Vários grupos privados estudan 
a instalación de televisións locais 

en castelan 

O próximo 
futuro 

audiovisual 
esixe unha 

·· segunda canle 
MANUEL VEIGA-XAN CARBALLA 

A oferta audiovisual observará un enorme 
crecemento nos próximos anos, segundo todas 

as previsións. Vários grupos privados estudan xa 
a criación de televisións locais en castelán nas 

principais cidades. A preséncia do galega no eido 
da imaxe pode adquirir un papel simbólico, toda 

vez que a entrada en emisión das cadeas 
privadas colocou xa. ao naso idioma na 

porcentaxe de cinco a un e o governo autónomo 
renúncia a servir de regularizador e dinamizador 

do espácio audiovisual galega, esixéncia reiterada 
desde grupos diversos. 
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"Se a Xunta non intervén e se fai 
en galega, vaise facer de conta
do, pero en castelán", sinala Xa
vier Alcalá, presidente da Aso
ciación de lnxeñeiros de Teleco
municación de Galicia é autor 
dun proxecto técnico qüe con
templa a criación dunha segunda 
canle de televisión na nosa co
munidade, compatíbel cunha re
de descentralizada de televisións 
locais, estudo que foi apresenta
do ao Presidente da Xunta o 8 
de Novembro de 1990. 

"A televisión local é imparábel e 
moito máis axiña do que pensa
mos, por iso desde Galiza hai 
que empezar a lexislar nese ho
rizonte, sinala Vítor Freixanes, 
vocal do Consello da Cultura, or
ganismo institucional de carácter 
consultivo que no Plenário do 13 
de Marzo de 1991 aprobaba por 
unanimidade unha proposta ela
borada pela sua Comisión de 
Comunicación na que sinala que 
compre afortalar os médios de 
comunicación galegas "para 
afrontar a crecente competitivi 
dade neste ámbito". A proposta 
do Consello sinala tamén que "a 
criación dun segundo canal da 
Televisión de Galicia é factíbel 
legalmente, como demostran as 
experiéncias catalana e basca". 
Esta nova oferta debería orien
tarse "cara unha maior atención 
ás expresións artísticas e cultu
rais xurdidas no próprio país e 
permitiría, asi mesmo, o desen
volvimento de experiéncias de 
información local e comarcal". 

A demanda visual en galego 
abrangue a pluralidade de colec
tivos e organismos que traballan 
a prol da cultura galega. O pri
m ei ro programa da Mesa de 
Normalización Linguística, elabo
rado en 1988, contemplaba a ne
cesidade dunha segunda canle 
autonómica, como elemento im
prescindíbel no proceso de nor
malización. 

Luis Alvarez Pousa, ex-director 
xeral de cultura e responsábel 
actual de Video Voz afirma que · 
"só ideando un proxecto global 
para o audiovisual pode Galiza 
facer frente ao tempo televisivo 
que se aviciña (televisión sen 
fronteiras, televisión por satélite, 
televisión por cabo, expansión 
da televisión privada de cobertu 
ra estatal. .. )". "Precísase pois , 
afirma Alvarez Pausa , un pro
xecto político e técnico, capaz 
non só de ir cubrindo flancos, se
nón tamén de afianzar o espácio 
socio-cultural de Galiza fronte á 
tea de araña que ·sobre nós dei
xará cair a televisión do futuro , 
que xa empeza a ser''. 

O PP en contra 

O xoves, día 6 de Febreiro a Co
misión Primeira do Parlamento 
rexeitaba unha proposta do PSG
EG sobre a cria-
ci ó n dunha se-
gunda canle de-
bido ao voto ne-
gativo do Partido 
Popular. Camilo 
Nogueira 
recordou que non 

pañia de RTVG son visíbeis. Ra
món Villot, director desta última e 
home do aparato de Manuel Fra
ga, foi parco en palabras e sina
lou unicamente a A Nosa Terra 
que "eu non teñó nada que dicer, 
a palabra tena o Parlamento". 

Xerardo Conde Roa xustificou o 
"non" popular, na Comisión Par
lamentária, baseándose nas "li
mitacións de orzamento que non 
permiten cubrir as necesidades 
actuais, canto máis para criar un
ha segunda canle". 

Iniciativas privadas 

A iniciativa presentada no Parla
mento para a criación da segun
da canle contempla unha alter
nativa mi~ta que une a posibili
dade de diversificar a programa
ción da televisión galega coa de
manda existente de televisión lo
cal , convertindo esta segunda 
canle nunha federación plural de 
televisións, cunha parte comun 
de programación e cun horário 
de d~sconexións. A parte local 
correría a cargo dos concellos 
respectivos, pero tamén contem:
pla a posibilidade de participa-

ción privada. A programación lo
cal sustentariase na oferta de 
publicidade local. Anxo Quintani
lla, xefe de produción da TVG , 
ve difícil calquer proposta deste 
tipo. "Tarde ou cedo, afirma, a 
própria TVG, deberia irás desco
nexións locais, pero outra causa 
é que o permita o poder político". 
O motivo está na .oposición dos 
periódicos, cuxa carteira publici
tária está formada hoxe en máis 
do 70% de publicidade local. 

Pérez Varela, xefe do gabinete 
de comunicación de Manuel Fra
ga, estuda, neste momento , un
ha alternativa intermédia, que se
ria a das desconexións locais da 

canle actual, cun 
horário limitado , 
que non molesta
se aos diários. 

era a primeira 
vez que unha 
proposta así che
gaba á cámara e 
mesmo afirmou 
que "votand.o 
contra esta canle 
o PP está votan
do contra o Con
sello de Cultura". 

As reticéncias 
desde o Partido 
Popular e desde 
a própria Com-

A demanda visual 
en galega 
abranxe a 
pluralidade de 
colectivos e 
organismos que 
traballan a pral 
da cultura galega. 

Son, por outra 
parte, os próprios 
diários os que es
t u dan pola sua 
conta a entrada 
no mercado da te-
1 ev is i ó n privada. 
Nesa circunstán
cia encóntrase La 
Voz de Galicia en 
trámites co alcal
de coruñés. A te
levisión local pri
vada encóntrase 
coa imposibilidade 
técnica de usar os 
serv1c1os da 
CRTVG. Unha das 

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

Con ETB2 ~ Canal 33, bascos e cataláns 
levan vários ·anos coa seg_u~da canle 
Con planteamentos distintos 
TV3 (Cataluña) e Euskal Tele
bista (País Basco), teñen xa 
en marcha senllos segundos 
canais, ambos con ideas dife
rentes. 

TV3 parte dun contexto oe moito 
apoio á normalización lingüística 
e ainda que argumenta razóns . 
comerciais, a aparición do Canal 
33 (C33) no momento que na
cían as privadas, amosa que tra
tou de enfrentar a presión sobre 
o catalán que estes canais ofe
recen na sua programación. Se
gundo a sua explicación pública 
"eran as próprias necesidades 
de desenvolvimento da TV3 as 

1 
que abrigaron a esa decisión". 

r Canal 33 comezou as suas emi
: sións regularmente o 1 O de Se
: tembro do 1989. Se a TV3 quer 
: ser xeneralista, conseguindo as 

. r máximas audiéncias, o C33 está 
. : especificamente ideado para un 

1 
1 

grupo que quer contidos máis 
cul.tos, incluindo programación 
musical clásica e moderna, infor
mativos, programas de divulga
ción, películas máis minoritárias 
e tamén os deportes (os partidos 
dos sábados á tarde .por 
exemplo). O C33 non inclue con
cursos. 

O presuposto declarada pola 
televisión -catalana para am
bas canles é de 25.985 mi-

XURXO LOBATO 

llóns de pesetas e emite 
117 horas semanais por 
TV3 e 70 horas por C33. 

ETB2 é un canal que 
emite só en castellano, e 
que comezou as suas 
emisións o 31 de Maio 
de 1986. A política lin
güística do Governo bas
ca non se atreveu a facer 
esta segunda canle ta
mén en euskera. Segun-

do a oficina de prensa de Eus
kal Telebista, "porque a nasa 
sociedade é bilíngüe e só un 
25% dos habitantes do país co
ñecen o euskera". Non teñen 
un orzamento desglosado para 
as duas canles , pero o total 
previsto para este 1992 é de 
12.326 millóns de pesetas. A 
primeira canle de Euskal Tele
bista, íntegramente en euskera, 
ten unha oferta ampla de telvi
sión pública e comercial, emi
tindo un total de 1 O horas diá
rias, frente ás 8,7 de promédio 
d.e ETB2 , que dirixe máis os 

· seus contidos á información e o 
entreti mento . 

Desconexións locais 

Polo de agora só a TV3 e o 
C33, considernado as televi-

. sións autonómicas no conxun
to, incluen desconexións locais, 
unha por comarca (Lleida, Giro
n a, Tarragona , Barcelona e 
área metropolitana e Vall d'Ará) 
emitindo informativos e publici
dade local. No C33 inclúse un 
programa, "Versió directe", de 
debate , no que se realizan ás 
veces versións específicas pa
ra cada unha das comarcas in
clu indo temas que lles atinxen 
específicamente. 

Pola sua banda Euskal Telebis
ta comezará o vindeiro 17 de 
Febreiro a facer desconexións 
locais de 2 a 3 minutos pero só 
para publicidade. + 

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

UNHA IDEA FUTURISTA 
MANl.JEL RlvAS 

Hai xente , mesmo no eido político, cultural e da co
municación, que cando se tala de criar un segundo 
canal de televisión galega, dalle menos importancia 
que á celebración do vindeiro certame da Feira do 
Cocido ou ao lanzamento do globo de Betanzos. 

Non saben de que se está a falar. E o que é pior, 
non se teñen preocupado, desde a sua responsabi
lidade, de qué se está a talar cando 

cacións que, debidamente orientada no futuro , de
beria ter un efecto multiplicador. Calcúlase que en 
quince anos o 60% da ~ctividade económica no 
mundo vai estar vinculada, dunha maneira ou ou
tra, aos servicios e ao mundo telemático. 

Un segundo canal pódese facer de moitas manei
ras , unha delas, a quB a min me parece neste in- · 

tre máis interesante , sería vincu
talamos dun segundo ou r:iovo ca
nal. E así se escoitan as causas que 
se escoitan, e así se dan os silen
cios que se dan. 

Sería unha 
televisión de 

lándoo ao proceso de comarcaliza
ción e de agrupamento metropoli
tano nas cidades. Por isa se fala 
dunha televisión con alicerces lo
cais e comarcais. Sería, funda
mentalmente, unha televisión de 
televisións. Adiantaríamonos nuns 
anos a un proceso irreversible. E · 
faríamolo ademais co impulso pú
blico pero implicando ao maior nú
mero posible das empresas de co
municación do país e posibilitando 
a creación doutras novas. 

Certamente, non me extraña nada 
disto. Son consciente que se deles 
dependese no seu momento, non 
terían nacido nen a TVG nen a RTG. 
E nese eles incluo, con plena segu
ridade do que digo, aos que hoxe 
mandan nesa nasa casa. 

televisións, 
adiantariamonos 

E é triste constatalo, pero non en
tenden o que se traen entre mans. 

nuns anos a 
un proceso 
irreversible. 

Como os argumentos que se dan en 
contra do novo canal son, polo menos cara ao pú
blico, de tipo económico, vou facer unha breve de
fensa do proxecto, precisamente salientando a sua 
dimensión socio-económica. 

A TVG , malia a deficitaria xestión , foi até agora o 
mellor negocio da autonomía. Por unha atinada de
cisión, posiblemente allea a razóns de partido, cre
ouse en Galicia unha infraestructura de telecomuni-

Hoxe non estou a talar para os que 
non creen na bandeira de Galicia. 
Pero gostaríame que os que si cre-

en fosen máis receptivos a estes proxectos. Que se 
talasen, que se debatesen. Co pensamento cadu
co, · co medo ás ideas futuristas, estaremos a dar 
voltas cun tangaraño no rabo. 

A TVG, malia a deficitaria xestión , foi o mellar ne
gocio da autonomía+ 

MA:;L"F.L Rl \'1\S preside a Comisión 
de Comunic:ició n do Conscllo da Cu ltura Galega. 
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solucións seria o 
tendido de cabo 
aéreo, alternativa 
custosa, .pero na 
que poden partici
par empresários 
das máquinas tra
gaperras da cida
de. Estas televi
sións, como a que 
planea El Correo 
Gallego en Santia
go e un grupo 
publicitário en Vi
go empregarian 
fundamentalmente 

Parecia imposíbel 
que a Galiza 
tivese unha 
primeira canle e 
chegou Barreiro 
e fíxose en once 

pasaron a engro
sar a programa
ción en cadea e 
en castelán". 

Un espácio 
audiovisual 
gal ego 

"Cando se está a 

meses. producir a total li

(V. Freixanes) 
beralización do 
sector audiovi
sual, non caben 

o castelán, con 
espácios anecdó-
ticos para o gale-
ga e alimentarian-
se dunha progra-
mación comercial 
que na linguaxe 
técnica visual re-
cebe o nome de 
"subprodutos" ou "programas B". 

Por outra parte, a emisora estatal 
Antena 3, na que ten participa
ción La Voz de Galicia, está a ser 
a primeira en analisar a posibili 
dade de establecer unha progra
mación regional en castelán, má
lia que nas suas emisións para 
Cataluña utilice o idioma catalán. 

"A Xunta non pode abandoar as 
suas competéncias legais", sina
la Vitor Freixanes, quen lembra 
"a política levada a cabo coas 
coocesións de emisoras de fre
cuéncia modula, destinadas por 
lei ao uso comarcal e á promo
ción do galega, e finalmente ven
didas a cadeas estatais, co que 

propostas defen
sivas de carácter 
puntual", sinala 
Luis Alvarez Pau
sa. "Todo avan
za, afirma , en 
contra das comu~ 
nidades despro
texidas e minori
zadas como a 

galega, por iso é necesária a 
criación dun espácio audiovisual 
galego". · 

"Non é tanto un problema de to
ma de decisión imediata sobre 
unha segunda canle,-como a ne
cesidade de que a Xunta recoñe
za a idea desa necesidade e 
marque as reglas de xogo". 

"Tamén parecía imposíbel que 
Galiza tivese unha primeira 
canle e chegou s·arreiro e fíxo
se en once meses, logo hai que 
perder o medo de crer que non 
somos capaces", sinala Freixa
nes quen, por outra parte, non 
dúbida de que "esta é unha de
cisión política".+ 

LegOlmente factíbel 
e .tecnicamente 
pouco custoso 
"Hai que facer valer os resortes 
estatutários, sinala Alvarez Pau
sa, para perfecionar a lei dos ter
ceiros canais e para que Galiza 
asuma directa ou subsidiariamen
te todo tipo de intervención televi
siva dentro do seu território". 

Na actualidade a lei de terceiros 
canais serviu de amparo legal 
para os cuartos ou segundas 
emisoras próprias de Cataluña e 
Pais Basco. "Tampouco o Estatu
to de Autonomía di que o dereito 
de Galiza a unha televisión de 
seu se teña que limitar a unha 
única canle", sinala Xavier Alcalá. 

lso non quere dicer que a LOT 
(Leí española para o ordeamento 
das telecomunicacións) non poi
da entrar en certas contradicións 
cos Estatutos de Autonomía, co
mo sinala Alvarez Pausa. Pero, 
en todo caso, compre unha regu
lamentación da Comunidade que 
acolla a chegada inminente das 
televisións locais e axude a cum
plir o obxetivo da normalización 
linguística, "terreo no que deben 
contribuir tamén as deputacións 
e os concellos", tal como indica 
Vitar Freixanes. 

Esta regulación garantiría ade
mais que se respeitase o reparto 
de frecuéncias. 

Entre 1600 · 
e 1800 millóns 

"Como cifra orientativa, para un 
servício de televisión local/zonal 
con conexións para programa
ción federada cubrindo as princi
pais áreas urbanas de Galiza, 
poderianse aventurar uns gastos 
de establecemento entre 1600 e 

1800 millóns de pesetas". 

Estes dados , froito do estudo 
técnico e económico realizado 
polo enxeñeiro de telecomunica
cións, Xavier Alcalá, parece que 
lle suxeriron a observación a 
Fraga de "pois non é tanto". 

O proxecto ampárase na utiliza
ción das instalacións técnicas 
da CRTVG, existindo xa unha 
infraestrutura de radioenlaces 
de extremos a centro de produ
ción de programas e de centro a 
emisores principais. Asi mesmo 
existen emisores e reemisores, 
que permitirian "zonificar por 
desenganche ou globalizar emi
sións a vontade". 

Non. haberia que realizar obras 
de construción civil, nen de traida 
de enerxia, ainda que compriria 
reestruturar o equipamento de 
centros emisores e reemisores 
(unha equipa máis por centro, 
máis. sistema de conmutación). 
Tamén os radioenlaces de distri
b u cion precisarian dunha via 
máis por tramo con cnmutación. 

Seria preciso igoalmente optar 
entre a construción de centros lo
cais de produción de programas, 
a adecuación dos actuais da 
TVG ou o aluguer de servícios a 
empresas locais de produción, 
segundo o modelo escollido. 

A utilización do sistema por ca
bo, ao que terá que acollerse 
calquer proxecto que non utilice 
o soporte da RTVG debería utili
zar a difusión por cabo subterra
neo (mellar, pero máis caro) ou 
aereo. O seu custo resulta máis 
elevado 'pela dispersión povoa
ciónal do noso pais. • 

r----------------------------------------------------------------------------, 
1 Unha televisión é rendábel para 
a sóciedade cando é boa' 
A idea que levou ao Consello 
da Cultura Galega a elevar a 

, proposta de criación dunha se
gunda canle, incluía o razona
mento de que os contidos bási
cos desta servisen para aforta
lar unha programación cultural 
que na carreira de competivida
de comercial a TVG fora dei
xando de lado. 

Para Vitor Freixanes "tanto no 
uso do galega como na calida
de, o poder público debe levar 
a iniciativa. A televisión privada 
sempre vai a remolque e os 
seus contidos, en moitos ca
sos, son innecesários, por utili
zar un eufemismo". 

"Unha nova cadea sairia moi 
cara, máxime cando a primeira 
atravesa por tantas dificulda
des", sinala, pola sua parte, An
xo Quintanilla, xefe de produ
ción da TVG, para quen outro 
dos problemas seria "o de cap
tar audiéncia, tendo en canta 
que unha cadea de tipo c·ultural 
acostuma a ser máis marxinal". 

A estes argumentos resposta 
Freixanes sinalando que "quen 
_meteu a idea de que a televi
sión debia ser rendabel foi o 
PSOE, asi a acabou poñendo 

en mans de Berlusconi, sen fa
cer nengun esforzo de progra
mación". 

"Unha televisión, afirma Freixa
nes, debe ser rendábel política 
e culturalmente. Eu non defen
do unha televisión culturalista, 
pero si comprometida coa so
ciedade". 

Para Xavier Alcalá unha segun
da canle permitiría "a diversifi
cación dos programas, como 
fai TVE ou Radio Nacional. Ter 
unha soa abriga a facer un 
poutpourri con todo, como lle 
pasa á Rádio Galega" . "Ade
mais, engade, o feito de ter un
ha rede local ampliaría e faria 
máis plural a televisión, ache
gando os contidos aos especta
dores e nese sentido existe un
ha demanda clara". 

Atención á mocidade 
e aos nenos 

A Mesa pola Normalización Lin
güística, ten xa elaborado un 
proxecto enteiro coas liñas de 
forza máis importante que debe 
conter esa planilla de programas. 

Segundo a Mesa o papel nor
malizador co que naceu a TVG 

XURXO LOBATO 

veu perdendo pontos coa intro
dución paseniña do castellano 
e a perda de porcentaxe no 
conxunto que se iniciou coa 
chegada das privadas, "progra
mas como Olé os teus vídeos -
di Xosé Manuel Sarille- ou Boa 
Saude son exemplos desa en
trada, e mesmo este último é 
digno dun estudo sobre a digló
sia en estado puro". 

O informe da Mesa suxire vá
rios blocas de programación pa
ra esta TVG2: programación in
fantil e para a mocidade, cultu
ral, cinema de calidade, presén
cia do mundo local e retransmi
sións deportivas. "En particular 
pensamos que unha banda ho
rária moi importante, das 17 ás 
22 horas en dias laborábeis e 
máis en festivos e vísperas, de
be ir pensada para nenos e mo
zos. Nese abano de idades es
tase xogando a continuidade 
lingüística do galega e aí debe
mos facer fincapé especial . E 
ademais debe ser unha progra
mación de calidade, con aseso- . 
res pedagóxicos e non políticos, 
innovadora, non paternalista e 
mesmo dirixindo informativos 
específicos para eles". 

Para a Mesa o resto do horário 
teria como eixo a programación 
cultural -atendendo ás retrans
m isións-, o cine de calidade -
"Canal Plus quer copar ese ei
do, e faino en castellano"-, e ar
ticular a programac ión local 
que se está abrindo paso en di 
ferentes proxectos . Segundo 
Sarille non hai que descartar a 
complementariedade coa TVG 1 
nen terlle medo a que esta se
gunda opción teña unha menor 
audiéncia. 

Os productores a favor 

A Asociación de Produc1oras 
de Cine e Vídeo de Galicia 
(APCVG), facia hai escasas se
mans pública unha análise so
bre a sua visión da actual situa
ción da CRTVG, e reivindicaba 
unha maior producción própria, 
"hoxe en todo o mundo consi
dérase de máximo interese a 
potenciación da produción au 
diovisual que ten como ve ículo 
pri,ncipal a televisión. A tv forma 
parte xa irreversibelmente da 
vida da comunidade e a ade
cuación da oferta televisiva ás 
características e necesidades 
informativas, culturais e de ócio 
da audiéncia constituen unha 
aportación fundamental ao be
nestar social ". 

A APCVG sinalaba nese senti
do que o segundo canal cubri
ría parte desa demanda social, 
"haberia que potenciar nesa via 
a TVG , o circuito galego da 
TVE, as desconexións territo
riais dos canais privados e un
ha rede de televisións locais 
englobada nun segundo canal 
cultural galego da TVG". 

Na mesma dirección se pro
núncia Pepe Coira, responsá
bel do CGAI, que ve na TVG2 a 1 
posibilidade dunha programa
ción cultural alternativa, con 
preséncia do vídeo de criación 
e daquel cine que ten difícil en
caixe nunha emisora máis co
mercial (branca e negro, mudo, 
vangardas, ... ). • 
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MEIO AMBIENTE 

A empres~ agacha escuITTas· contaminantes en vertedoiros do rural 

O plan dos· mil días de Ence non reduce 
os perigos e moléstias da fábrica 
• G. LUCA DE TENA 

As medidas correctoras 
de Ence-Elnosa, cuxa 
aplicación completa 
ven de anunciar a 
empresa, non reducen 
a contaminación por 
organoclorados e 
mercúrio nen eliminan 
as ese u mas ou a 
pestiléncia das balsas 
de decantación e dos 
fumes. No remate do 
plan dos mil días, no 
que Ence gastou 
quince mil millóns de 
pesetas para facer de 
Lourizán un verdadeiro 
paraíso natural, os 
perigos e moléstias da 
fábrica non son 
menores. 

Poden aumentar as moléstias da 
Celulosa de Pontevedra. Coa 
nova caldeira será meirande a 
capacidade de fabricación de 
pasta e o complexo non dispón 
de meios para evitar que os or
ganoclorados cheguen á Ria. No 
ano 1989 Ence verteu 6.750 to
neladas destas sustáncias pero 
calcúlase que ao saltar de medio 
millón de toneladas ás setecen
tas cincuenta mil , a contamina
ción subirá a 6.900 toneladas. 
Doutra parte, o plan de mellara 
non inclue medida negunha para 
E/nasa , que seguirá deitando 
anualmente na Ria trescentos 
quilos de mercúrio. 

"E/nasa nunca deixou de librarse 
de 17.08 gramos de mercúrio 
por tonelada de cloro fabricada -
indica a presidenta da Asocia
ción Po/a defensa da Ria Leonor 
González. E ternos que ter canta 
que o máximo permitido pala lei 
era só meio gramo, ainda que 
despois, baixo presión dos fabri
cantes subira a un gramo". 

A campaña de publicidade na 
que Ence anúncia a culminación 
do Plan de Medidas Correctoras 
apenas se fai mención dos orga
noclorados, verquidos de extre
ma perigosidade calificados pala 
oficina sueca do Meio Ambiente 
como "o conxunto de sustáncias 
máis perigosas para o meio 
acuático". Os organoclorados 
prodúcense por reacción do cloro 
usado para branquear a pasta de 
papel con compostos orgánicos 
da madeira. As análises indican 
que nos verquidos da fábrica de 
Ence pode haber até mil com
postos diferentes. Entre os identi
ficados están as dioxinas, os di
solventes clorados e os fenoles 
clorados que son altamente tóxi
cos. Da dioxina en concreto sá
bese que ten efeitos mutáxenos, 
canceríxenos e inmunodepreso~ . 
res. A especial perigosidade dos · 
organoclorados débese a que se 
acumulan nos tecidos graxos dos 
animais, son tóxicos para a vida 
e teñen a capacidade de perma
necer durante longos periodos de 

E~cumas nas augas exteriores a factoria . 

Cumprimos 

"Xa entraron en funcionamento 
os investimentos todos que con
templaba o Plan CE. Cumprimos 
o noso compromiso con Ponte
vedra e Galiza" -indica a propa
ganda de Ence en Radio e Pren
sa a finais de Xaneiro. A empre
sa pasa lista aos pontos do plan : 
a instalación dun decantador de 
condensados por aspersión (nos 
anúncios mantense a denomina
ción inglesa de Stripping); unha 
rede de control de fumes con 
compostos de xofre ("sopran bós 
aires para Pontevedra"); un ha 
caldeira de recuperación dese
ñada para combater os cheiros 
de xofre e reducir a emisión de 
partículas sólidas (caldeira free 
odor, na versión de Ence) e o 
branqueo con osíxeno das pias 
decantadoras ("reducirá drástica-

Nas escalas de 
Salcedo, non 
poden utilizar 
o suministro 
próprio de auga 
porque un camión 
de Ence deitou 
escumas nas 
inmediacións 

mente a cor, o contido de orga
noclorados e a demanda biolóxi
ca de osíxeno"). Pero en Ponte
.vedra arrécian as queixas polos 
fumes molestos que Ence sen
téncia de marte por quinta vez 

tempo no meio ambiente. Escumas almacenadas nas balsas de decantación esperando a noite para sair. 

en vintesete anos. "Na semana 
do 3 ao 9 de Febreiro -sinala a 
presidenta da Asociación para a 
Defensa da Ria, os cheiros foron 
máis intensos que nunca. As bal
sas de decantación seguen ten
do fumes molestos. Desde Agos
to, as escumas das balsas non 
van á Ria. Retíranas, e lévanas 
en catro ou cinco camións diá
rios a vertedoiros do rural. Non é 
a primeira vez que contaminan 
acuíferos. Nas escalas de Salce
do, en Cabanas, non poden utili
zar o suministro próprio de auga 
porque un camión de Ence dei
tou escumas nas inmediacións. 
Entre outros destinos, os ca
mións con escumas foron tamén 
a un vertedoiro incontrolado da 
zona de Campelo, en Poio". 

O biólogo Antón Masa sinala ta
mén que as emanacións das bal-

sas, os verquidos de augas ne
gras á Ria e os fumes proseguen 
a pesar dos anúncios que Ence 
fai de modernización absoluta 
dos procesos de depuración. "No 
entanto, o Regulamento de Acti
vidades Molestas, Insalubres, 
Nocivas e Perigosas (d~ 30 de 
Novembro de 1961 ), indica ben 
claramente que procesos como 
o de Ence-Elnosa só poderian 
funcionar a máis de dous quiló
metros de lugares habitados, o 
que non se cumpre, obviamente 
en Lourizán". 

Adverténcia 
irresponsábel 

Despois de duas reunións nas 
que lle pediron que revisasen 
senllos informes coñecidos so
bre as incidéncias da fábrica, 
non se coñecen máis activida
des ou actuacións do Comité 
Científico (CC) constituido a 
lnstáncias da Xunta e de Ence. 
A Xunta mantén selado o emi
sário, elemento clave que per
mitiría a Ence non solucionar o 
problema dos verquidos conta
minantes senón trasladalos á 
metade da Ria, ao pé da illa de 
Tambo, e aforralos da vista da 
estrada Pontevedra-Marin , so
bre a praia de Os Placeres. Un 
dos membros do ce, o catedrá
tico de Bioloxia Ernesto Vieitez, 
denunciara o perigo de trasla
dar organoclorados a unha zo
na de usos residenciais . O di
rector da . fábrica de Lourizán 
calificou de irresponsábel esta 
adverténcia. Todas as reclama
cións económicas do ce para 
poder realizar os traballos de 
análise e prospección que lle 
encomendaran a Xunta e Ence 
non foron atendidas. 

Na Praza da Ferreiria, o 9 de Fe
breiro, a Asociación para a a De
fensa da Ria instalou .unha ma
queta da fábrica de Ence en car
tón piedra e sobre ela os sucesi
vos avisos de medidas anti-con
taminantes. A Asociación lembra 
que é esta a quinta vez en vinte
sete anos en que a fábrica, de
pendente do Instituto Nacional 
de lndústria (IN/), anúncia que 
remata coa contaminación : en 
Agosto de 1965 Marzo de 1967, 
Abril de 1975, Agosto de 1979 e 
en Xaneiro pasado. En todos os 
casos con rotundidade e anún
cios a toda plana. 

Na manifestación, que cadra cos 
avisos de Ence de convertir Lou
rizán nun paraiso, ironízase so
bre a reapertura de Elnosa. Os 
rostros das persoas que volve
ron o peche cautelar nunha re- · 
gueifa ,de despropósitos apare
cen coa boca tapada cun dólar e 
a lenda Celulosas xa non cheira: 
o governador civil, Xurxo Para
da; o alcalde, Cobián Salgado; o 
conselleiro da Presidéncia, Dosi
teo Rodríguez e o de lndústria , 
Xoán Fernández. As sete condi
cións impostas pala Comisión de 
Seguridade de Presidéncia para 
a reapertura de Elnosa seguen 
s·en ser atendidas. 

Políticamente non se dá expli
cación de porque a mesma ins
titución pública que dicta medi-

, das drásticas transixe o seu 
. cumprimento. • 
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DIAS -

• Difícil consenso , 
enlU 

Julio Anguita volveu perder 
unha votación na presidéncia de 
Izquierda Unida, polo que se 
considera difícil chegar a un 
acordo para fixar os sinais de 
identidade desta formación 
política antes d~ sua 111 
Asemblea, que terá lugar do 22 
ao 24 de Maio próximos. 

Os renovadores do PCE (sector 
no que está integrado o galega 
Anxo Guerreiro), o PASOC e 
alguns independentes como 
Cristina Almeida e Diego López, 
propugnan que IU se encadre no 
campo do socialismo 
democrático e se convirta en 
partido. 

Frente a eles, a maioria do PCE, 
Izquierda Republicana e outros 
independentes desexan que IU 
se transforme nunha federación 
de partidos e que se defina 
como unha forza socialista. 
Precisamente a denifición de 
"socialista" a secas 
propugnada por Anguita foi 
derrotada polos que propuxeron 
"socialista democrático" 
como definición de IU,o que, 
segundo Anguita, non é outra 
causa que abrazar 
a socialdemocrácia e ·deitarse 
nos brazos do PSOE.+ 

•Congreso 
de intelectuais 

Acaba de iniciarse en México un 
congreso que reune a máis de 
100 destacados intelectuais de 
todo o mundo. Na primeira 
intervención Carlos Fuentes 
afirmou que 
"os nacionalismos e as relixións 
encheron hoxe o vacío deixado 
polas ideoloxias 
ao remate da guerra fria", 
precisando que era necesário 
"unha orde internacional 
basada no direito e a 
colaboración", para o que se 
terian de elaborar as dimensións 
do denominado 
postcapitalismo: 
unha economía de mercado con 
responsabilidade cívica, 
seguridade social e dimensión 
espiritual". 

Este congreso está organizado 
pala revista Nexo, xuntamente 
co Foro Nacional para a a 
Cultura e as Artes, do que é un 
dos principais integrantes 
Gabriel García Márquez. O 
nobel mexicano Octávio Paz 
dimitiu do Foro, 
acusándoo de politizado, 
ante a sua exclusión dos 
colóquios. 

Hai dous anos a revista Vuelta 
competidora de Nexo, 
organizara outros colóquios 
semellantes nos que Octávio 
Paz destacara palas suas 
intervencións reaccionárias. + 

XOSÉ LOIS 

• Dispárase o paro 
na Galiza 

O paro rexistado na Galiza 
aumenta por quinto mes 
consecutivo, afectándolle xa a 
184.073 traballadores, segundo 
os dados oficiais do INEM, o que 
representa un 15,96 por cento da 
povoación activa. Desde 
Setembro do ano pasado o 
desemprego aumentou en trece 
mil persoas na nosa nación. O 
paro aumentou ademais en todos 
os sectores sen excepción, 
seguindo unha tónica de aumento 
maior ca no resto do Estado .. 

NA9.J 

•A censura 
en Venezuela 

O Presidente de Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez, aproveitou 
o intento de golpe de Estado, 
para impar a censura aos meios 
de comunicación, aducindo que 
os militares revoltosos poden 
coller carisma se se informa 
sobre o falido golpe. Asi, enviou 
aos distintos meios persoas do 
seu partido, SO, para que 
supervisasen as informacións. 
Os distintos xornais comezaron a 
sair con espazos en branca e El 
nacional, caracterizado periódico 
liberal , foi secuestrado. Os 
cidadáns que non sairan á rua 
para defender a democrácia 
contra os militares sublevados, 

• Estado de excepción 
en Alxéria 

A xunta cívico-militar que rexe os 
destinos de Alxéria proclamou 
o estado de excepción e decretou a 
posibilidade de criar campos de 
concentración contra 
os detidos da Frente Islámica de 
Salvación , gañadora das últimas 
eleicións. · 

Estas medidas están a causar sérias 
preocupacións nos sectores 
democráticos do país, 
mentres a policía comezou xa a aplicar 
as medidas excepcionais, 
detendo xa a máis de 300 persoas en 
todo o país. 

A maioria dos partidos políticos , 
desde o socialista aos berberistas, 
critican en termos xerais 
a decisión da Xunta 
rechazando o proceso 
de disolución da Frente Islámica de 
Salvación. 
Pola contra as chamadas democrácias 
ocidentais abenzoaron este golpe de 
estado alxerino realizado 
para pecharlle o paso a un FIS gañador, 
poñendo en marcha a idea 
de que se facié? par.a salvar a 
democrácia. • 

• Euskadiko Ezkerra 
achégase ao PSOE 

O sector de Euskadiko 
Ezkerra que se quedou 
coas siglas despois da 
rotura do partido, 
capitaneado por José María 
Bandrés , que resultou 
reeleito presidente, acordou 
no congreso celebrado o 
pasado fin de semana, 
real izar un achegamento ao 
PSOE en Euskadi, para 
construir un "campo 
socialista comun" nesta 
nación. Esta dirección ven 
corroborar o camiño 
tomado coa permanéncia 
no Governo vascongado e 
o xiro que propiciou xa a 
ruptura do partido, quer 
dicer, os intentos de 
integración no PSOE.• 

Pala sua banda desde o governo 
central trátase de minimizar 
estas cifras relacionándoas 
coasdos meses que máis 
conveñan. O nexo que 
estabelecen agora é ca mes de 
Xaneiro de hai un ano, cando a 
Guerra do Golfo que se vivía 
daquela produciu efeitos 
devastadores.+ 

si sairon para protestar contra a 
censura, polo que o Presidente 
Carlos Andrés Pérez, amigo de 
Felipe González, tivo que 
revocar a medida, ainda que si 
permanece o estado de 
excepción.+ 

Manifestación do Frente Islámico de Salvación contra a xunta civico-militar. 

• Manifestación na Coruña 
XURXO LOBATO/V.N. 

Perta de cinco mil persoas manifestáronse o 11 de Febreiro na Coruña para reivindicar o relanzamento industrial 
da comarca. A frente da manifestación figuraban os máximos responsábeis do sindicalismo galega, no que ven 
ser como un pre-quecimento para a folga xeral do próximo 2 de Abril que xa confirmaron os sindicatos entregán
dolle os papeis correspodentes na Xunta. 

Os manifestantes pediron a dimisión de Fraga e arremeteron contra o Governo central.+ 

•As migracións 
ameaza futura 

As migracións dos países 
pobres aos ricos e "as 
accións bélicas encobertas'', 
son os principais inimigos 
do actual sistema e contra 
os que terán que loitar os 
soldados da OTAN. Asi se 
desprende dun cuestionário 
elaborado por unha 
asociación internacional de 
socioloxia militar chamada 
Ergomas, e distribuído entre 
militares de distintos países 
europeos, entre eles os do 
Estado español. 

No segundo apartado do 
inquérito, sobo epígrafe de 
"ameaza futura", 
pergúntaselles aos militares 
se eren que as forzas 
armadas do seu país 
"deberian de intervir en 
gran medida, bastante 
ounada en absoluto", para 
controlar unha série de 
ameazas , entre as cales se 
citan "accións bélicas 
encobertas (terrorismo)" e 
"imigracións desde países 
extranxeiros", ademais de 
guerras no Terceiro mundo. 

Noutro apartado tamén se 
citan as funcións de 
"posíbeis misións", como a 
"loita contra o terrorismo, 
"axudar a custodiar as 
fronteiras entre países 
(especialmente en caso de 
emigracións masivas) e 
"substitu ir aos traballadores 
civis en caso de folga". • 

J 
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GALIZA E MUNDO 
püLÍTICA INSTITUCIONAL 

O PSOE non pode apresentar a moción de censura se Fraga non racha o pacto con Madrid 

Frente aos movimentos sociais 
o PP trata de buscar mecanismos eleitorais· para 
aseg~rarse a maioria parlamentar 
•A. EIRÉ 

PP e PSOE na Galiza 
están condenados a 
nonagredirse pois as 
acometidas contra o 
contrincante serian 
mancaduras na sua 
própria política, mentres 
non se rompa a 
concertación entre a 
Xunta e o Governo 
central, froito dos pactos 
Fraga-Felipe. Esta 
situación é a que levou a 
que o PSOE 
delcimanara sumarse á 
moción de censura 
proposta polo BNG, 
mentres que o PP, 
imposibilitado de atacar 
a Madrid, e ante os 
movimentos de réplica 
social , coa convocatória 
dunha folga xeral, busca 
mecanismos eleitorais 
para asegurarse a 
maioria parlamentária 
nas próximas eleicións. 

A actividade do governo Fraga nos últimos meses ten obsesión por articular mecanismos que lle permitan repetir a maioria absoluta 

Fixo agora dous anos que Fraga 
lribarne acedeu á presidéncia da 
Xunta e as suas condicións polí
ticas son moito mellares que 
cando congregou aos gaiteiros 
na praza do Obradoiro: conse
guiu integrar a CdG, facerlle un
ha fibela corrediza a presuntos 
deputados díscolos, coque man
tén unha cómoda maioria abso
luta no Parlamento, e pactou en 
Madrid con Felipe González os 
temas básicos de governo , co 
que imobiliza ao PSOE, pois , pa
ra os socialistas galegas, arre
meter contra as liñas políticas 
básicas de Fraga seria arremeter 
contra o Governo central. 

Esta situación permítelle á Xunta 
levar adiante a sua política sen 
que poda anicarse e pretender 
que pasen por riba de Raxoi un
has responsabilidades en busca 
de non se sabe ben que suxeito, 
individual ou institucional, coh ca
pacidade para facerlle frente ás 
cuestións que teñen sumida á 
Galiza na crise e ameazan o seu 
próprio futuro. O desmantelamen
to industrial, agrário e pesqueiro; 

o peche das poucas empresas 
mineiras, como Exminesa; o ra
quitismo investidor, público e pri
vado; o illamento viário, tanto polo 
atraso das vias rápidas (ainda 
que se cumprisen os prazos do 
pacto) como polo teciao primário, 
a infra-utilización dos partos ou o 
esquecimento do ferrocarril; a fal
ta dunha política de planificación 
territorial; o deterioro da sanida
de ... non son inventos da oposi
ción para desprestixiar a laboura 
de governo de Fraga lribarne. 

As mans atadas 
do PSOE 

Aí está a folga xeral do 2 de Abril 
para recordarnos o consenso so
cial e a percepción unánime da 
necesidade dun novo rumo des
de Raxoi . Non é que a Xunta te
ña toda a culpa, compártea, en 
maior medida con Madrid , pero 
Fraga, vítima dos seus próprios 
pactos, (arelados por outra ban
da como home de estado) non 
pode arremeter contra Madrid,
pois basa a sua política no con-

senso, ainda que, nese acordo 
Galiza saia perdendo. 

Ante a imposibilidade de culpar a 
Madrid , como reclaman alguns, 
mesmo desde o Governo, cun 
Conselleiro Orza que veria con 
bons olios sumarse á folga xeral, 
Fraga e os seus máis directos 
colaboradores deseñaron un pla
no, non para facerlle frente ás 
demandas sociais, senón para 
seguir a ostentar nas próximas 
eleicións a maioria absoluta. 

A reforma da lei eleitoral, a ficha
xe de alcaldes e concelleiros e o 
cámbio de regulamento do Parla
mento son as medidas tomadas 
polo PP para asegurarlle a ca
deira de Raxoi a Fraga lribarne, 
armando un rebúmbio eieitoral 
que pretende carregarlle as cul
pas dos males á oposición mino
ritária, nun binómico causa-efeito 
descontento social-minoria revol
tosa, mentres tenta gañarse o 
sostén dun PSOE que tampouco 
apoia a folga xeral , mesmo ensi
nándolle o caramelo que podia 
ser deglutar o PSG-EG. 

Ante esta situación o BNG lanzou 
a idea de realizar unha moción 
de censura na que quedase pa
tente a incapacidade do Governo 
Fraga para facerlle frente á situa
ción do país e que significase o 
seu ponto de inflexión cara os 
próximos comícios. O PSG-EG, 
que xa mostrara a sua disposi
ción de apoiar a proposta do 
BNG, _acaba agora de contestar, 
afirmativamente, de forma oficial. 
CG séguese negando a apoiar a 
moción contra Fraga, sobretodo 
porque saiu escaldada dos acor
dos tripartitos, e agora quer fuxir 
de calquer posíbel pacto. 

O PSOE, pala sua banda, afirma 
que non negociará con outros 
partidos políticos unha moción 
de censura contra Fraga. As ma
nifestacións neste sentido realí
zaas sempre o secretário de Or
ganización , Xosé Nogueira , 
mentres que Antolin se reserva 
para un posíbel acordo se as 
condicións políticas variasen. 

Pero as verdadeiras razóns do 
PSOE non son, como explican, o 

querer acaparar todo o protago
nismo, que ian ter igual ao non 
poder discutirlle a Antolín o cárre
go de contrincante presidenciá
bel, ou non querer aparecer de 
aliados dunha forza de esquerdas 
como o BNG, pois xa teñen go
vernos nalguns concellos, como o 
de Vigo, senón en que o PSOE 
galega non ten capacidade de 
apresentarlle unha moción de 
censura a Fraga sen arremeter 
tamén contra o Governo central e 
rachar, ao mesmo tempo, os pac
tos, algo ao que Madrid non está 
disposto, ainda que, nas véspe
ras da folga xeral o PSOE estexa 
interesado en rachar ese cansen~ 
so para poder botarlle a Fraga o 
enorme saco do descontento po
pular. Pérez Touriño fixo esa ma
nobra de desmarque, máis ben 
un amago, cando anunciou o in
cumprimento do plano de estra
das. Desde a Moncloa, ainda sen 
concluir un pacto autonómico no 
que Fraga é o garante do acorte
llamento das autonomias, puxe:
ron a política de estado por riba 
da partidária na Galiza. Antolin 
ten que seguir a agardar ... • 
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C Á M B 10 S DE ALCALDE 

"Cando non propoñen a Moción de 
Confianza é que non teñen moiita 
confianza en que resulte". lsto máis 
ou menos dixo Notario Vacas despois 
de pasar algunhas semanas desque 
o PSOE talara desa·posibi lidade. 
Anteriormente Carlos Dafonte, de 

provina do desacougo na própria 
Comisión de Governo e certos 
sectores sociais de Lugo que, 
através da prensa, mostraban o seu 
nervosismo porque a oposición 
rexeitara os Presupostos. Os trece 
concelleiros da oposición frearan aos 
doce da equipa de governo (alcalde 
íncluído) na pretensión de darlle o 
"visto bon" a eses 6.554 millóns para 

o 92. Non só por defectos de forma, 
senón por erras de vulto. En asuntos 
asi fan causa comun as catro forzas 
da oposición pero pouco mais. 
Diferéncias de obxectivos ideolóxicos 
e tácticos unido á polémica sobre de 
quen deberia de ser o alcalde 
alternativo fan que todo se quede en 
amagos. a oposición apunta, pero 
non dispara! 

EU, coma unha alternativa má.is entre 
catro talara de Moción de Censura ao 
Governo PP. Menuda se armou! Todo 

O PP é o máis interesado en que se.tale da moción de censura 

A oposición municipal luguesa . aponta, 
pero non dispara 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

Ao pouco das eleicións sectores 
lugueses daban por feíto que o 
Alcalde sairia de ente as catro 
forzas da actual oposición. Nen 
antes nen agora! Segue o litíxio 
entre o PSOE (7 concelleiros) e 
a CNG (3). Cada forza quer pór 
o seu alcalde. O PSOE afírmao 
sen rodeos: "Se somos o Grupo 
maioritário dentro da oposición 
frente ao conxunto do resto loxi
camente hai que respeitar o xo
go democrático. Seria un quebro 
non diría anti-democrático pero 
si da vontade das urnas o que 
calquer outro grupo intentase 
chegar ao poder tendo menos 
mandato popular ca o PSOE''. 

A CNG, ademais de dicer que o 
portavoz do PSOE Vázquez Cal
vo é "bastante gaiteiro " recoñe
cen ainda que concretar a acción 
de toda a oposición nalguns pon
tos seria un chisco delicado na 
maioria .. Agás da municipaliza
ción defendida por outros grupos 
e que non entra nos planos da 
CNG no resto é causa de porse 
de acordo. O Concello non é un 
Parlamento. Sobre a Moción de 
Censura alegan que "non é o 
momento, hai outros mecanis
mos". Son partidários ainda asi 
"de darlles aos do PP un tempo 
de reciclaxe porque unha persoa 
non pasa dunha fórmula autoritá
ria a outra de consenso dun dia 
para out ro". Afirman · tamén que 
"Cacharro Pardo ten bastante 
mando á frente do Concello". 

Ulloa Vence que xa nas Munici
pais tivera presións do PP para 
que non fose nas listas da CNG e 
con que se especula sobre un 
apoio ou "paso" ao PP alega que 
"as presións que se di que hai 
son as normais de conversas en
tre compañeiros" . Inda foi mais 
claro ao dicer que "se o que pede 
o Pp é apoio para certas accións 
da Comisión de governo , niso 
irnos estar de acordo en moitas 
causas. O que ten que facer nos 
asuntos importantes é consultar 
ou conseguir ese voto que lle fal
ta co acordo dó outro grupo. Que 
pode ser, en calquer momento, 
calquer dos grupos da oposición. 
Estamos en plan construtivo e 
irnos seguir nesa liña. Queremos 
que se fagan as obras. Que o Al
calde se sinta con autoridade pa
ra pedir axudas para as distintas 
obras. Que teñan a seguranza de 
que nos ímolos apoiar neses pe
dimentos. Sobre unha posíbel 
moción de censura, Ulloa Vence 
manifestounos: "Para unha causa 
así compria estar de acordo quen 
voten esa moción. Tamén nun 
programa de governo alternativo. 
Paréceme unha oposición bas
tante distinta. Portante, descartá-

Por toda a cidade de Lugo se tala da moción de censura. O PP parece o máis interesado no rumor 

molo de momento completamen
te. Non quer dicer que de ir moi 
mal as causas non haberia que 
pensar en calquer outra alternati
va. Pero non é ese o caso. Aqui 
irnos esgotar as posibilidades de 
o Concello funcionar ben e coa 
equipa de governo que ten hoxe". 

O PSOE, cando falou da moción 
de confianza, pretendeu "que o 
que está governando demostre 
que pode facelo. Que pode levar 
os temas adiante. Para iso foi o 
máis votado nas urnas". Outros 
da oposición ven no PSOE un la
bor de zapa s~n máis. A isa res
postan con que "para nós non é 
unha carreira cara o poder do 
Concello do que se trata aquí". 
Mesmo dá pistas de solución. 
"Se a governabilidade pasa polo 

PP co apoio dalgun outro conce
lleiro pois ben. Esa non é a nasa 
filosofía nen o naso programa 
nen os nosos pronunciamentos 
sobre como debe governarse Lu
go, pero respeitamos o xogo do 
PP. Se non é capza de facelo en
tón haberá que tomar outras me
didas. Debe de deixar paso a ou
tras forzas". O PSOE pon enriba 
da mesa tamén os resultados de 
cadaquén". 

Censura a prazos 

A política da Comisión de gover
no de torturar con 'plenos mara
tonianos á oposición (alguns le
van bocadillos da casa) sen tem
po para estudar os temas que se 
debaten logra xunta ás catro for
zas: PSOE, _CNG, BNG e EU. 

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

¡ A puntilla da feira-exposición 
1 
1 
1 
1 
1 

Foi tamén · naquel pleno de De
cembro no que se rexeitaran o 
orzamento cando a oposición 
apoiara un recurso da Cámara 
de Comércio por mor do Proto
colo de Feiras en Lugo que dei
xaba fara á dita Entidade. Ao 
trunfar esta moción tamén o 
Concello queda fara do Consór
cio. E agora, case dous meses 
máis tarde, cando o Sánchez Vi
lariño, presidente da CEL, acu
sa a Posada Veiga e Núñez Te
rrón (Presidende e vicepresi
dente da Cámara) por levar 
asuntos desta Organismo ao 
Concello . A situación criada 
(perda de 1.500 millóns e ter 

que devolver os térreos expro
priados para o recinto feiral) dé
bese, segundo o Presidente da 
CEL, á inconsciéncia do que se 
votaba por-parte da oposición. 
Afirmou tamén que as relacións 
entre a Cámara e mais a CEL 
son máis temas persoais ca em-
p resari ais. Estas institucións 1 

perden enerxias en discusións 
bizantinas cando non hai em
presários da Cámara e da CEL". 

No meio destes posicionamen
tos aparece Cacharro Pardo 
na pren,sa de días pasados di
cindo que el non tiña nada a 
ver co asunto".• 

Pero non tanto que esquezan os 
receos mútuos. O BNG dí que "a 
moción de censura foi un rebúm
bio criado interesadamente. Coi
damos que de.sde o próprio PP. 
Non dicimos que non sexa posí
bel , pero rion é viábel por moitas 
razóns . E irresponsábel facer 
crer que é a oposición quen po
de resolver os problemas. E o 
PP que governa quen ten de re
solvelos . As coincidéncias da 
oposición que levaron á derrota 
do PP foron coincidéncias ele
mentais en temas elementais. 
Haberia que ver se estas coinci
déncias non serian discrepán
cias na aplicación do PEPRI (co
mo xa demostrou na aplicación 
da O.R.A) no pedimento dun 
Parque en Carrero Blanco, na 
oposición á privatización do Ser
vizo de Augas, etc. 

EU di que "non se intentou con 
firmeza a moción de censura. Se 
o PP segue empeñado en non 
consensuar as causas, en pensar 
que está actuando como se tive
se a maioria absoluta, pois a mo
ción de censura terá que estar 
planeando durante moito tempo. 
Porque a oposición debemos de 
ser responsábeis e non permitir 
que en Lugo haxa un parón de 
desgoverno cando somos unha 
das cidades con mais problemas 
do Estado. Contado tamén EU 
comprende as diferéncias no seo 
da oposición: "Teríamos bastan
tes problemas, pero eu sempre o 
digo: os intereses da grande 
maioria dos lucenses deberian de 
facer que tivésemos nun momen
to determinado a responsabilida
de de xuntarnos". • 

Q REI DEPüRTE 

• VÍTOR MÍGUEZ 

• O BNG P,or mediación 
de Bau.tista Alvarez ven de 
apresentar unha interpela
ción ao titular da COTOP, 
Xosé Guiña, pala constru 
ción dunha pista de patina
xe que ameaza con liqui
dar as actividades deporti
vas do Naútico de Ponte
cesures ao lle quitar espa
zo ás instalacións deste 
clube. Álvarez atribue isto 
á-falta de control político 
do Clube Naútico, orabén ; 
Non será que con tanta 
promesa de industrializa
ción Pepe decidiu extender 
a cimentación da proxecta
da pista de patinaxe para 
convertela na plataforma 
dun mini-estaleiro? 

• Claro que por moi mal 
que o faga Guiña non lle 
faltan competidores de alto 
calibre , caso de Carlos 
Príncipe. A este aprendiz 
de Soto non lle chega con 
declarar que de maior gos
taria de ser como Francis
co Vázquez , senón que 
cópia o piar que este reali
za en Marineda. Oeste xei
to apesar do derroche pre
supostário e do déficit eco-

. nómico xerado polo Colf
seu, Príncipe xa anunciou 
a construción do futuro Pa
zo dos Deportes e a Músi
ca de Vigo, onde por certo 
-a ver se vostedes o en
tenden- ainda que tan só 
está en proxecto , xa se 
anunciou nel a Copa do 
Reí de Baloncesto 93 -94. 

• O que debe de aconte
cer é que nos países en 
crise o desvario dos líde
res é infinito; e se rion ve
xan o que pasou con Mik
hail Gorbachov, recente
mente eleito Presidente 
Honorífico do Consello 
Mundial de Boxeo nacida
de de México. O ex líder 
do Kremlin declarou na 
sua xubilación a sua inten
ción de se adicar a labores 
humanitárias e de solida
riedade entre os pavos . 
Descoñecemos as inclina
cións humanitárias do se
ñor Mikhail , pero abofé 
que o ring no o ha de ins
pirar en demasia. 

• Pero se con desvaríos 
continuamos , Boris leltsin 
non lle anda á zaga. Este 
loiro cabaleiro que pratica 
xinásia todos os dias e que 
presume de ser o repre
sentante do novo espírito 
"democrático" soviético é o 
protagonista da máis re
cente polémica deportiva 
da CEI. No seu afán de li
berdades, leltsin "liberou" 
aos deportistas das sub
vencións necesárias para 
os Xogos Olímpicos e en
comendou ás federacións 
que os axudasen no que 
pudesen para que polo 
menos se pudesen des
prazar a Barcelona. + 
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/ODONTOLOGO/ 

Coida-los dentes é coida-la saúde. Unha boca <lana

da non só supón un prexuízo estético senón que pode 

ser causa de diferentes trastornos (infeccións, proble

mas dixestivos, etc.). 

Para conseguir unha boa saúde dental cómpre acudir 

periodicamente ó odontólogo desde a infancia, limpa

los dentes despois de cada comida, empregar produc-

tos fluorados e evita-los alimentos azucrados (doces, 

caramelos, etc~). 

CONSELLERIA DE SANIDAD E 



NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Catro grandes empresas optan polo galega nas suas actividades, 
mentres o Parlamento aproba a oficialización dos topónimos Ourense e A Coruña 

O uso do galego e da toponimia correcta 
imprescindíbel para receber axudaS da Xunta 
•A.E 

O 6 de Febreiro deuse 
outro paso adiante na 
normalización lingüística 
ao aprobar o Parlamento 
duas proposicións do BNG 
e PSG-EG, 
respectivamente, polas 
que o a cámara g lega 
instará ao Congreso para 
que oficialice os topónimos 
provinciais de Ourense e A 
Coruña e a Xunta para que 
aquelas empresas que 
pretendan receber créditos 
ou subvencións utilicen o 
galego e usen 
correctamente a 
toponímia. Ese mesmo dia 
a Asociación de 
Funcionários para a 
Normalización Lingüística 
anunciaba que catro 
grandes empresas galegas 
optan polo emprego do 
galega nas suas 
actividades. 

A matrícula dos veículos de Ou
rense pasará a ser OU, na vez 

• de OR, se o Congreso de Depu
tados procede ante a petición 
galega de oficialización dos to
pónimos de Ourense e A Coru
ña, como cando o pasado mes 
de Setembro aprobou unha lei 
que cambiou as denominacións 
de Lérida e Gerona polas pró
prias de Lleida e Girona. Os ma
triculados na Coruña seguirin le
vando o distintivo do C. 

A iniciativa do BNG de que o 
Congreso aprobe unha lei pola 
que as províncias da Coruña e 
Ourense pasen a denominarse 
oficialmente segundo o nome de 
seu, estivo apoiada por todos os 
grupos parlamentários da cáma
ra e pede tamén que a Xunta lle 
remita a todas as instáncias do 
Estado a lista coa toponímia co
rrecta das localidades da Galiza. 
Oeste xeito pretenden evitarse 
anacronismos como que se siga 

PROVllCIA DE 

ORENSE 

O Congreso dos Deputados deberá publicar unha lei restituindo á província de Ourense o seu verdadeiro nome 

a utilizar no 0.1. nomes como El E cos que lles asisten, en virtude · 
Ferro/ del Caudillo, e outros. co- mpreSaS que dos cales poderian util_izar o ga-
mo Rianjo, Sangenjo ou lrijoa. lego nas suas relacións laborais, 

Galeguizar as empresas 

Na mesma sesión da Comisión 
Institucional, coa que se comeza
ba a actividade parlamentar des
pois do paréntese do Nadal, polo 
que hai que concluir que as vaca
cións lle sentaron ben ás suas 
·señorias, era aprobada outra pro
posición do PSG-EG pala que se 
instaáXuntaa que, en cumpri
mento da Lei de Normalización 
Lingüística, abrigue ás empresas 
beneficiárias de créditos ou sub
vencións a utilizar a toponímia 
correcta nas etiquetas e na publi
cidade que realicen . Esta condi
ción esixirase tamén a todos os 
adxudicatários de axudas, crédi
tos ou subvencións oficiais. 

Un terceiro ponto apresentado 
por Camilo Nogueira, no que se 

comezaron a non prosperou ªºvotar en con-
utilizar O galegO tra os parlamentários do PP. 

son ICl-Farma 
do Porriño, 
Pesquerías 
Santo Domingo 
e Rodmande -
Vigo, e 
transportes 
Castro mil 

pedia que as empresas benefi
ciárias de créditos deberían de 
pór en coñecimento dos seus 
traballadores os direitos lingüísti-

Catro empresas optan 
polo emprego do galega 
Catro grandes empresas galegas 
comezaron a utilizar o galego nas 
suas actividades, tanto na comu
nicación interna como externa, 
segundo o facia saber a Asocia
ción de Funcionários para a Nor
malización Lingüística tamén o 
próprio 6 de Febreiro, ainda que 
se apresentará oficialmente nun 
acto en Compostela na primeira 
semana do mes de Marzo no que 
participarán directivos destas em
presas e da asociación promoto
ra, a própria AFNL. 

As empresas en cuestión son 
ICl-Farma, asentada no Porriño 
e dedicada a produtos farmacéu-

POR 

ticos; Pesquerías_ Santo. Domin
go de Vigo; os estaleiros Rod
man, tamén de Vigo e a empresa 
de transportes Castromil. · 

Este proceso de normalizadón 
do uso do galego foi negociado 
pola AFNL cos presidentes dos 
consellos de Administración ou 
altos directivos de empresas 
consideradas como as máis re
presentativas da Galiza, tentan
do que se produza un efeito de 
arraste sobre outras empresas, 
tanto grandes como pequenas. 
Outras compañias que xa están 
contactadas son Larsa, Pesca
nova e outras do sector vinícola. 

Frente a estes pasos normaliza
dores ternos a atitude do Governo 
central, que interpón recurso con
tra acordes dos plenos municipais 
sobre o emprego do idioma gale
go por esas corporacións. O últi
mo caso, nos concellos de Cas
troverde e Castro de Rei. • 

Peche os crista is e concéntrese na 
conducción. A radio fa¡ o resto. A 
radio ponlle 300 noticias por ho-

ra. E 200 temas musicais, 25 en
trevistas e 1 O series para elixir, ta
mén por hora. As 24 horas. Así 

vai o seu coche gracias á radio. 
Gañando tempo gracias á infor
mación. 

A RADIO MARCHA 
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Ramon Hermida, responsábel do grupo de Bioenxeñeria. Rafael (iómez Alcalá e Alonso Alonso investigan as comunicacións ópticas. 

En Galiza trabállase en tecnoloxias da comunicación, .. espaciais e bioenxeñaria 

Non é preciso ser un xigante para 
albergar proxectos de investigación 
• HORACIO VIXANDE 

"lsto non é a N.A.S.A. -di 
Domingo Docampo, 
Director do Departamento 
da Tecnoloxia da 
Comunicación da 
Universidade de Vigo-, isto 
é Galicia, pero é verdade 
que neste campo non se 
pode ir atrasado, ou a 
investigación que fas é 
avanzada ou non existes. 
Neste sentido tacemos o 
posíbel por competir 
dignamente, e somos 
respeitados no mundo." 

Galicia apenas canta con medio 
cento de profesionais adicados 
ao estudo das tecnoloxias da co
municación, é dicer, á investiga
ción do soporte técnico que per
mite transmitir información a dis
táncia. Vigo é o lugar de Galiza 
onde este tipo de investigación é 
máis intensa, xa que canta cun
ha escala de Telecomunicacións. 
Nembargantes en Compostela e 
na Coruña tamén hai un esforzo 
investigador neste campo. Fun
damentalmente son as universi
dades as que acollen a investi
gación pois que no terreo da in-

dústria só existe cunha pequena 
compañia adicada á fabricación 
de dispositivos de emisión e re
cepción e unha filial dunha em
presa de Madrid. Pala contra, no 
mundo os profesionais cóntanse 
por milleiros e alguns países te
ñen unha sólida estrutura indus
trial que lles permite un grande 
estarzo investigador. Non hai 
que esquecer que na telecomu
nicación a indústria e a universi
dade manteñen unha relación 
simbiótica. 

En Galicia a caréncia de estrutu
ra industrial súplese coa colabo
ración con empresas e universi
dades españolas, europeas, xa
ponesas e norte-americanas. Es
ta relación explícase polo feíto 
de que a investigación da tecno
loxia da comunicación está inter
na cionalizada. 

"Para acadar un bon nível inves
tigador non hai segredos, só é 
preciso traballar, e aqui hai vá
rios grupos de persoas que es
tán a traballar arreo"; asi explica 
Domingo Decampo o porque dos 
resultados que están a obter. 
"Nos últimos dous anos da Esto

"Concretamente no Grupo de Tra
tamento do Sinal -que o próprio 
Domingo Docampo dirixe-, ternos 
convénios con várias empresas e 
universidades españolas para de
senvolver liñas de investigación 
coas comunicacións dixitais e a 
codificación de voz e áudio. Asi
mesmo, mantemos cooperacións 
a nível internacional , pero exem 
plo, con Motorola estamos en con
tacto con vistas a facer un sistema 
que permita o recoñecemento .da 
voz mediante redes neuronais". 

Mesmo a tecnoloxia espacial é un 
obxectivo dun dos· grupos investi
gadores que hai en Galicia. "Esta
mos a intentar que a Comisión ln
terministerial de Ciencia e Tecno
loxia nos fináncie un proxecto que 
se incluiría no Programa de Inves
tigación Espacial e que consistiría 
no estudo de antenas reconfigu
rábeis para aplicacións por satéli
te- explica António García Pino, 
que dirixe o grupo de antenas e 
radiocomunicacións-, iso significa 
que poderian ser usadas para 
aplicacións distintas. Tamén tra
ballamos en cuestións relaciona
das con radares." 

la de Telecomunicacións de Vigo Non tan espectacular, pero si in
sairon máis de 200 publicacións . . tere·sant.e: e de gran nível, é a lí
en congresos e revistas espeCia- · ña.inv.estigadora do grupo de tra
lizadas," engade Decampo. ballo. que d_irixe Ramón Hermida. 

Este grupo, adicado ao estudo 
da bioenxeñeria, está inmerso 
nun programa de tratamento de 
sinais biolóxicas con aplicacións 
de tipo clínico. Este programa 
está a estudar as variacións da 
tensión arterial co fin de obter 
mellares diagnósticos de hiper
tensión. Para iso, vários dos 
seus alumnos levan adosados 
aparatos que periodicamente mi
den a tensión arterial para que, a 
continuación, a información reco
llida poda ser tratada. Tamén so
bre a hipertensión estanse a fa-

- cer estudos en mulleres embara
zadas e recén nados para tratar 
de diagnósticar o risco de hiper
tensión e coñecer os efectos que 
os medicamentos poden provo
car nestes últimos. Nese campo 
o nível de investigación en Gali
cia é altamente competitivo , e 
tanto a Escala de Telecomunica
cións de Vigo, como a Facultade 
de Medicina de Compostela, co
mo o Departamento de biofísica 
aplicada da Facultade de Físicas 
de Santiago, manteñen unha es
treita colaboración, que se ex
tende a universidades de 
EE.UU. e Xapón e ao Sistema 
Mexicano de Seguridade Social.. 

Hai ramas da investigación que 
poden ser afrontadas desde un 
ponto de vista práctico sen ter 

que facer grandes investimentos 
económicos, nos casos anterio
res sucedía asi, pero no grupo de 
electrónica de comunicacións e 
comunicacións ópticas non pasa 
o mesmo. "No terreo da optoelec
trónica (a electrónica aplicada ao 
tratamento da l4z para utilízala 
como transmisora de informa
ción) di Rafael Gómez, un dos in
vestigadores deste campo-, esta
mos a traballar no deseño de dis
positivos de emisión e recepción 
para fibra óptica, é dicer, no dio
do láser e no diodo teledetector, 

· pero ternos que facelo desde un 
plano teórico porque para levalo 
á práctica seria preciso un reac
tor de 1000 millóns". "Nestes ca
sos aclara Alonso Alonso, outro 
dos participantes no proxecto
unha vez que se chega a unha 
solución teórica esta é comunica
da a un laboratório que poda po
ñela en práctica. De todos xeitos, 
o invento seria do teórico." 

A telemática foi o último dos as
pectos do campo das tecnoloxias 
da comunicación en integrarse á 
investigación en Galiza. A telemá
tica é a tecnoloxía das redes pre
cisas para que os ordenadores 
poida comunicarse; trata de solu
cionar os problemas que produce 
o tráfico de información através 
das liñas de comunicación.+ 

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

O ·-mito das telecomunicacións 
•H.V. un asunto determinado acumu

lou un experto nesa matéria pa
ra que poda ser utilizada poste
riormente por un computador, 
que daría os mesmos consellos. 
que o experto. 

Domingo Docampo, director do Departamento de Tecnoloxia da Comunicación da 
Escola de Telecomunicacións de Vigo. 

O uso dunha linguaxe ás veces 
demasiado pretenciosa, ainda 
que a·;x:eitada, ten contribuido a 
difundir unha imaxe mítica das 
tecnoloxias da comunicación. 
En moitas ocasións os concei
tos definidos só supoñen unha 
parte do significado total da pa
labra que os descrebe. Neutros 
casos as definicións resultan 
herméticas en exceso. É o pro
ble·ma dunha linguaxe científi
ca que trascendeu á socieda
de. Palabras ou expresións co
mo software, hardware, inteli
xéncia artificial, redes neuro
nai$. ou sistemas expertos for
man parte dun vocabulário que 
nos deixa abraiados porque 
non o dominamos. 

O hardware fundamentalmente 
ven estar consituido polos ele
mentos electrónicos que permi
ten o tratamento da información, 
pódese dicer que é hardware un 
ordenador, unha impresora ... O 
software son os programas in
formáticos. A intelixéncia artifi
cial trata de que un ordenador 
poda tomar decisións elexindo 
unha de entre várias dun dile
ma. Unha rede neuronal ten un 
esquema de funcionamento que 
procura tratar a información non 
só desde critérios dixitais, é di
cer, binários, respondendo si ou 
non, senón que sexa quen de 
matizar, tendo un comportamen
to de poder suxerir o comporta
mento habitual dunha neurona. 
Por último un sistema experto 
recolle a información que sobre 

Outro dos mitos da investiga
ción científica en laboratórios 
universitários criou unha imaxe 
de lugares nos que unha série 
de científicos preparan produc
tos que imediatamente pasan 
ao mercado. lsto noh é estricta
mente asi, nunha investigación, 
en xeral , trátanse aspectos de
terminados dun producto máis 
amplo ao que serán ensambla- 1 

dos ou se preparan productos : 
preindustriais, que logo a indús- : 
tria se encargará de rematar pa- : 
ra que penetren no mercado.+ 1 

1 

~----------------------------------------------------------------------------~ 
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ELEICIÓNS AUTONÓMICAS 

As autonómicas rex_istaron un 59,5°/o _de participación na anterior convocatoria 

O fantasma da abstención planea 
sobre os comicios catalóns 
• PACO SOTO/BARCELONA 

A abstención converteuse 
nunha das principais 
preocupacións e 
obsesións das formacións 
políticas que concorrerán 
ás eleicións autonómicas 
catalanas do próximo 
15 de Marzo. Mentres que 
socialistas e converxentes 
confian en que os 
escándalos non erosionen 
a sua base eleitoral e 
chaman á militáncia a 
mobilizarse para conquerir 
captar o maior número de 
votos, os partidos que 
aspiran a converterse ne 
terceira forza eleitoral, 
Iniciativa per Catalunya 
(IC) , Esquerra 
Republicana (ERC) e 
Partido Popular (PP), 
redobran esforzos para 
convencer aos sectores 
que tradicionalmente os 
votan e a os descontentos 
de CiU e do PSC-PSOE 
para que acudan ás 
urnas. 

Jordi Pujol parte como favortio para a reeleición . 

Todos fan chamamento$;:á_ partí- . · Un·moménto diffcil 
cipación , porqu.e· sab.$.ri' que a 
abstención é como uriha serte de ·· Todo parece indicar que o. mo
fantasma ·que planea sobre esta . mento político en que chegan es-
convocatória. Ninguén esquece tas eleicións non é o máis idó-
que nos últimos comícios auto- neo. Multiplícanse as acusacións 
nómicos, un 40,5 por cento dos de corrupción, especialmente 
eleitores decidiu non acudir ás contra CiU e o PSC-PSOE, as 
urnas, o que demostra que este formacións á direita e esquerda 
tipo de eleicións é o que conta destes dous partidos sofren au-
con menos participación no Prin- ténticos quebradeiros de cabeza 
cipat de Catalunya. Mentres que á hora de encontrar e consolidar 
a abstención sitúase en torno ao un espazo eleitoral e a clase po-
30-32 por cento en consultas de lítica vese envolta nunha nube 
tipo lexislativo ou municipal, en de descrédito frente á cidadania 
comícios para renovar a cámara da que lle é difícil sair. 
baixa catalana nunca baixou do 
35 por cento, incrementándose 
en cinco pontos entre as autonó
micas de 1984 (35,7 por cento) e 
as de 1988 (40,6 por cento). 

Son dous millóns os cidadáns ca
taláns potencialmente abstencio
nistas en convocatórias desta na
tureza, segundo un estudo recen-

te, e non parece que a cifra pode 
variar á baixa o 15 de Marzo. Uns 
por descontento e desencanto, 
outros por desinterese cara a ac
tividade política, serán moitos os 
que non acudirán ás urnas ese 
dia, e parece que nen a campaña 
anti-abstencionista despregada 
polos partidos nen os 125 millóns 
de pesetas de orzamento institu
cional a ese respeito conseguirán 
modificar o panorama. 

._ As diferéncias ideolóxicas e pro
gramáticas convértense en 
:asunto de pouca monta en com
paración co problema da absten
ción , e á hora de convencer aos 
cidadáns sobre a necesidade de 
ir votar, chégase ao consenso 
case total. As discrepancias só 
son de diagnóstico; mentres que 
converxentes e socialistas consi
deran que a abstención só bene
ficia aos partidos pequenos, por
que teñen un eleitorado máis fiel , 
as formacións de menor impor
táncia tamén eren que se verán 
perxudicadas por este fenóme
no, ao ser a porcentaxe de vo
tantes máis reducida. 

Máis votantes 
para menos partidos 
O censo de votantes para os co
mí c i os autonómicos cataláns 
compense de 4.846.015 perso
as, 270.501 máis das que figura-

ban inscritas no rexisto eleitoral 
das anteriores eleicións ao Par
lament mentres que, por untia 
parte, aumenta o número de per
soas que poderán acudir ás ur
nas para renovar o Parlament de 
Catalunya, por outra , o número 
de candidaturas apresentadas 
rexistou un sensíbel descenso a 
respeito das listas que participa
ron nas eleicións de 1988. Na
quela convocatória foron 22 as 
formacións políticas que conco
rreron . Nesta ocasión , só 17 par
tidos e grupos , segundo dados 
das xuntas eleitorais das catro 
províncias que compoñen o Prin
cipat de Catalunya. Entre estas 
forzas destacan os grandes par
tidos ou coalicións, como o Partit 
deis . Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) e Convergéncia i 
Unió (CiU) , formacións de longa 
tradición histórica, como Esque
rra Republicana de Catalunya 
(ERC), ou de certa importáncia 
na sociedade , como Iniciativa 
per Catalunya (IC), colectivos 
ecoloxistas, como Alternativa 
Verde-Moviment d'Esquerra Na
cionalista ou o Partit Ecologista 
de Catalunya Verde, organiza
cións comunistas , como o Partit 
deis Comunistes de Catalunya 
(PCC), e de extrema esquerda, 
como o Partit Socialista deis Tre
balladors e unha formación inde
pendentista de carácter radical , 
Catalunya Lliure. + 

SUSCRÉBASE 
ANOSATERRA 

A 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

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

Nome ........... ............. ........................... .... ... .. .............. ....... ............................ ...... ..... .............. ..... .. .................................................. . 
Apelidos ................................................................................................................................. ................................. ........................ . 
Enderezo ... ............................................................................................................. :. .................... ............... ... .............................. . 
Teléfono ..................................... Povoación ..................................................... ....... .. .... ... ................................ ..................... . 

Sus.crébome ao periódico A Nasa Terra por un ano/s~mestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal .... ... .. .... ... .... ......... ... .... ... .. .... .. .. ... ... .... .. ..... .. .... ... .. .. ....... ..... ... . 6.200 pta./ano 3.200 pta./semestre 
Europa .... ... .. .... .. ... ....... .. ..... .... .... . . .. .. ...... ... .... .... ..... ......... ........ ....... ... .... . . ........ ... ....... .. ... .... ..... ..... ..................... 6.700 
América e resto do mundo ..... ... ... ... ..... ... ..... .. . .. ....... .. ...... .. .. ...... .... .... ...... ... ... ... .... .. ... ........ ... ..... .... .... .......... 8.500 

a) Subscricións para o Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

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

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

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

TITULAR CONTA OU LIBRETA ................ ....................................................................................................... .............................. . 
NÚMERO DA SUCURSAL ........................ ................................. .. .................................................. ......................... ................. ..... . 

POVOACIÓN .... .. ... .................................... ............. PROVINCIA ............ ............................................... .................. ......... ..... ... .... . 

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

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

ANOSATERRA 
A Xunta príonza as zonas forestais na 

concentración parcelána 

A Fonsagrada, comarca 
iloto no desmantelamento 

·-pla<ión cultun1I 
cM.Manuel 
fraga 

A información que paga a pena ter 



CONFLITOS NACIONAIS EN EUROPA 

A CONDENA 
DA PENA DE MORTE 

MANuEL VEIGA 

A condena da pena de morte está cada vez máis asentada na con
ciéncia da maioria das persoas. Nengun fin debería xustificar o seu uso. 

Nen as estratéxias de ETA, nen as do governo español, por moi xusti
ficábeis que aparezan no terreo da política, teñen dereito a pasar por 
riba deste princípio universal. 

Os atentados de ETA, as pancartas solicitando a pena de marte con
tra os terroristas, as accións dos GAL e o papel do exército como ga
rante da unídade da pátría -ameaza explícita co recurso ás armas
segundo marca a Constitución, non callen na cabeza da maioria dos 
cidadáns. 

Pódense comprender e mesmo compartir as razóns de HB e da maio
ria nacionalista basca, pero en política hai mil camiños por experimen-

En dous sabdos consecutivos duas mobiltzacións de 24 e 30 mil persoas percorreron as ruas de Bibao, convocadas por Gesto pala paz tar, máis alá das práticas hoxe canonizadas polo poder e sen ter por 
e HB. Na imaxe amáis recente delas , que ncluia a negociación como consigna principal. iso que retrocederá violéncia física.+ 

O clima existente hoxe é semellante ao comezo das negociacións de Alxer 

HB acusa ao PNV 
de torpedear as conversas de paz 
O chamado problema basca volve estar nas mesmas 
posiciónsque hai exactamente dous anos, en Febreiro 
de 1989. Comezan a escoitarse rumores sobre a 
negociación, que son difundidos pala prensa expañola 
máis prestixiosa, o Governo español desminte alguns, 
co que deixa aberta a porta a outros, mentres segue 
afirmando que os etarras apodrecerán nas prisións. 
lntensifícanse as campañas de detencións masivas e 
desarticulacións de comandos, ainda que lago só 
ingresen no cárcere menos do 5 por cento dos detidos. 
ETA responde con máis atentados, o número de vítimas 
inocentes aumenta. As duas partes néganse a sentarse 
dando unha imaxe de debilidade. 

•B. LAXE 

En Febreiro de 1989 a ministra
portavoz do Governo español, 
Rosa Conde, recoñecia publica
mente que as vías policiais non 
son efectivas para acabar co te
rrorismo, polo que era necesário 

"acometer vías de diálogo". Esta
ba presente o clima de Alxer que 
posibilitou o diálogo ETA-Estado. 
Desde aquelas non se avanzou 
nada na solución do contencioso 
entre o Estado español e,o pavo 
basco :"máis alá de evolucións 
conxunturais o problemaperma-

nece nos seus parámetros de 
sempre con expresións dramáti
cas e dolorosas non desexadas'', 
tomando a expresións de HB na 
sua carta a Felipe González. 

Neste momento estanse a dar 
unha série de feítos que recor
dan o comezo das conversas de 
Alxer.Un primeiro apontamento á 
posibilidade dun diálogo para 
concluir coa violéncia política en 
Euskadi, xerou, de imediato, si
tuacións límites: proliferacións de 
hipóteses, operacións represivas 
de gran escala contra ETA e 
atentados, cada vez máis fortes 
por parte desta. Semella que do 
que se trata é de fomentar unha 
interminábel dialéctica das posi
cións de forza cara as eventuais 
negociacións. Dialéctica perigo
sa pois pode abortar esas mes
mas conversas e o mesmo cesa
mento da violéncia. 

Os rumores 

Asi , El País, aseguraba que 
"ETA ultima unha trégoa de dous 
meses nun intento de reanudar o 
diálogo". El Mundo na edición do 
País Basco indicaba que "secto
res de ETA son partidários de 
estabelecer unha trégoa de dous 
meses e o semanário Tiempo in
cidía tamén na disposición de 
ETA a unha trégoa de curta du
ración para transladarlle ao 
Executivo a responsabilidade da 
reanudación dos contactos. 

El Correo Español afirmaba que 
o Governo central ameazara a 
Eugenio Etxebeste Antxon con 
traelo ao Estado español se ETA 
non declaraba unha trégoa. O 
Ministério do Interior apresurou
se a desmentir esta información. 

Desde HB acúsase a un sector 

do PNV, concretamente a Xavier 
Arzallus, de ser un dos principais 
instigadores destes rumores , que 
xa, meses antes das conversas 
alxerinas, apontaba á posibilida
de de trégoas e contactos. Desde 
estes círculos de Herri Batasuna 
repítese a frase pronunciada por 
Arzallus en várias ocasións, de 
que cando aconsella faino saben
do que as suas indicacións pro
ducen a reacción contrária, que
rendo indicar asi que o PNV tenta 
impedir as conversas, ao tempo 
que, coa sua política, está a pro
vocar a ruptura entre os sectores 
nacionalistas. 

Estes indicadores dos movimen
tos políticos permítenlle afirmar a 
xentes do entorno de HB que "al
go prometedor pode chegar en 
breve, se as maquinacións des
tes falcóns se superan sen com
plexos".+ 

O escritor Ronan Bennett enxuícia en The Guardian o momento do Ulster 

Falta por probar Cl solución política 
A solución posíbel da guerra do 
Ulster pasa antes que nada pala 
conversa co Sinn Fein, o brazo 
político do Exército Republicano 
Irlandés. O escritor británico Ro
nan Bennett, autor de A Segun
da Prisión publica no último nú
mero da edición semanal de The 
Guardian (que o diário de Man
chester edita conxuntamento co 
Washington Post e Le Monde) 
un artigo no que pede a Londres 
que sente na sua mesa a Gerry 
Adams, líder dos republicanos 
do Ulster. 

Bennett di que na orde do día 
deste encontro compre que figu
ren dous asuntos centrais para 
debate, que, con todo, non se 
deben presentar como condi
cións: unha trégua bilateral e o 
compromiso británico de retirada 
de tropas. Para o escritor, a posi
ción oficial do Governo británico 
(a de non sentar nunca a nego
ciar con quen usa a violéncia pa
ra conseguir os seus fins políti
cos). non se pode tomar en sé-

rio. "Non ternos máis que 
volver a vista ao pasado 
colonial de Europa para 
lembrarmos o lote de asa
sinos, bandidos e terroris
tas que foron invitados ás 
mesas de negociacións 
asi que fracasaron as polí
ticas de represión contra 
eles: Smuts, Keniata, Mu
gabe , por dar só tres 
e·xemplos. En Suláfrica, o 
governo que tantas veces 
calificou de terrorista a 
Nelson Mandela e tora o 
seu carcereiro, senta agora á 
mesa con el. Sen ir tan lonxe, o 
pistoleiro do 1 RA Michael Collins 
saiu como un heroi de Downing 
Street (residéncia do primeiro mi
nistro británico), co gallo das ne
gociacións con Lloyd George e 
Winston Churchill que deron co
mo resultado o establecemento 
do Estúdo Libre de Irlanda hai 70 
anos". 

Ronan Bennet lembra ainda wn
ha recente decisión do governo 

·británico que escandalizara aos . 
unionistas: "Ao pistoleiro do IRA 
Gerry Adams, hoxe presidente 
do Sinn Fein , tirárono da cela es
pecial de castigo de Long Kesh e 
levárono a Londres á carreira pa
ra conversar co delegado do go
verno para o Ulster, William Whi
telaw. Tres anos despois, o IRA 
e Londres negociaron unha tré
gua de semanas. Governos con
servadores e laboristas teñen 
negociado co 1 RA á sua come
néncia. Non non enganemos". 

Para considerar as con
versas recomenda "deixar 
de lado esa idea de que o 
governo yai talar con asa
sinos, terroristas sen con
ciéncia ou animais. Pode
mos estar dacordo en que 
as accións destes homes 
e mulleres , dispostos a 
matar e a morrer polos 

e o que agora chaman aumento 
progresivo da vixiáncia armada o 
IRA non está nas últimas. Hai 
anos que os mandos militares 
británicos deixaron de crer nun
ha vitoria militar, ainda que al
guns comentaristas e políticos 
(sobre todo Neil Kinnock) ainda 
eren niso". 

seus ideais políticos, son "O que ternos diante é un proble-
brutais e desalmadas. Pe- ma político que require solución 
ro non hai criminal no política -senténcia o autor do ar-
mundo que se deixe mo- tigo. Menos a política, todas as 
rrer de fame nunha prisión opcións fallaron nestes anos. 

porque recoñezan a sua candi- Noentanto, a sensibilidade sobre 
ción de preso político, nen hai _ a cuestión irlandesa é tan aguda 
delincuente que ature un.ha loita que por escreber un artigo coma 
de 20 anos sen contrapartida este un corre o perigo de ser de-
material nengunha e con enorme nunciado como membro do IRA. 
risco da vida". Eu non son nen membro do Sinn 

Os que abordan o problema co
mo un asunto estritamente delic
tivo, non ven máis que unha sai
da: aumentar a represión. "Pero 
-argüe Bennett- despois de 20 
anos de toques de queda, deten
cións, tortura, uso de confidentes 

Fein nen do IRA pero interésa
me a paz por riba de toao e creo 
que as negociacións son o me
llor dos camiños para consegui
la. Por falarmos non van curar 
todas as feridas pero será ese o 
ponto de partida QO camiño para 
unha paz xusta" . • 
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A RECONVERSIÓN NO AGRO 

• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

·"A actual política 
agrícola provoca 
super-produción, 
dunha banda, e 
desertas 
económicos da 
outra. Compre un 
reparto máis 
harmonioso", 
sinala Francis 
Thomas, produtor 
de leite nunha 
explotación de 66 
hectáreas e 
membro da 
Confédération 
Paysanne 
Fran9aíse, 
segundo sindicato 
agrícola do país 
galo (detrás do 
oficial FNSEA); 
que xunto con 
outras centrais, 
como o Sindicato 
Labrego Galega, 
forman a 
Confédératíon 
Paysanne 
Européen. · 

Francis Thomas 
1A experiéncia de aplicación de cuotas 
·foi un completo fracaso ne;1 Franza' 

_¿ 

Cales son os prezos do leite en , acorde para fixar prezos únicos cos que se aplicaron? 
'As empresas Fráncia? l_/ pala competéncia entre elas para 

venden o leite ao 
recuperar produtores dunha leita- O primeiro ano de aplicación foi o 

O prezo médio do ano 91 foi de 2 ria a outra. Ainda fixan un prezo 1984. O sistema de declaración 
francos por litro, pero a novidade mesmo prezo teórico pero nengunha empresa era por produtor e empresa. O 
do ano 90 e 91 é que estes foron respeita ese prezo. produtor podia pedir o mellar dos 
os primeiros anos, desde hai máis independentemente anos 81 , 82 ou 83 . Pero case nin-
de 40 en que o prezo do leite bai- Isa é unha regresión, antes habia guén sabia que podia facer iso, 
xara. Cando se aplicaron as cuo- de cal sexa a unha negociación colectiva para fi- polo que moitos quedaron coa 
tas no ano 84 dixéronnos que era xar o prezo pero agora non, o que cuota do 83 , e se produciran máis 
para garantir os prezos, pero ago- calidade pagada é outro efeito indirecto das cuotas . antes é a empresa quen se que-
ra topámonos coas cuotas e ade- ao produtor' dou con ela para utilizala para ou-
mais coa baixada dos prezos. No Estado ·español estase fo- tras. Son as empresas as que re-

mentando o modelo francés de cuperaron a diferéncia de cuota 
Os baremos de calidades na cooperativismo, incluso vendén- entre o 83 e o mellar ano. Tamén 
análise do leite tamén se están dolle empresas a cooperativas dos produtores que deixan de pro-
a utilizar para baixar os prezos. francesas como a ULN. Que dife- ducir sen acollerse a plans de 

réncia hai entre estar nunha coo- abandono queda a empresa coa 
Agora hai un prezo base para un perativa, ou unión de cooperati- sua cuota. 
leite estándar de 38 de Matéria que poñen dentro do leile para vas que comercializan leite, ou 
Graxa e de Proteína de 32, con que se solidifique se non ten xer- vender a unha empresa privada? Nestes momentos , a méd ia de 
primas ou penalizacións se se re- mes, nen nada. Asi despois vén- cuota por produtor aumentou dos 
baixan ou aumentan esas pareen- dennos nos nasos mercados co- No soldo do x.erente. Nas coope- 60 .000 kg . iniciais a 111 .000 kg. 
taxes. Cando as análises non co- mo "imperecedeiros". rativas págase máis ao xerente. actuais. Non sabemos se fo i por-
rresponden coa definición legal de Eu estou na ULN e o xerente co-
leite sanciónase baixando os pre- A análise do leite faise .de ma- bra seis veces máis que o Minis-
zos deste. Cada vez que os pro- neira semellante á Galiza. Pois tro de Agricultura, non existindo 
dutores chegan a esa definición aquí tomouse o modelo francés desde hai dous anos retornos ca-
legal do leite cámbian os bare- dos Laboratórios lnterprofisio- operativos , nen sequer informa-
mos, mesmo utilizan outras análi- nais. Cal é a sua experiéncia ción do que fai a directiva. Si exis-
ses para usar de referéncia. Quer te unha asemblea anual de só-neste sentido? 
dicer, é outra maneira de baixar o cios . Ali dísenos que non houbo 

'Na asemblea da prezo ao produtor. Os Laboratórios estan a caneen- beneficios e portanto non hai re-
tra.rse de xeito que no Norte que- parto de retornos, pero máis na-

ULN díxosenos que Un dos argumentos para xustifi- dan agora só tres laboratórios. da, eu inteireime polos periódicos 
car os baixos prezos aqui na Son os condutor~s dos camións de que a ULN comprara duas em- non houbera Galiza é dicer que o leite na os que toman as mostras nas ex- presas nos EEUU e tres no Esta-
Franza, Holanda e Alemaña ten plotacións e lago pasa un inspec- do español , pero na Asemblea de benefícios pero eu maior calidade. Pero eses bare- tor que leva todos os frascos ao Sócios non nos inteiramos de na-
mos non teñen nada a ver coa laboratório, recebendo aos quince da, ali só nos dixeron que non ha- inteireme polos 
verdadeira calidade e condi- dias ou tres semanas despois os bia benefícios. Pero se non habia 

periódicos de que cións de salubrida~e do leite, só resultados das análises. Antes ha- benefícios , como compraron es-
se utiliza como xustificación? bia problemas porque as empre- tas centrais leiteiras? compraran duas 
Claro , só se utiliza para baixar os 

sas as que arranxaban as análi-
As cuotas ses ao seu antollo, hoxe os prezos empresas nos prezos non se corresponden cun- non son xustos, pero as análises 

has necesidades sanitárias ópti- eremos que son correctas. Os pro- Como foi a experiéncia de apli- EEUU e tres no 
mas para o consumo. Proba diso dutores están conformes coas cación de cuotas lácteas na 

Estado español' é que as empresas venden o leite análises que se lle están a facer. Franza. Cumpriu os obxectivos 
ao mesmo prezo indepenente-
mente de cal sexa a calidade pa- Existe unha lexislación ínter- r----------------------------------------------------, gada ao produtor. Se a calidade profisional na Franza de Contra-

Máis • alimentos pagada teoricamente é máis tos Agrários entre produción e e p1ores baixa, o lóxico é que o consumidor lndústria, da que carece nestes 
pague menos por ela, pero non é momentos o Estado español. 
asi, véndeselle ao mesmo prezo. Cal é o seu funcionamento? Están continuamente deseo- Bélxica do tema da carne. Pero 

brindo adulteracións, hormo- o que é xa totalmente estúpido Na miña explotación producimos Si , os prezos fíxanse por grupos nas perxudiciais, desertiza- é que pretendan autorizar a hor-leite de consumo corrente que lnterprofisionais. Teoricamente ha- ción de terrenos e contamina- mona BST para aumento do dentro de dous dias vai ser consu- bia un prezo único en cada rexión ción de águas freáticas. rendimento de produción láctea. mido, pero a análise faise aos de leite pero desde hai dous anos Unha medida perigosa para a quince dias. Cando se fan as análi- as empresas non se poden pór de O produtivismo non aume.nta a saúde como esta non se ten re-ses os consumid ores xa teñen o 
leite no bandullo desde hai tempo. 1 calidade dos alimentos senón paros en aplicar para aumento 
Se o leite non fose bon xa terian ao contrário . Por exemplo, a da produción, mentres paralela-
feito o mal, é curioso que o teñan carne que produce actualmente mente se aplican· cuotas para a 

vendido todo antes de pagar por el en Bélxica nun 90% é carne redución da produción . Despois 
as suas calidades aos produtores. hormonada. Compran becerros ternos o tema da intensificación 

na Franza e ao cabo de dous da produción con abonado quí-
A evolución de subida dos bare-

'Cando se fan as 
meses xa os venden ben gor- mico. Nós dicimos que a PAC 

mos de leite estándar, segundo a dos de hormonas, todos saben cria unha división da produción 
definición que se dá na Alemaña isto , pero a verificación faise entre os Nitratos dun lado e os 
ou en Inglaterra ao fin é un leite análises os nos matadeiros do país de ori- desertes do outro. Hai que facer 

1 xe; e como se van penalizar a si un ha repartición harmoniosa que non se pode traballar, non é consumidores 1 
mesmos? se non hai inspecto- dos produtores por todo o terri-un produto vivo, é un produto sen 1 

1 res a nível comunitário, como tório europeu para non provocar xermes, que xa non serve para xa teñen o leite 1 
1 cada país vai imporse sancións super-produción por un lado e nada. Por exemplo, na Alemaña a 1 

definición legal de iogures xa non no bandullo 1 a si mesmo? asi, atopámonos· desertas económicos e produti-
1 que non hai verificación séria en vos doutro. • é a dun produto fermentado, é al- 1 

desde hai tempo' 1 
go parecido ao plástico, non sei L----------------------------------------------------J 
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'Até o ano 90 foron 
os produtores 
pequenos os que 
abandonaron e 
os grandes 
os que aumentaron 
a cuota' 

que moitos pequenos produtores 
abandonaron a ·produción ou se é 
a produción de cada quen a que 
aumentou. Os "produtores prioritá
rios" beneficiáronse do aumento 
de cuotas a partir dos volumes 
abandonados nos planos de cese 
da produción leiteira. Na Franza 
houbo nove plans ministeriais de 
cese para redistribuir a cuota, 
ademais dos plans rexionais e lo
cais realizados neste sentido. 

Até o ano 90 foron os pequenos 
produtores os que abandonaron 
e os grandes os que aumenta
ron a cuota. Ouer dicer, o ob
xectivo era facer marchar aos 
pequenos produtores para 
concentrar a produción en 
grandes granxas. O sistema 
de cuotas levou a un au
mento das dimensións de 
certas granxas até un ta
maño tal que se eran de 
tipo familiar atópanse 
agora co problema de 
que é imposíbel trans
mitir, e indenizar aos 
co-herdeiros, tendo ao 
final que destruir a 
granxa venciendo a 
maquinária , terras , 
gado ... 

No proxecto do Mi
nistério español está 
iniciar para Abril o 
mercado de cuotas, cal 
é a situación das trans
misión s privadas de 
cuota en Franza? 

Na Franza , oficialmente , 
conseguimos que non hou
bese mercado de cuotas . 
Pero cando alguén quer 
abandonar a produción ten 
duas opcións , acollerse a un 
plan de cese ou vender a sua 
explotación. Se vende a sua 
explotación ben sabe o que 
custa a cuota para incluila no 
prezo de venda da explotación , 
aumentando un pouco o valor. A 
cuota está ligada á superfície de 
terreno, se o proprietário vende as 
terras e a explotación, con ela vai 
a cuota. 

O sistema de cuotas está a le
var na Franza a unha redución 
drástica de produtores? 

Si houbo unha redución importan
te a nivel de indústrias e de produ
tores. As indústrias reduciron o 
seu número de 1.597 a 372, con
centrándose e pechando plantas; 
e os produtores desapareceron o 
52% das 371.000 explotacións 
existentes no ano 84. No 83 unha 
de cada duas explotacións produ
cia leite, hoxe unha de cada cinco. 

O despovoamento 

Os produtores que abandona
ron na Franza tiñan un tecido 
industrial que os absorbia, e 
ademais outras alternativas pro
dutivas que non hai aqui. Con
cretamente a que sectores agrá-

Francis Thomas é un produtor 
de leite nunha explotación de 66 

hectáreas onde traballan duas 
persoas, nun grupo 

agrícola de explotación comun, 
tendo actualmente 

unha cuota 
de 180.000 litros 

de leite, se ben 
confesa que 

esta cuota 
non é suficiente 

para poder 
viver en 

exclusividade 
da explotación, 

polo que 
é preciso · 
que a sua 

compañeira 
traballe fora. 

Francis 
é membro 
do Comité 

Nacional 
da CPF. 

rios houbo translacións de pro
dución? 

Depende das rexións, na Bretaña 
adicáronse ao Parco e ao Pólo, no 
centro da Franza aos cereais, 
ete ... pero en todas estas produ
cións provocaron un aumento de 
excedentes e baixadas de prezos. 
Agora co desprazamento de pro
dutores de leite hai excedentes en 
case todas as producións . 

A declaración de intencións de 
retención de povoación no rural 
co que se aplicaban as cuotas 
fracasou totalmente, o que está 
a producir a PAC (Política Agrá
ria Comun) é despovoamento? 

O único positivo foi que as rexións 
onde menos baixaron o volume de 
cuota foi nas rexións de montaña, 
onde permitiron permanecer un 
pouquiño de actividades nas zo
nas de Montaña. Pero nestas zo
nas o que non se ve nas estatísti
cas é que quedaron os produtores 
de baixo da montaña, con cuotas 
importantes, e foron suprimidos os 
produtores de zonas de altitude, 
que tiñan pequenas cuotas e 
abandonáronas. lsto leva a criar 
unha grande problemática en can
to ao mantimento da povoación. 
Téñase en canta que agora hai 
zonas inteiras sen actividade eco
nómica, hai comarcas rurais cun 
só campesiño , e comarcas sen 
negun. As terras quedaron sen 
cultivar. Penso que nos vindeiros 
anos queren plantar árbores ne
sas rexións. Oficialmente non hai 
plano forestal pero coas primas 
comunitárias estase xa a falar de 
facer unha grande plantación de 
pinos para Celulosas e indústrias 
papeleiras. 

Que alternativas á PAC están 
propoñendo os sindicatos agrá
rios da Confédération Paysanne 
Européen. 

Dixeron-nos que poñendo cuotas 
non haberia baixada de prezos. O 
que vemos hoxe é que ternos cuo
ta máis baixada de prezos. Asi 
que pedimos out.ro sistema que 
chamamos "Quantums", que é un 
sistema de prezos garantidos até 
un volume defindio legalmente por 
cada UTH (Traballador da explota
ción) e propomos que sexa de 
100.000 kg. Que cada traballador 
comunitário teña un prezo garanti
do até 100.000 litros de leite. Se 
hai superprodución que a pague 
quen a produce, as grandes gran
xas que traballan sen base territo
rial, con produtos importados en 
Holanda, Norte da Franza, Dina
marca, Alemaña, e parte de Ingla
terra. Non son os produtores de 
30.000 litros os que provocan os 
excedentes na Europa.• 

'Se hai super 
produción que a 
pague quena 
produce, as 
grandes granxas, 
non son os 
produtores de 
30.000 litros os que 
provocan os 
excedentes na 
Europa' 

• 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

A inxeñeira 
agrónoma, Mária 
Xosé Pérez, ofereceu 
os seus servícios a 
Coren e na factoria dos 
herdeiros de Franqueira 
recoñeceron que tiña un 
expedente brillante pero 
que a política da 
empresa era non coller 
mulleres para os altos 
cargos. Quizá Mária 
Xosé Pérez teria máis 
éxito s-e agach~se a sua 
condición de inxeñeira e 
aceitase o traballo de 
embalar os ovos. 

O mesmo lle sucede a 
Teresa Varela e a outras 
moitas inxeñeiras 
agrónomas que ven 
como os seus 
compañeiros 
masculinos de 
promoción teñen xa 
traballo. Tamén na 
Escala de Capataces 
de Lourizan en 
Pontevedra esíxese 
como primeiro requisito 
ser español e varon. 

A muller galega sempre 
traballou no campo, 
pero como demostrou a 
antropóloga Lourdes 
Méndez na sua obra 
Cousas de Mulleres, 
nunca acadou lugares 
de· poder. O u eren que 
siga igoal. 

Din que aos 
conselleiros 
da Xunta nunca os 
chama a sua muller por 
teléfono. Para saber a 
hora na que chegarán a 
casa a cear poñen a 
Rádio Galega. 

Supoñamos que 
os veciños 
de Verin viran onte un 
Ovni. Asi daria a notícia 
a Rádio Galega: "O 
Conselleiro de 
Ordeación do Território, 
Xosé Guiña; o de 

Éche o que hai 
(Resposta a Cláudio 
López Garrido) 

Sei dunha persoa que despois 
de asinar unha carta de apoio 
eleitoral a un candidato recebeu 
duras recriminacións por parte 
das persoas do seu entorno, per
soas ás que respeitaba, e tamén 
temia. Abrumado por esta chan
taxe e acoso e para conseguir 
ser aceitado de novo negou pu
blicamente que el asinase nada, 
ao tempo pediu axiña a quen lle 
pedira o apoio que por favor bo
rrasen a sua sinatura da carta. 
Somos humanos e non todas as 
persoas teñen a mesma coerén
cia e peso. Moito mo está a re
cordar a calúnia que me apón 
Cláudio López Garrido no pasa
do número desta revista. 

Ten todo o direito a opinar que o 
libro ao que me adiquei dous 
anos está "a metade de caminho 
entre a crónica 
de lavadeiro pú-
blico e a expo
sic,;:om de méri
tos do concurso
oposigom". Ain
da que creo que 
confunde o seu 
desexo de que o 
libro fose iso 
coa realidade . 
Ao que non ten 
direito é a men
tir sobre a miña 
coduta e o mé
todo do l ibro. 
Sobretodo por
que con esa 
mentira descali
fica ao libro por 
inteiro na sua 
própria nature-

Parecíchesme 
unha persoa 
algo sentida 
poi as 
cornadas 
da política, 
precisamente 
por ser 
honrado. 
E vas agora e 
vesmecon 
estas. 

za, e xa me malício que diso se 
trata. Se res u 1 ta que Cláudio 
"no sabe, no contesta" e "donde 
dije digo, digo Diego", o mesmo 
poderán dicer todos os intervi
nientes. Mesmo pode chegar o 
dia no que Camilo Nogueira diga 
que nunca me viu diante. 

Por teléfono expliqueille, coma 
ao resto dos entrevistados, que 
queria o seu ponto de vista dal
guns temas e momentos para in
cluir nun libro e que o personaxe 
central do libro era Camilo No
gueira, a traxectória do cal inten
taba reconstruir, ademais de re
flectir outros debates. Por este 
motivo houbo quen aceitou ama
belmente talar comigo, mais non 
sair no libro. E por este motivo 
houbo quen se negou terminan
temente a aparecer nun libro que 
tivese nada a ver con Camilo No
gueira. Efectivamente insistin en 
ouvir e recoller a sua versión, co
mo fixen con todas as persoas, 
as que aceitaron e as que non . 
Na entrevista expliqueille de no
vo claramente de que se trataba 
e púxenlle a gravadora diante 
para recoller a conversa. 

Disto podo deducir várias posibili
dades. Poderia ser que cando fa
lei con Cláudio por teléfono hou
ber interferéncias e non· ouvise 
por inteiro o que lle eu dicia, que 
cando nos entrevistamos tampou
co ouvise ben as miñas explica
cións por conta do ruído da cafe
taria na que a gravamos e que 
confundise a miña gravadora cun 
bocadillo de sardiñas ou cun ser
villeteiro. Nese caso teria mal o te
léfono, seria algo xordo e algo pi
toño. Pode ser, nese caso non 
mentiria. Aínda que eu non o creo. 

A outra posibilidade é que eu, 
cunha absoluta des-honestidade 
e perversidade, ademais de total 
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falta de ética xornalística e inves-
. tigadora, o enganase a mantenta. 
Que lle dixese que non pensaba 
usar as suas declaracións saben
do que logo o había facer. Fran
camente un porco. Pero é verosí
mil que alguén acometa un libro 
coma este a base de enganar 
aos entrevistados? Non habia te
mer que ao dia seguinte todos e 
cada un dos entrevistados se vol
vesen atrás? Doutra banda, hai 
alguén que me coñeza, ainda 
que sexa de ouvidas , que crea 
que eu son persoa sibilina, escu
ra, ambígua, torta, maquiavélica? 
Teño bastantes defectos, pero o 
principal é precisamente o con
trário, máis ben son besta brava 
ca serpe sinuosa. Di, se queres, 
que Suso de Toro foi maleduca
do, que discutiu contigo sen gar
dar consideración nen respeito, 
que che alcumou, que vos pele
xastes, ... iso pode colar, pero non 

que te enganou sibilino. 

Paradox icamente a entrev ista 
contigo resultoume das máis 
agradébeis. Pareceume unha 
opinión ponderada pala distáncia 
(probabelmente estarias daquela 
máis lonxe da política e das ca
pelas do que estás hoxe) , cun 
esforzo por comprender as posi
cións dos contrários e buscando 
explicacións benintencionadas 
ás actuacións das persoas. Re
sultoume unha das voces máis 
humanas e francas . E parecí
chesme unha persoa algo senti
da polas cornadas da política, 
precisamente por ser honrado e 
tamén algo inxenuo. E vas agora 
e vesme con estas. Anda de aí. 

Habia ser mellor que contases 
que che resultou incómodo e vio
lento ver por escrito o que pensa
bas e dixeches. lso pasounos a 

14 DE FEVREIRO DE 1991 
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Desde o Ministério ele Defésa chegavam-lhe os acord es da pus B-52 
de Schwarzkopff para piano. Deixou o taco sobre a mesa ele bilhar 
quando viu entrar a ministra-azafata no despacho. 

-Desculpa a demora. Tenho o neno com umhas clízimas ele fevr . Es
tou procupadíssima. Toma, o último parte efe guerra - dixo, amanhan
do-se o cabelo. 
-Operas;:om Hípercor concluída. Continua Trevoada do deserto-- leu 
em voz alta. -Houbo baixas? 
-Centos de mulheres e nenos, ca rbonizados como "pinchos morunos ''. 
Era um refúgio civil- respondeu e la. 
-Refiro-me as nossas. 
- Nengumha. O inimigo carece de defésa ami-aérea . 
-Reelige um comunicado dizindo que Saddani Hussein utili zou escu-
dos humanos para evitar o bombardeamento de objecti vos militares. 
- Talvez escreve que somos os primeiros em lamentar as mortes de ci
vis. Insiste em que a nossa participas;:om se limita ao apoio humanitá
rio. Quando fazemos a próxima viageml 
- Quando remate o lio esse do Golfo. Está previsto que vaiamos a 
Gámbia, Zámbia ou algo assim. Um país desses , de negros. 
-Informa-te bem. A última vez, éstava no pi;ograma visitar Senegal e 
fumos a Angola. Por se for pouco, ocorreu-se-che dizer diante dos jor
nalistas que nom pensavas que fixesse tanta ca lor em Haití. 
-Nom levava o bolck de notas- respondeu a ministra , tatexando. 
-14 de Fevreiro. Que se comemora boje? Ah!, si . A matanc;;a de Sam 
Valentim em Chicago- comentou , mirando o calendário de mesa. 
-Tamém é o dia dos namorados- observou a picarona. 
- Pois ordena que enviem umhas flores a minha mulher. E quesobam a 
calefaq;om. E que nom me molestem! Tenho muito trabalho . 
-0.K.-dixo ela, e saiu garbosa como umha "mama chicho". 

Sentiu-se o rugido dos avións caminho dumha nova massacre nocturna. 
O presidente dedicou-se , por fin , a putear os "bonsai". + 

todos nas primeiras entrevistas 
que nos fixeron. Ou podias dicer 
que mudaches o ponto de vista 
nos dous anos e pico que médian 
desque fixemos a entrevista. Ou 
que te queres conciliar ou recon
ciliar con algunha xente. Ou que 
sei eu. Pero non contar trolas, ho
me. E a mentira de algo é filla, 
neste caso creo que da debilida
de. Nunca acabará de aprender 
un que hai que temer máis aos 
débeis ca aos fortes. (Perdóame 
o esquecimento. Nietszche) .' 

Concebin este libro, entre outras 
causas, como un desveamento 
de zonas deliberadamente escu
recidas da nosa história. Sabia 
que desvelar é 1.1n acto de violén
cia intelectual e que habia rece
ber ataques por ousar falar en 
vo~ alta e clara de asuntos até 
agora tratados , en voz baixa e 
con segredo relixioso , só polos 
curas da política. Desvear é pro
fanar o escuro e hai quen fai de 
adora o escuro unha rel ixión. 
(Confunden o escuro co sagra
do). Pero non esperaba que a de
bilidade para asumir as próprias 
opinións frente ás chantaxes dos 
que nos arrodean habia levar a 
mentir asi. Cláudio, pára e rectifi
ca, que unha mentira tira da outra 
e mentir non é des-honra mais 
non é de boa persoa. Ademais , 
seguro que despois de escreber 
isa de min xa che perdoaron o 
pecado e volves estar en grácia. 

Reaccións asi reafírmanme en 
que o nacionalismo ainda non 
curou as suas feridas e mentres 
tanto non pode ter a saúde que á 
Galiza lle cómpre . Fora coas 
vendas que non deixan curar as 
feridas , aire e luz para que venti
len e curen . Só a palabra franca 
e sen medo pode curar o "díxo
me, díxome", as purgas , chanta
xes , mixiricadas , calúnias , o 
amedrentamento , a destrución 
suces iva de persoas , ... E máis 
nada, que teño máis que facer 
para andar con estas piroladas. • 

S SO DE TORO 

A propósito 
da voz de 
Camilo Nogu ira 
e outra mái 

Polo que oio ao meu arredor, e 
polo que leo nas páxinas de A 
NOSA TERRA, moita xente está 
a opinar sobre o libro de Suso de 
Toro Camilo Nogueira e outras 
voces (unha memoria da esquer
da nacionalista). Non é para me
nos, pois ao Suso de Toro gósta
lle abrir debates e paréceme que 
nesta ocasión acadouno. 

O libro é de imprescindíb.el leitu
ra , canto máis 
desprexuizada 
mellar, para to-
dos cantos le- Non é o mérito 
vamso anos nas , · 
organizacións mais pequeno 
nacionalistas e do libro o falar 
P ª r t i c i P ª m 0 s a berta mente, 
nos seus deba-
tes' e tamén sen cair en 
d e s g r a c i ad a - descalificacións 
mente nos seus · 
enfrentamentos. persoais. 
E decididamen-
te tamén o de-
bería ler calquera persoa que 
queira saber que pasou nestes 
pasados trinta anos. 

En canto á por alguns aducida 
parcialidade do libro direi que é 
claro que predomina o ponto de 



GONZALO 

A ALDEA 

ISO QUE O FAGAN ELES! 
NANINA SANTOS 

O traballo doméstico. Por aprender con lixeireza e por cobrir a cuota 
do tempo todo que levan sen faceto. 

Que o Parlamento galego aprobe esa "Proposta non de lei" que rexis
tou Mª Pilar García Negro e que se poñan os conselleiros e deputados 
en disposición de dar exemplo ao resto de varóns. 

Quen os verá bulindo, bafexantes, para chegar a tempo ao pazo do hó
rreo e ás xuntas de governo após pór os almorzos, facer as camas; pa
sar a aspiradora, ir mercar alime ntos, programar a comida, levar e traer 
as crianzas, decatarse. Uf! esquecin as cebolas ... 

Eles renunciando a "altos asuntos da nación" para se ocupar dos "cati
vos mesteres dese universo ínfimo" que é o fogar e as persoas que o 
habitan; dando exemplo para que a campaña sexa críbel: para que, co 
exemplo, os galegos aprendan igualdade, e para que Galiza, nación 
postergada, se poña á cabeza do Estado español en algo importante. 

Se non o fan xa nos dirán por que . Igual pensan, con Siro (Voz Galicia 
6/ 11/ 92), que a proposta de García Negro só atinxe a Bautista, Paco e 
Beiras. on sei, senón, por que non debuxou a Fraga, a Vitorino, a 
Príncipe, a Romay, a Gil Sotres a ... 

E no entanto, como di o debuxante, nosoutras, a ler e fumar e chegar á 
case e "a mesa e mantel".+ 

vista de Camilo Nogueira, e asi 
xa se avisa no título. Máis tamén 
avisa de que é "unha" memória, 
non "a memória", ainda que con
tado hai no libro sítio para a con
frontación de critérios , senda 
mágoa que non quixesen sair ta
lar todos os invitados a facelo. 
De xeito que moitos temas que
dan propostos nos pontos de vis
ta duns e doutros, mais deixán
doos abertos. Tamén hai lugar 
para algunhas autocríticas do 
principal entrevistado, causa non 
usual neste andar. 

constitúese en referéncia infor
mativa para futuros debates. Os critérios 

interesados 
das editorias 
galegas 

xen chegar un texto narrativo a 
unha editora, da que calo o nome 
por decoro, e nen sequer me di
xeron "non nos interesa", cando 
sei de sobras que o meu envio 
~ertificado chegou ás suas mans. 
E mais, xa lles escrebin por tres 
veces para pregar a devolución 
do memso e nen p ... resposta. 

Non é o mérito máis pequno do 
libro o talar abertamente, sen 
cair en descalificacións persoais, 
dos conflitos e diferéncias dentro 
do nacionalismo. 

E ainda que pareza mentira, o 
autor logrou ao longo das suas 
páxinas informarnos, motivarnos 
a discutir e reflexionar, de forma 
amábel para os leitores. No libro 
ábrense temas que haberá que 
seguir tratando, pero desde logo 

Ven todo isto a canto tamén das 
apreciacións realizadas por Fran
cisco Carballo e outros. Non pa
rece adecuado talar das "voces" 
(trintaeunha) como se dunha "or
questra xuvenil" for, habendo po
lo médio represaliados, Tribunal 
de Orde Pública, cadea, leña nas 
comisarias, despedimentos labo
rais , expulsión tora do país ... lsto 
non pode ser unha "pequena his
tória", por máis que ainda tal en 
outras histórias necesárias. 

Tanto porque é parte da memória 
como palas cuestións abordadas, 
moitas e moi transcendentes para 
Galiza, o libro sobre Camilo No
gueira -protagonista inegábel
e outras voces é pois oportuno, 
valente e beneficioso para cons
truir unha nación, con diálogo e 
desde a esquerda nacionalista.• 

ANTON COSTA Rico 

Prezado Olegário : 
Seri ánimo de polemizar con vos-

• té quero dar cumprida resposta 
ao parágrafo da sua autoria no 
que sinala "se os escritores noeis 
só desexan ver publicadas as 
suas obras, que lles impede en
víalas directamente ás editaríais?" 

Por experiéncia própria e por co
mentos de moitos escritores e 
escritoras noveis sei decerto que 
se están a enviar orixinais ás 
editoras do país e nunha moi alta 
porcentaxe a resposta é negati
va, iso no caso de que a haxa. 

Cóntolle. Vai para un ano que fi-

Compañeiros/as de letras téñen
me talado das respostas negati
vas ás suas propostas e algunha 
delas tamén proviña do seu selo 
editorial. Certo é que non están 
abrigados a publicar todo canto 
texto chega ás suas mans, pobre 
de nós e o fixesen, pero as máis 
das veces (e non digo sempre) 
os critérios de escol la de orixi
nais se rexen pola calidade dos 
textos senón por rendimento co
mercial máis ou menos imediato. 

E con isto estou a tirar pedras ri 
ba do tellado editorial galega en 
xeral .e tampouco teño proble
mas por recoñecer que Sotelo 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A m idad rural cri tiá 
n np d 
p rman r pa 1va 

O pasado día 11 de Xaneiro, o Movimento 
da Mocidade Rural Cristiá da Galiza cele
brou a sua asemblea. Enfrentámonos a 
unha realidade problemática, en primeiro 
lugar porque as sociedades de base eco
nómico-cultural agrária están a desapare
cer. O motivo desta desaparición é o pro
ceso de concentración da terra en mans 
das multinacionais : non hai que esquecer 
que o éxodo rural é enorme en todo o ter
ceiro mundo, e que as suas cidades son 
as que máis medraron nas últimas déca
das (Lima, por exemplo, foi quizá a que 
máis medrou, e pasou a ser unha das 
máis povoadas do mundo). 

Galiza non vive allea a esta realidade. A 
Política Agrária Comunitária (P.A.C.) mar
cou como obxectivo, entre outros, a redu
ción da povoación agrária europea a un 
3%. Galiza canta na actualidade cunha po
voación agrária que supón un 36% do total 
da povoación activa. O governo de Fraga 
elaborou un proxecto (en aplicación da 
P.A.C.) que propón a redución da povoa
ción agrária a un 18% antes de 1999. A 
"guerra do leite", a aplicación da cuota lác
tea, a presión da cuota empresarial, son 
elementos que van axudar á aplicación 

deste proxecto . lsto , 
unido a outros facto
res, reduce moitísimo 
as posibilidades de fu
turo da mocidade den
tro do mundo rural . 
Ademais introduce un 
debate necesário: "Só 
é rural o mundo agrá
rio? A condena de 
marte que pesa sobre 
a sociedade agrária, é 
condena de marte pa
ra o mundo rural? 

Ante esta situación non flexión , tamén debatemos sobre 
a situación da nasa língua: se 

podemos ser crentes por nós sentimos inferioridade por 
tradición, dun xeito pasivo... usala, ou se é a xente que tala 

P · D f · 't español a que a despreza, ou se 
OIS eus mesmo 01 proscn o, os que senten a inferioridade son 

polos poderes do seu tempo. os que renegaron dela e por iso 

Pésie á cultura da pa
leadora (representada 
por Cuiña subido a un
ha delas para inaugu
rar unha auto-estrada, 
o mundo rural segue a 
ter caréncias estrutu
rais grandes: En oca-
sións hai unha electrificación deficiente, 
falta de meios de transporte, afastamento 
dos centros de cultura, do ensino , apare
llada á necesidade de desprazamento pa
ra aceder a el. .. Todo isto converte a cultu
ra rural nunha cultura marxinada. Marxina
da porque ternos interiorizada unha escala 
de valores consumista, pero ternos máis 
dificuldades que a mocidade urbana para 
aceder ao consumo (consumismo). Oeste 
xeit in1os perdendo a cultura tradiconal 
para ir interiorizando unha cultura "multina
cional". lsto levounos a debater se o pro
greso significaba necesariamente a marte 
da nosa cultura. Emparellada con esta re-

a perseguen ... Pensamos que. a 
defensa do galega non é patri
mónio exclusivo do mundo rural , 
mais foi o mundo rural o que la
vou a dianteira na sua conserva
ción e defensa, e ten que seguir 
manténdoa. 

Ante esta situación non podemos 
ser crentes por tradición , dun xei
to pasivo ... Po is Deus mesmo 
naceu nun cortello, viveu nunha 
aldea da que non se podia espe
rar nada bon, e foi marxinalizado, 
proscrito, polos poderes do seu 
tempo (que veñen senda os po-

deres do naso tempo: o império, os cartas, 
a "gran cultura", a relixión .. . ). 

Que é necesário facer nesta situación? 
Ainda ten senso organizarse nun movi
mento que queira defender o mundo rural , 
que sexa da mocidade e para a mocidade. 
Que crea no Deus da Xustiza e do Amor, o 
Deus dos excluídos. Que trate de construir 
unha persoa ~eflexiva, criativa, crítica, par
ticiva (acciva) ... Non é un camiño fácil: 
porqu.e non sabemos todas as respostas, 
todas as solucións ... Nen podemos facelo 
todo nós ... + 

EMILIO GoNZALEAZ AVION 

• 

lndústria, Xoan 
Fernández e o de 
Cultura, Daniel Barata, 
acompañados dos 
principais alcaldes da 
comarca, visitaron a vila 
de Verin para informar 
ao veci ndário do plan de 
desenvolvemento que 
para esa bisbarra 
poderia derivarse da 
posibel instalación preto 
da vila dun ovni que 
vários veciños afirmaron 
ter divisado onte. 
Informa, desde Verín, 
Luis Rial (Rial salta con 
disgusto un anaco de 
pulpo e comeza a 
retransmitir o acto coma 
se se tratara da final da 
maraton olímpica). 

Pedro Feijoo tiña 32 
anos. Morreo en 
Montarte, ás sete da 
mañá, cando o coche 
no que circulaba por 
unha rua céntrica 
chocou contra unha 
camioneta aparcada. Os 
ferros guindáronlle a 
cabeza. Elfoi un de 
tantos, dos que marren 
nas ruas nas 
madrugadas dos venres 
e dos sábados. Hai algo 
que indica que eses 
accidentes teñen parte 
de suicídio, como os da 
sobredose. A sociedade 
dille que están de máis, 
que sobran, que non hai 
traballo, nen futuro. Que 
gocen os dous dias 
que teñen, porque a 
vida é isa. 

Gorbachov que 
entendeu 
as correntes que 
moverán ao mundo nos 
próximos anos -foi o 
primeiro estadista en 
facelo- non 
comprendeu , en cámbio, 
os nacionalismos. 
Nunha entrevista ven de 
afirmar que os 
nacíonalísmos, xa se 
sabe,xogan 
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excesivamente cos 
sentimentos das 
nacións. Falsos tópicos 
dese tamaño son 
impróprios dunha 
cabeza laica 
e razonadora. Son os 
mesmos tópicos que 
afirman que a loita de 
clases nace da envexa 
e do resentimento dos 
que non chegaron a 
ricos ou que feministas 
son as feas. , 

O comandante · 
Villalobos 
acertou , en cámbio , 
neutra frase. O líder da 
FMLN do Salvador dixo 
que "sen unidade non 
hai forza, nen poder. 
Pero sen contradicións 
non hai 
desenvolvemento". 
Unha idea que debería 
tomar toda a esquerda 
alternativa. 

•••••••••••••• 

Blanco edicións foi moitas vezes 
a excepción da regra, por iso lle 
fixen a nosa proposta de recupe
rar os certames e que vosté non 
resposta directamente. 

Contado permítame a ousadia 
dunha pergunta. A que se debe 
a case paralisación da colección 
Leliadoura? Para quen isto asi
na era até hoxe 
unha das mais 
lovábeis iniciati-
vas editoriais e As máis das 
no meu labor 
de reseñador 
neste semaná-
rio teño botado 
man várias ve
ces de textos 
po$t.icos do seu 
s.~lo_ , editorial. 

· E;.s.téf é a· outra 
·crüéCtealidade. 
· Á' ;cáda vez se 
:·pfibll.can menos 

'.'.lifJros poéticos e 

veces os 
critérios de 
escolla de 
orixinais non 
se rexen pala 
calidade dos 
textos senón 
polo 
rendimento 
comercial 

.xa non digamos máis OU 
. t~xtos dramáti-
cos, a cada vez menos 

·se publica máis imediato. 
narrativa de du
bJ<;iosa calidade. 
E'stá ben claro , 

· PÓ.~sia e teatro non venden e os 
t.ú.t9.s dos narradores sempre se 
p'ócte¡an colocar no ensino. Non 
son~·~álabras miñas, son argu
m~iftas que teño escoitado na 
vgii,·:tf.un ed itor que tamén calo 
~o.~· de'coro e por vergonza allea. 

·: .. ·a~'c:~só a liña editorial de vosté 
vai continuar polo camiño de pu
blicar textos en español , como o 
da ONCE? 

Enfiri , pola miña banda asumo 
totalmente o seu pedimento e 
desde agora d irei aos noveis 
que coñezo que asolag uen a 
sua editora con textos. Oxalá al
g un deles poda atopalo axiña 
nunha libraria, daquela eu pró
prio serei o primeiro en darlle a 
miña pública noraboa. 

Parabens editorias futuros e 
sempre ao seu dispór. + 

Mm.o VII.IAR 

Indignación polo Xenocidio 

Páxina 
publicitária 
inserida 
polo Correio 
da Manhá 
en 
referéncia 
ás 
masacres 
cometidas 
polo 
exército 
indonésio 
na ex
colónia 
!portuguesa 
deTimor. · 
lmaxes 
calofriantes 
de torturas 
fo ron 
aterecidas 
hai poucos _ 
días pola 
televisión 
portuguesa 

FILHOS D .. E 

FILHOS DE 

FILHOS DA 

. 1 OS CONCELLOS, CON CUBA 
Ternos moila lea. que 
cortar no antro1do 

,,,.,,,. 

;~ ,; , • r ~; • ' . ¡; .-.i 

McTRO e CUARTA 
TECIDOS 

MÉNDEZ NÚÑEZ 27 
EDIFICIO AVENIDA 

CANGAS 

• 

Chamamento de concellos galegos á solidariedade co povo irmán de Cuba 

A situación que están padecendo os nosos irmáns do pavo cubano, motivada po1o inxu 
bloqueo dos EE.UU. de Norteamérica, obríganos a todos aqueles que amamos á no a t rra, 
·ás nosas raíces e desde as diversas opcións políticas que representamos, a mostrar a nosa 
SOLIDARIEDADE e a levantar unha bandeira en defensa dun povo e dun país ó que tanto 
contribuímos os galegos a levar adiante e no que miles de irmáns nosos encontraron a súa 
segunda patria e acougo ás necesidades que lles obrigaron a saír da terra nai. 
, . 

':;:._;Por todo iso, a maioría dos Concellos de Galicia adoptamos acordos en contra do bloqueo 
~~.::: ~ ·estamos organizando a recollida de medicinas, alimentos e material didáctico, que se 
.•,,· ' 

-· entregarán na cidade da Habana ó Goberno cubano, na semana do 15 ó 23 de marzo 
próximo, por unha nutrida representación de Alcaldes galegas; nun acto no que estarán 
presentes as distintas Sociedades Galegas na Habana. 

Pacemos un chamamento á sociedade galega para que colabore activamente no proxecto 
de axuda humanitaria a Cuba. 

Cuba necesita a túa colaboraóón. 

Oleiros, 5 de febreiro de 1992. 



• • u1e1r 
ANOSATERRA CULTURAL N2509 

Nen o Conselleiro de Cultura, 
Daniel Barata, nen a Directora 
Xeral do mesmo departamento, 
Paz Lamela ,., nen o Subdirector 
Xeral, Xavier Senin, estiveron 
na mesa presidencial, nen 
entregaron nengun galardón, 

na cea que organizou a 
Federación de Libreiros da 
Galiza para entregar os 
prémios Irmandade do Libro. 
No seu canto ocuparon lugar 
preponderante outros cargos 
.como o Conselleiro Vázquez 

Portomeñe, que non está 
relacionado co libro, ou o 
Secretário Xeral Técnico da 
Consellaria de Cultura, Homero 
Pérez Quintana (un cargo non 
. político), asi como persoas das 
que Fraga gosta moito de 

rodearse e cuxa presenza non 
é <loada de explicar na 
presidéncia do acto, tais como 
Agostiño Six:to Seco, Presidente 
do Patronato Rosalia de Castro 
ou Ramón Villot, Director Xeral 
da RTVG. 

Paz Lamela e Daniel Barata relegados 
na entrega dos prémios Irmandade do Libro 
.Fraga vampirizou a festa da Federación de Libreirós 
•A. EIRÉ 

Sixto Seco afirmaba nunha entre
v i ta publicada no número 500 
deste semanário que "non é total
mente certo que nós lle marquemos 
a política cultural. Fraga escoita a 
moita xente, é un home que fagoci
ta ab olutamente todo" . Supoñe
mo que o Pre idente do Patronato 
Ro alia de Castro non incluiria na 
teima fagocitadora do Presidente 
da Xunta a dos actos culturais, pe
ro o certo é que Fraga Iribarne e os 
eu ase ores vampiri:aron total

mente a entrega do primeiros pré
mio da lrmandade do Libro, in ti
tuído pota Federación de Librei
ro da Galiza. e apoiado pola Xun
ta, entre outra in titución . 

Fraga e o eu mái próximo co
laboradore capitalizaron o acto. 
Asi , apareceu, poi_ non 
e taba contemplado nas 
ba e un galardón para 
premiar a laboura de 
apoio á cultura e ao libro 
galego da Xunta, que re
colleu o próprio Pre i
dente. El foi tamén o en
carre g a do do porlle a 
guinda ao acto. Pero non 
contento , instituiron un 
novo galardón e pecial 
que lle seria entregado a 
un urprendido I aac Dí
az Pardo "como recoñe
cimento ao traballo e tra
xectória continuada de 
apoio ao libro ga lego e 
p lo importante (aborde 
criación de indú tria 

ulturai "; prémio que, 
c rtamente, ninguén me-
1 lor ca el merec e que 

"l 

'N PREMIOS . " 
1 BDICIO DO LIBRO. 

ANDADE M REIRO DE 1992 
E cOMPúSTELA. 8 DE FEB 

n 

n j n g u én e a tre v e'rá a Fraga pronunciou un dicurso e Vázquez Portimeñe foi o encarregado de entregar o prémio a 
di culir. Francisco F. del Riego 

ra galegas .. , es4uecian asi, delibe
radamente, ás asociacións culturais · 
que desde os anos sesenta foron 
ponta de lanza e bastión do rexur
dir cultural e as primeiras institu
cións que sacaron o libro ás ruas, 
con encadeamento para alguns dos 
seus membros por exemplo por 
vender Atila en Galiza ou Milicia
nos, sen contar todas as campañas 
e miles de actos celebrados en pral 
da cultura, importáncia que só os 
contrários ao ser diferenciado da 
Galiza poden pór en custión, até o 
ponto de, despois dos prémios, 
moitos comensais coincidiren en 
afirmar que "se non fose polo tra
ballo das asociacións culturais ho
xe ninguén de nós estaría aquí". 

Pero este foi un "prémio con se
gunda ". Tralába e de u ar a figu
ra, crítica, exemplar, emblemática 
de Díaz Pardo, para iluminar as 
sombras que Fraga Iribame ten so
bre o seu apoio á cultura galega. 
Máis dun dos presentes recordaba 

T ratábase de usar 
a figura 
emblemática de 
Díaz Pardo, para 
iluminar as 
sombras que 
Fraga Iribarne ten 
sobre o seu apoio 
á cultura galega. 

as multas e as proibicións do Mi
ni tro Fraga ao uso do galega e o 
ecue tro do libros na nosa língua. 

Tratábase de que Fraga saise na fo
to con Díaz Pardo, que refugou co
mo pudo o abrazo do presidente, 
negándo e ademai a dar un dis
curso que lle demandaban en nome. 

dos premiados, escudándose, como 
el só sabe facelo, en que "non sei 
se todo o mundo estará' de acordo 
con estes prémios". 

Pola contra o xurado acordaba dei
xar deserto o prémio á "institución 
que máis fixera pola língua e cultu-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
· Premiantes e premiados 

O xurado dos prémios "Irmanda
de do Libro" estivo composto po
lo presidente da Federación de Li
breiros, Xosé M. Alonso; o direc
tor de Rádio Popular de Vigo, Xe
rardo González Martín; o director 
do centro da TVE na Galiza, Do
mingo González; o director de "El 
Correo Gallego", Xosé Manuel 
Rey Novoa; o académico da 
RAG, Manuel González, en repre
sentacion do Instituto da Língua; 
Bieito Ledo en representación dos 

• editores e Miguel Anxo Fernán 

Vello, Secretário da Asociación 
de Escritores. 

Este xurado acordou conceder por 
unanimidade o prémio na modali
dade de prensa escrita a "El Correo 
Gallego"; na rádio ao programa 
"Diário Cultural'', que dirixe Ana 
Romaní. O espazo "Etcétera" da 
TVG, dirixido por Luís Mariño, 
acadou o prémio de TV, acordán
dose facer un recoñecimento (o 
único en toda a noite), a "Cousas 
da Língua'', de Constantino García. 

O prémio para as editoriais co
rrespondeulle a "Galaxia'', Fer
nández del Riego recebeu o co
rrespondente ao mellar autor e o 
de librarias foille entregado a Xe
sus Couceiro (o máis aplaudido). 

O Coléxio Eugenio López, de Cee, 
recebeu o prémio correspondente 
ás escolas. Finalmente o xúri, que 
deixou deserto o prémio corres
pondente ás institucións, conce
deulle un prémio especial a Isaac 
Diaz Pardo e outro á Xunta. + 

O relegamento de membros desta
cados da Xunta e o realce doutros 
persoaxes , teñen de por si unha 
evidente gravidade política. Asi o 
Presidente da Xunta teria que ex
plicar o desplante ao Conselleiro 
de Cultura, Daniel Barata, da Di
rectora Xeral do mesmo departa
mento, Paz Lamela, ou do Subdi
rector Xeral, Xavier Senín , que 
non ocuparon praza na mesa presi
dencial nen entregaron nengun pré
mio, ·como seria lóxico en calquer 
protocolo. Así é lóxica a pergunta 
de moitos dospresentes sobre se es
ta condena ao ostracismo,nun acto
doseu departamento, é debida as 
diferéncias que se comentan de 
Fraga con Barata., 

Os postas que debian de ocupar as 
persoas que dirixen a Conselleria 
de Cultura foron cubertos por per
sonaxes como Ramón Villot, Direc
tor Xeral da RTVG (acompañante 
asíduo de Fraga en to.dos estes 
eventos) e Agostiño Sixto Seco, 
Presidente do Patronato Rosalia de 
Castro, que non quedou claro a que 
organismo representaba, asi como o 
Conselleiro Vázquez Portomeñe 
que non ten mando en praza na área 
de Cultura, e que ostentou o cargo 
de segunda personalidade na cea. 

Os comentários dalguns malinten
cionados afirmaban que "quen pa
ga a comida, dá os prémios". +· 
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• Prémios para 
todos os gostos 

Non se para no nacimento e 
criación de Prémios: novela, poesía, 
criación cultural , narración infantil, 
edicións, novos autores .. . En 
Ourense a Deputación e os 
concellos de O Carballiño e 
Boborás, que convocan o Losada 
Diéguez para obras de criación 
literária e investigación decidiron 
aumentar a 750.000 pesetas cada un 
dos galardóns, e ademais tomaron a 
determinación de que os cohcellos 
mancomunados na comarca do 
Arenteiro promovan un prémio 
para obras foéditas. Xa son unha 
chea de concellos os que teñen 
éstes certames como ponto estrela 
da sua programación cultural, ás 
veces único, mentres ano tras ano o 
Blanco Amor, o que realmente 
naceu con vocación de aunar nun só 
certame de gran prestíxio aos 
concellos, segue tendo dificuldades 
para que alguns o orgaicen ou 
completen as suas exíguas cotas de 
cinco mil pesos anuais. 

Pola sua banda a Conselleria de 
Cultura convocou o prémio á 
criación cultural, para recoñecer e 
recompesar labores de toda unha 
vida adicada ao "engrandecemento 
e afirmación dos nosos valores 
culturais". O prazo para apresentar 
propostas finaliza o 1 O de Maio. 

•O IGAEM á luz 
Nunha roda de prensa conxunta 
dos responsábeis do IGAEM Xoan 
Saco (presidente) e Luis Cachón 
(xerente); do CDG, Manuel 
Guede; da Xove Orquestra, Joham 
Trilho e Rey de Viana polo ballet 

.........................................•.•...........•................................................ 

•Os batáns do Mosquetin, un paso no turismo rural 
Hai apenas unhas semanas técnicos da dirección xeral de 
Património Histórico Artístico da Xunta de Galicia proce
deron á medición dos batáns do Mosquetin, .primeiro elo 
do proxecto de recuperación e restauración <leste conxun-:' 
to etnográfico sito na parróquia de.Salto, en Vimfanzo. 

Foi o primeiro triunfo concreto da 
batalla emprendida por 22 asocia
cións da Costa da Morte para fa
cer en Mosquetin un centro piloto 
de turismo rural. Este conxunto, 
único en Europa, consta de sete 
muiños e tres batáns, apare11os ar
tesanais de madeira de castiñeiro 
para tupir alá e o liño. 

Segundo informa Xosé Manuel 
Lema, no lugar podemos ver a 
modesta arquitectura rural; feíta 
de rebos, cachotes, barro, paredes 
sen rachar, que case a rentes do 
rio do Porto acobilla un conxunto 
de interesatísimos aparellos que desempeiiaron unha. 
importante función na história do noso mundo labrego. 
Pero este grupo esta inutilizado e precisa dun plan ur
xente de restauración. lago Seara, director xeral de Pa
trimónio Histórico, visitou Mosquetin en Decembro 
acompañado do historiador Xosé Maria Lema Suárez e 
do concelleiro nacionalista Mancho Gandara de Uni
dade dos Veciños de Vimianzo, e intereseouse pola re
cuperación dos batáns, pero os arquitectos da Xunta, 
que viñeron poucos días despois, non puderon proce
der ás medicións das construccións ante a grande can
tidade de silvas de entorno. Era preciso limpar o espá
cio, pero se a Xunta pagara a vários empregados para 
facer o traballo as causas demorarianse moito tempo. 

Foi aqui cando se fixo un chamamento ás asociacións 
da comarca e a resposta foi amáis importante xuntanza 
da história dá Costa da Morte en defensa dun ben do 
seu património histórico. O día 28 de Decembro, san
tos inocentes, membros de vinteduas asociacións acor
daron xuntarse e procederá limpeza da zona. Ali esta

ban os máis importantes grupos 
de Soneira e Nemancos, dos con
c·ellos de Vimianzo (Axvalso, 
Casa de Pasarela, O Pedrouzo, 
Tertulia, Vimio, Xuventude, 
Amas de Casa), de Zas (Castro
Meda, Ir Indo) , de Baio (Adro, 
Badius) e os da Ponte do Porto 
(Colectivo P.X., Porto da Xun
queira, Ventiños da Ponte, Casi
no), e as APAS dos coléxios de 
Baiñas, Baio, Vimianzo, xunto 
os instituos de Baio e Vimianzo. 
Ali estaban os principais activi -
tas culturais da zona: Roberto 
Mouzo, Moncho Gandara, Rafa

el Lema, Xosé Maria Lema, Andres Figueiras. 

A iniciativa foi un éxito redondo, coa televisión e a rá
dio emitindo en directo e o apoio incondicional dos la
bregos de Mosquetin. Un capítulo da loita pola recupe-, 
ración do noso entorno e da nosa cultura que quedará 
inscrito con letras de ouro na nosa história e que rece
beu o prémjo Blas Espín de mans do alcalde de Corcu
bión, Rafael Mouzo, á mellar iniciativa cultural do ano 
na Costa da Morte. O único ponto negati'vo foi a postu
ra do alcalde socialista de Vimianzo, Alexandre Rodrí
guez, desinteresado do asunto e que coa sua postura a 
piques estivo de botar por terra o interese da Xunta e 
das asociacións pola defensa dos l:iatáns. • 

que leva o seu nome, facilitouse 
información do proxecto conxunto 
dos tres organismos que se 
agrupan no IGAEM. A falla de 
locais para o Instituto foi unha das 
cuestións abordadas, indicándose 
que se fixo nos orzamentos <leste 
ano a dotación, obviamente 
simbólica dun millón de pesetas, 
para facer ver a necesidade de 
conseguilo. O total da dotación 
conseguida foi de 545 millóns, 
"pésie a que no anteproxecto se 
recollian 751 millóns. Mesmo así a 
Escala Dramática sairá adiante, e 
seguiremos todas as liñas de 
actuación previstas: cursiños, 
seminários e reciclaxe e 

aperfeizoamento de profisionais. unha obra encarregada a Manuel 
Balboa; Serenatas para corda de 
Bal y Gay e o Divertimento para 
cordas de Bela Bártok. 

Segundo Rey de Viana o seu ballet 
actuará na Expo, dará cursos para 
profisionais, realizará unha xira 
por cinco cidades andaluzas e por 
diferentes povos e vilas galegas, 
que "só coñecen o balet por prensa 
ou televisión", e desprazarase a 
Madrid e Barcelona en Outubro. 

A Xoven Orquestra centrará a 
primeira metade do ano no 
Concerto de Entroido, coa versión 
de Trilho da ópera cómica de Carl 
von Weber Abu Has san. En Marzo 
na Semana de Música 
Contemporánea será estrea absoluta 

En canto ao programa do Centro 
Dramático anunciouse o previsto O 
soño de verán de Shakespeare 
dirixido por Eduardo Alonso e A 
Lagarada de Otero Pedrayo 
realizado por Pere Planella. O 
IGAEM botou balóns fóra sobre a 
representación de Azos de Esguello 
polo CDG pero Xoán Saco 
tranquilizou dicindo que "se porá 
en cena sempre que o permita o 
autor, pero non será o CDG senón o 
IGAEM". Complícase a cuestión.• 

• en núm ros 
d A Peneira 

O xomal comarcal A Peneira 
o contemporáneo .con 
meirande continuidade e 
maioritaraimence en galego, 
celebrou hai vária semana a 
aida do número 1 OO. Con tal 

motivo agora ven de afr un 
libro-reví ta, que recolle mái 
de médio cento de 
colaboracións sobre 
xomalismo, língua, história , 
política, economía ... 
coordenados por X.A. Suárez 
e maquetado por Pepe 
Carreiro. O especial do xomal 
dirixido por Guillermo 
Rodríguez, leva por título 
interior Cumprido fin rerán ... , 
e anúncia que e te especial é 
ponto de partida 'para que 
logo de te número 100 exan 
cada vez mái s o que confien 
en nó ". O intere ado en 
con eguir este volume poden 
dirixir e á redacción de "A 
Peneira (986- 66 09 86). + 
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Un escritor do 
Máis alá/ 

Cabeza de chorlito 
de Xurxo Borrazás 

Un crítico norte-americano (non 
identificado por min) dixo nalgun 
lugar que "alguén debería facer un
ha novela con cena que se ergue-
en da páxina, como nos vellos li

bros para neno " . Eis unha ambi
ción nova na literatura mundial 
ainda non con eguida. Na galega, 
evidentemente, menos. Poisque, 
parece er, se vo tede -amábel 
leitor, po íbel e critor- non se de
dica a facer literatura máis ou me
nos cunqueiriana, vai dado. As mo
das mandan. Curio amente, cando 
o e critor de Mondoñedo é irrepetí
bel, o eu 'di cípulo " e "ému
lo " acaban, mi eramente, copian
do a doadas fórmula do seus re
trato e a uperficial uxe tión do 
seus comentário perdendo a dolo
ra a e irónica ambivaléncia da ua 
poe ia, que mo tra o extravio da 
intelixéncia na trama elementar do 
mundo. Mai de cando en vez ur
xen de a cla e de e critore . Á ve
ce con texto falido , outras con 
texto mái ou meno con eguidos. 
E critore que e ben coñecen a 
tradición galega, con ela non se 
contentan e van mái s aló. Quizá 
non exan de e e critores exemplo 
de ' literatura nacional", mai xa 
Jo é Carla Mariátegui renegaba 
de a clase de e critore para dar 
cabida nas páxinas da uas revis
ta a nome como Martín Adán , 
Oliverio Girando , Cé ar Vallejo , 
Cé ar Moro ... nada "nacionais ' e
gundo o parámetro do naciona-
1 i ta peruano do eu tempo . E 
on e te e critore o que, de ver

dade, van criar unha literatura na
cional , ou non? 

n de te e critore que urxe can
do acaba o ano cunqueirián é Xur
xo Borrazá , que dá a ·ua primeira 
obra narrativa: abeza de chorli
toni; unha novela qu move en
tr a po ia a paródia; entre o re
ali mo a fanta ia; ntre o intere e 
pola forma a preocupación polo 
que . e di (o fondo, e continuamo 
coa vella di tin i ne colá tica). 

abeza de chorlito é unha novela 
onde o per onaxe central é múlti
ple e diver o: E. Meixón, quen é? 

Catedráticos 
do folk 

Tbe Chieftains 1 O), 
o último do grupo 
irlandés 

Como o seu título indica, este dis
co supón un grilón máis nunha xei
ra que o mítico grupo irlandés deu 
en numerar correlativamente. Gra
vación, pois, antolóxica por razóns 
evidentes; poucos músicos poden 
permitirse o luxo de viaxar ao 1on-

O escritor que á vez é personaxe 
dun outro escritor que á vez é per
sonaxe dun outro escritor e así su
cesivamente? É Andrés o persona
xe central desta história? Aqui non 
hai personaxes centrais. O que in
teresa nesta novela é a descrición 
do viver absurdo da realidade gale
ga. Absurdo que vai desde a vida 
universitária ao amor, pasando po
lo ofício de escreber. Todo iso na
rrado cun moito humor (negro), al
go de absurdo e procurando fuxir 
de toda mixtificación intelectual. 
Be11 que exista unha paródia total 
do intelectualismo na novela. So
bretodo unha paródia da rebelión 
dos personaxes. O escritor, nun 
momento determinado, cando ex-

plica o seu pro
grama (el quere
ria ser como a 
Scherezada de As 
mil e unha noi
tes) , aclara, ou 
explica que se 

inte presionado 
ao e creber. Non 
pola ameaza da 
morte como 
Scherezada, nen 
equer por un 

editor (divertidas 

Cabeza de 
Chorlito é 
como as 
bonecas 
rusas: a 
cada paso 
aparece 
unha nova; 
un ha 

a páxina na novela 
que aparece o re-
pre entante dun- nova 
ha editora que se 
interesa pola ua 
novela), enón "¡polos meus perso
naxes!" (páx. 106). Personaxe que 
e rebelan contra o e critor pero 

non porque teñail vida própria fora 
del, enón porque queren viver un
ha vida feliz ou a ua vida, ainda 
que exa de graciada. Per onaxes 
que e atreven a ameazar de marte 
ao e critor porque lle mata ao seu 
amor. Mai re ulta que o e critor é 
outro (e, ao cabo, ainda é outro di
ferente). 
Cabeza de Chorlito é como a bo-

go e ancho do planeta cos seus si
nais de identidade coma o fan estes 
seis lexendários folkies. Pero as 
uas raíces, dito sexa consciente

mente en plural , van máis aló da 
illa na que Hes tocou viver, e neste 
disco recóllense pezas de proce
déncia bretona, da illa de Man, e 
mesmo do estado de Texas ... con
secuénc ias de andar polo mundo 
cal trotamundos pennanentemente 
receptivo a influéncias que, ao fi 
nal, nunca resultan alleas, porque 
os Chieftains acaban asimi lando 
canto cai nas suas mans, como co
rresponde a un grupo cunha perso
nalidade artística tan definida. 

Esta nova edición aparece envolta 
nun mundo de lendas, mitoloxias 
e demais fantasia, minuciósamen-

GuieirQ 
CULTURAL 

necas rusas: a cada paso aparece 
unha nova; unha novela nova que é 
igual e diferente do que a anterior. 
Onde todo é paródia: da novela re
alista, da novela de imaxinación , 
da novela temática que lle deixaba 
ao leitor a impresión de que o en
tendera todo, da linguaxe exquisita. 
E como paródia é subversión. Da 
novela, da literatura. Mais contado 
non é unha novela completamente 
acabada, o autor, despois do humor 
e tensión que usou na maioria dos 
capítulos, non sabia como acabala, 
e iso nótase. Quizá a paródia da 
novela de aprendizaxe en Compos
tela non permitía outra saída, ben 
que parece que si. A cena da nora, 
non acada o grau de verosimilitude 
que se lle podia pedir ao autor. 

Xurxo Borrazás entra con bon pé 
na 'literatura galega. Sabendo ma
nexar o idioma, con gran sentido 
do humor, apostando forte na reno
vación dos temas que foron pan 
noso de cada dia na literatura gale
ga, explorando situacións sociais e 
psicolóxicas inéditas. E sobretodo 
apostou forre pola literatura; desde 
a forma, adoptando técnicas e mo
dos nos que a caricatura fai forzar a 
credibilidade -como di a lapela: 
todo é mentira e; por iso mesmo, 
non ten máis remédio (o leitor) que 
dar crédito aoque lle contan-; até 
o fondo, onde a experiéncia vivida 
é disociada da sua coesión interna 
a meio, precisamente, da caricatura 
e a paródia. 

Paródia e caricatura da vida e da li
teratura que pode acadar o seu má
ximo grau de expresión cando un 
dos escritores remata no "¿Epílogo 
desesperado?'/ ¿Caderno de E. 
Meixón? / ¿Un peido na tormen
ta?" dicendo: "Que non, vaia, que 
eu aquí non pinto nada". Pero quen 
non pinta nada, E. Meixón, o leitor, 
ou Xurxo Borrazás? Quizá Borra
zás, que non fai literatura para 
abraiar a profesores, nen para reco
mendar en institutos , nen retratos 
cunqueiriáns, nen novelas-crónicas 
ou crónica noveladas. En Cabeza 
de chorlito a cenas non se erguen 
da páxinas, mais ás veces parece 
que os personaxe vau sair delas e 
comezar a fa lar connosco. Eis a 
grande ambición, conseguida en 
parte, de Xurxo Borrazás, un deses 
escritores cuxo lema debe ser 
"Máis alá!".+ 

X. GONZÁLEZ GÓMEZ 

1) Col. Literaria. Sotelo B lanco Editor. 
Barcelona / Santiago de Compo tela, 
1991. 164 páx. 

te detallado na 

Os 
Chieftains 
acaban 

edición española 
do álbum; pero 
que ninguén 
procure ne stes 
dados documen
tación científica, asimilando 
porque xa sabe- canto cae 
mos que a músi- nas suas 
ca pode ser cal-
quer cousa agás 
un fenómeno 
científico. iso si, 
o componente 
telúrico, que nos 
vencella a unha 
terra, é patente 
na música do 
grupo: o poder 
de atracción, o 
condicionante 

mans, como 
corresponde 
a un grupo 
cunha 
personalida
de artística 
tan definida 
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Libros 
para un centenário 
Agobiados pola propaganda, e cando os 
pronunciamentos vanse facendo máis 
claros (Armando Manzanero négase a 
actuar en Sevilla porque considera que 
os seus antepasados maias foron exter
minados; Dario Fo produce un espectá
culo contra a celebración e ten que le
valo por fóra dos actos do fasto), as li
brarias acollen diferentes navidades 
que dan luz nesa soedade escurecida en 
Sevilla. América Latina, no contexto 
do V Centenário é un libro de Marcos 
Roilman, presente nas últimas edicións 
da Semana Galega de Filosofia. Edita
do por Revolución o libro recolle dous 
traballos nos que o autor analisa o pa
pel que EEUU, Europa e España que
ren impoñer a América Latina e a nece
sidade de impoñer o respeito unha ra-
zón universal.+ · 

Cela, Laxeiro e 
Borrajo 
nunha colección 
Ir Indo publica en dous volumes textos 
de dous galegos que viven fóra. Textos 
en galego engarzados para a edición con ' 
debuxos de Laxeiro o do Prémio Nóbel 

que supón unha determinada xeo
grafia, climatoloxia, etc., detécta
se facilmente no son colectivo 
desta conxunción de instrumen
tos; estes son neutros de seu, o 
uso que se fai deles, non. Escoi 
tando aos Chieftains, cun pouco 
de imaxinación (que iso si ten a 
ver coa músi ca), poderemos 
transladarnos á verde e húmida Ir
landa, que é como dicer a calquer 
beira atlántica. 

Lago está outra cuestión, non me
nos importante, que é a estricta
mente técnica: como clásicos que 
son no seu xénero, os seis músicos 
non parecen preocuparse demasia
do por critérios máis ou menos 
cronolóxicos, e iso da evolución, 
novas búsquedas sonoras , etc ... re-

e do próprio escritor no caso de Moncho 
Borrajo, noqueé o seu primeiro libro en 
galego. O libro de c ·ela, Diario para 
·unha xove dama amante dos libros, é 
o texto que pronunciou o flaviano na 
Deputación de Pontevedra en Febreiro 
do 1990 cando se entregou o Prémio 
Otero Pedraio. O relato de Borrajo é un 
conto sobre a infáncia viguesa do pró
prio autor e conta cunha i'ntrodución de 
Alfredo Conde. O título. Toño. • 

Desde o corazón 
O chantadino Xavier Costa Clavell, re
sidente desde hai anos en Barcelona, 
publica en Sotelo Blanco unha escolma 
dos seus artigas de prensa, a sumar a 
unha extensa narrativa con incursións 
no xomalismo histórico, a crítica de ar
te, a gastronomía, a literatura (novela e 
poesía) , etc ... sempre combinando gale
go e castelán. Neste volume inclúense 
duas dúcias de artigas maiormente pu
blicados na Voz de Galicia. + 

Cancioneiro 
popular 
A Fundación Barrié ten posta en circu
lación outra parte do traballo que xa hai 
case dez anos elaboraron Antón Santa
marina e Dorothe Schubert, e que se 
ten feito chegar aos leitores en sucesi
vas escolmas, na mesma editora, algun
has delas xa esgotadas. lnclúense neste 
volume, acompañado da corresponden
te cassete, unha escolma de cantigas, 
con transcripcións de texto e musicais: 
infantis, romances, coplas, cantos dia
logados, etc ... • 

sérvaas o seu líder Paddy Moloney 
para as suas esporádicas colabora
cións (Paul McCartney, Eric Clap
ton, James Galway ... ), porque no 
concerniente ao grupo o seu é un 
son rudimentário-: harpa , gaitas, 
flauta e percusión, sen máis artilú
xios. O produto final intúese froito 
dunha reunión informal, de taber
na, máis que dunha coidada prepa
ración concertística: son máis vita
li~tas que outra causa. 

Asi e todo, a sua categoría está ga
rantida, como catedráticos do folk 
que son. Serviron de guia para ou-

. tros músicos europeus, e viran na
cer e morrer a epidémia celta, co
mo se nunca ti ver existido.+ 

X.M. ESTÉVEZ 
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Unha 
. _,. 

acusac1on 
ao Estado 

Axenda oculta 

"Ou todas as películas son políti
cas, ou nengunha, ou, máis exacta
mente, é o cine: no seu conxunto e 
palas suas características, o que re
sulta un fenómeno político". (Ch
ristian Zimmer). 

O prémio Especial do xurado no 
Festival de Cannes de 1990, e o 
feíto de ser seleccionada no Festi
val de San Sebastián, parecen non 
ter sido boas cartas de apresenta
ción para que Axenda Oculta, pe
lícula do veterano realizador Ken
neth Loach, tivese unha rápida aco
llida nas salas cinematográficas do 
Estado. E asi, mentres "Terminatór 
2" tiña para o dia da sua estrea 
máis de 160 salas á sua disposi
ción, a fita do inglés via retrasar a 
sua andaina por "carecer" de locais 
dispostos a exibila. Xa desde estas 
páxinas (ANT, nº 505) denunciouse 
o feíto e o dedo acusador apontou 
ben alto na procura das responsabi-
1 idades desta desfei ta. Que tiña a 
película de Loach para fuxir dela 
como apestada? Que se agachaba 
nela que pudese ser tan perigoso? 
Antes de mergu11arse nas posíbeis 
respostas, retorna á miña lembran
za aquel a pro-
clama que Luís 
Buñuel pronun- Axenda 
ciara na década oculta é 
dos anos vinte: 
"O cine é un ar
ma magn ífica e 

·perigosa se a 
manexa un espí
r i to ceibe". E 

unha pelí
cula funcio
nal, sóbria, 
directa, 

iso é precisa- case xorna
mente Loach, lística e con 
un espírito cei-
be,. un francoti
rador case se
sentón, desco
ñecido para o 

non poucos 
elementos 
dos docu-

gran público pe- mentas 
ro cunha carrei-
ra sól ida e com-
prometida co seu tempo. Por iso 
non está de máis lembrar a sua tra
xectória cinematográffca. (Ver re
cadro ). 

Desde o ponto de vista formal, 
Axenda oculta é unha película fun
cional, sóbria, directa, case xorna
lística, inundada pola técnica da 
reportaxe televisiva e con non pou
cos elementos dos documentais. 
Neste sentido Loach antepuxo a 
necesidade da "chegada" rápida do 
discurso, á riqueza do seu arma
zón. Pero o11o, esto non quer dicer 
que a película estexa mal feita, se
nón que está feíta en función do 
que se di nela, que é, por outra 
banda, o obxectivo final do filme. 
García Espinosa, teórico cubano 
do cine, non cansou de repetir, tal
vez en exceso, aquilo de que "hoxe 
en. dia un cine perfeito -técnica e 
artísticamente acadado- é case 
sempre un cine reaccionário" (1 ) . 
Pode que, a teor do 90% da produ
ción mundial, non lle falte razón 
ao teórico caribeño ... Por iso, e 
desde esta perspectiva, poñerlle 
chatas narrativas ou estéticas a 
"Axenda oculta" é, ademais dun 
xesto inútil de "marear a perdiz", 
unha coartada sospeitosa para con
denar cerras mensaxes e salvar 
("apesar de todo") outras de todo 
ponto inxustificábeis ideoloxica-

·GuieirQ 
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mente. Pero é no plano do mostra
do, no horizonte do discurso, onde 
o traballo de Loach descobre as 
suas auténticas bazas. 

Con efeito, no filme sobresaen 
duas liñas de forza, duas direc 
cións nos contidos: por unha ban
da , a explicitación sen máscaras 
nen disfarces, da situación de gue
rra que padece Irlanda do Norte, 
por outra, o desveamento de cer
ras práticas políticas desenvolví-

das po lo Estados democrát icos. 
Un pa(s ocupado militarmente , 
unha sociedade perseguida e aso
ballada, invadida polos tanques 
nas ruas e nas cidades e reprimida 
e atemorizada pola bota sempre 
presente dun exército de ocupa
ción extranxeiro ... lsto conforma a 
paisaxe cotiá "do Ulster e isto está 
perfeitamente recollido e exposto 
por Loach, quen, desde logo, non 
ten que recorrer aos decorados, 
nen aos extras con roupa militar, 

nen a pintar, pan ··o film.e·", a · 
proclama sobre a independénc.ia 
e a expulsión do oct1pante inglé 
que aparecen nas paredes da ca
sas .. . Non é necesário inventar a 
' ficción" para recriar todo isto: 
bástalle a Loach con pór a ua cá
mara na rua de Belfast e filmar 
o que olla, o que e tá na "realida
de". lsto é un mérito máis que a
lientábel do eu traballo e a ua 
pertinéncia no dia que corren 
está máis que probada. 

Coach: 
Cine e realidade 

Nacido mm extrarrádio londoniano en 1936 e logo 
de estudar direito en Oxford, Ken Loach princípia 
a sua carreira no campo do teatro para pronto sen
tirse atraído pola televisión, onde traballará con 
asiduidade desde comenzos dos anos sesenta. No 
1968 e da man do produtor teatral Tony Garnett, 
debuta no cine con "Poor cow'', con Terence 
Stamp como protagonista, quedando integrado no 
que se deu en chamar "free cinema" inglés. As 
suas seguintes películas, "Kes" (1970) e "Family 
Life" (1972), lánzano internacionalmente e marcan 
xa os seus primeiros tropezos coa censura (a se
gunda delas está a pique de ser proibida na Fran
za) . Home de ideoloxia de esquerdas e vencellado 
aos princípios da anti-psiquiatría, nestas tres fitas 
acada Loach un bon retrato de costumes, tanto de 
indivíduos como de grupos, e propón con cruedeza 
e realismo alguns dos cenários onde se desenvol
ven as fallas do sistema: a fraxilidade psicolóxica 
dos adultos e o seu abuso de autoridade frente aos 
adolescentes ("Poor cow"); a indefensión dos 
nenos frente aos sistemas de educación retrógrados 
e castrantes ("Kes"); a inutilidade das sol ucións 
que a sociedade actual propón através da psiquia
tría tradicional e a responsabilidade desta como in
dutora da esquizofrénia ("Family Life") ... Durante 
os vinte anos seguintes, quer dicer, entre 1972 e 
1992, só conseguira realizar cinco longametraxes 
máis, "Black Jack" (1979), "The Gamekeeper" 
(l 980), "Look and Smiles" (1981 ), "Hidden 
Agend" (1989) e "Rif Raf' (1990). Só a penúltima 
das citadas mereceu o priviléxio de ser estreada 
entre nós, iso si, con numerosas dificuldades e con 
case dous anos de retraso: claro que pior sorte te
ñen os británicos e unha marea de países anglosa
xóns onde a película ainda durme no limbo santo 
da censura democrática que impede, a estas alturas 
do milénio, a sua proxección. 

Loach, xa queda dito, é un cineasta comprometido 
cun cine que non abonda nestes dias . A causa vai 
por outros vieiras ben distintos. Acéitanse e con
súmense produtos de puro divertimento, unica
mente comprometidos cos alardes técnicos e a boa 
factura e de trasuntos ideolóxicos (explícitos ou 
implícitos) premeditadamente conformistas, Jau-

datórios e, as máis das veces, propagadores vee
mentes da ideoloxia dominante. É claro que den
tro deste panorama, o cine de Loach é coma unha 
"avis rara' ', e como tal merecedora do invernadoi
ro, do siléncio. Sen embargo, contra o que poderia 
parecer e se poñemos como exemplo "Axenda 
oculta", que leva várias semanas enchendo as sa
las onde se proxecta, o certo é que ainda sobrevi
ve un público famento dun cine que lle fale da re
alidade que exi ste a carón del, un cine que é lexí
timo denominar "político'', e non só no senso da 
frase de Zimmer que abre esta reseña. Desde esta 
perspectiva, compre dicer que Loach, con todas as 
variantes que se queiran, enlaza con esta corrente 
cinematográfica que tivo a ua época dourada a 
partir de meados dos anos sesenta até finai do 
setenta. 

Cine comprometido coa realidade, cine que tentaba 
non ser neutro e oferecer un achegamento á anál ise 
e comprensión sóico-política da sociedade na que 
estaba imerso, o denominado cine político, arnosou 
unha grande vitalidade ne es 
anos e ofereceu unha longa li sta 
de realizadores e títulos que, se Ainda 
ben dispares no continente e nos sobrevive 
comidos propostos, loitaban , uns un público 
por rachar co entramado do cine 
comercial e encarar problemáti- famento 
cas "conflitivas", e outros apro
veitábanse dese mesmo entrama~ 
do industrial (arriscándose a se
ren fagocitados por el) para ini

dun cine 
que lle 
fale da 

ciar asimesmo a tarefa da denún- realidade 
cia do edifício social e político 
dominante ... Alguns nomes e al- que existe 
gunhas películas quebraron, non a carón 
só o espazo do "dito", senón ta-
mén os cenários do "dicer" ("non 
se trata de facer cine político, se-
nón de facer políticamente os filmes" diría Jean
Luc Godard); outros camiñaron polo cine comer
cial, non renunciando ao envo ltório, pero procu
rando, con maior ou menor acerto, situar o seu tra
ballo nos límites mesmos do permitido polo siste
ma. Sen embargo, todos tiverno como denomina
dor comun o esforzo por criar un espazo de refle
xión sobre a nosa contemporaneidade e loitaron 
por dar carta de natureza a un tipo de cine que, con 
todas as suas feblezas, criou elementos para o de
bate, a análise e a reflexión. • 

......................................•..•.••.•.........•.•.•..........•...•.•.•••••••..•.......•..•..•• 

A outra dirección nu que se des 11-

volve o filme ven detem1inada p la 
denúncia, en ontemplación e en 
in inuación metafórica ' da trama 
criminal que, protagonizada por al
tos repre entante da política britá
nica moi ben in talado na e fera 
do poder do E tado, foi capaz de 
xerar, financiar e provocar a. con
dición que fi eron po íbel a liqui
dación dun governo labori ta e a 
ua ub titución por un govemo ul

tra-con ervador e filofa ci ta como 
o de Margaret Thatcher. A carón 
di to máis cou as: a guerra uxa e a 
prática do asasinato de E tado con
tra o Exército Republicano Irlandé 
(IRA) e os ·'método ·· empregado 
por certo aparato de E tado (a po
licía, o M 15) para impor a política 
de ocupación militar e dominación 
colonial que padece o 1 ter. 

Certo que a película ten zona fe
ble . Por exemplo non é vero ímil 
(nen filmicamente, nen na realida
de) que un policía inglé -católico, 
con mái de trinta ano de ervizo 
na suas co ta , ·uper-condecorado 
e con ·iderado ca ·e un heroi nacio
nal no eu traballo, n n tive e coñe
cimento nen do métodos emprega
dos polo · seus col ga en Irl anda, 
nen da ex i téncia de corpo · policía 
ou de e pionaxe con licéncia para 
a a inar militante. d IRA, in us
trado , ou ben fora do alcance do 
control do Estado ou ben utilizados 
complementária e ecretam nte por 
este. Certo que o fio condutor da 
tensión dramática habi a que bu ca
lo nalgun per onaxe co fin de aca
dar a identificación emoci nal d 
espectador coa denúncia po ta , 
(Costa-Gavras empregou istemati
camente este esquema nos eus fil 
mes), pero isto non xustifica un erro 
que abre un espazo escuro e pouco 
críbel da fita. Sen embargo, son de
masiados os a pectas positivo de 
"Axenda Oculta" como para facer 
dela unha obra necesária, mesmo 
ilustrativa que nos achega á com
prensión de situacións semellantes 
ás descritas, situadas ben perto de 
nós e que ainda reclaman o seu tra
támento no cine que se desenvolve 
por este lares (GAL, 23F, caso 
Brouard ... ). En suma, película inte
resante e demoledora a de Loach 
que restitue ao cine o seu papel de 
notário comprometido coa realidade 
e que amosa perfeitamente que este 
no que vivimos é o "pior dos mun
dos posíbeis". + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
(1) Julio García Espinosa: "Por un cine 
imperfecto". Castellote Editores. Ma
drid, 1976 . 



"Moito se escrebeu, 
discutiu e estudou 
sobre Castelao, non 
só polos cumes da 
intelectualidade 
galega, mesmo por 
persoalidades de 
distintos povos. Esta 
é simplemente a 
miña lembranza 
persoal", con estas 
palabras, abria Rosa 
Puente o discurso co 
que a comunidade 
emigrante en Buenos 
Aires , celebrou o 
aniversário da morte 
de Castelao. 
Presidido pola 
bandeira galega, o 
acto foi convocado 
por un amplo 
colectivo de 
sociedades agrupado 
nunha Comisión 
Intersocietária. 
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lnauguracion da audición radial Recordando a Galicia (LS2 Radio Prieto) fundada por Tacho/as e Maruxa Boga o 5 de Agosto de 1946. 

Aprenditnos a quererte 
Discurso de Rosa Puente na homenaxe da emigración a Castelao 

Coñecin a Alfon o Daniel Rodrí
guez Ca telao á ua chegada a Bo 
Aire , e puden di frutar desde a 
miña infáncia até a mocedade da 
ua ami tade e o cari ma que ur
i u da ua bondade. Foron dez 

ano diáfano . 

ando hegou á rxentina, en Xu
llo de 1940, tiña a un glorio o pa
ado de loita política, de médico, 

pintor e n ai ta, é dicer era un ho
me univer al. A qu n lle toca en 
orte compartir part da vida de al

gu ' n a i, ainda que non presinta a 
ua futura hi tória, ten en claro -

como incon centemente eu tiña
qu e tá ante un elexido, un pre
de tinado. 

Ca telao , dua vece emigrante, 
soubo ver con claridade a dór do 
·eu povo, deulle voz e entimento 
através do seus libro , álbumes 
coma N6s , Milicianos e Galicia 
Mártir. Non hai dúbida que foi un 
nacionalista galega; afírmao cando 
escrebe nunha carta a José Antonio 
Aguirre (Xuño 1944) presidente do 
governo basco no exílio: "Ideolo
xicamente estou disposto a consi
derar o separatismo en todas as 
suas consecuéncias, porque son 
nacionalista; pero nese ponto non 
me atreveria a representar á Galiza 
actual, senón a unha Galiza poten
cial. A do futuro". Este nacionalis
mo afirmouno en toda a sua obra 
artística e o seu accionar político. 

Redactou no 1939 o anteproxecto 
do primeiro estatuto galega e foi 
Deputado a Cortes polo Partido 
Galeguista. Non claudicou nunca 
na loita pola liberdade do seu povo. 
Houbo coeréncia total entre o seu · 
pensamento e a sua obra. Figura de 

récia humanidade e tal1a múltiple, a 
sua história é ainda moi cercana pa
ra e tudalo obxectivamente. A sua 
preséncia vive entre quen o coñeci
mo e vibramo coa plenitude do 
eu trato, coa sua convocatória. To

da a ua obra está escrita e realiza
da con xerarquia : o eu en aios, 
o eu libro , a sua conferéncia , 
o eu debuxo . 

Esto u 
enlouquecendo, 
Castelao non 
pode morrer. 
Cecais sexa 
verdad e 
(R. Otero 
Pedraio a 
Manuel Puente) 

Actividade política 
na Arxentina 

A vida de Castelao en Bos· Aires, 
transcorreu entre a criatividade ar
tística e intelectual e por riba de to
do a actividade política. Conco
rrente asíduo a todos os centros da 
colectividade, a cada un brindou a 
sua palabra esclarecedora. Dictou 
conferéncias, estreou no Centro 
Mayo "Os vellos non deben namo-

ROSA PlJENTE 

rarse" (14-8-1941). Debuxou catro 
enormes cadros de cegos, "Meus 
compañeiros" como os chamaba, 
un deles actualmente no Museu de 
Pontevedra, cobria unha das pare
des do seu dormitório. 

Castelao, presidiu tamén o Consello 
de Galicia, reunido na nosa casa sá
bado tras sábado, por meses e anos. 
E digo nosa porque me refiro tamén 
a meu pai, Manuel Puente; xa fale
cido, con quen trabou Castelao fra
ternal amistade. Nela debatían el e 
outros patriotas galegas problemas 
esenciais para Galiza, a sua autono
mia, o seu idioma, o mundo libre e 
a colectividade. Seguramente a sá 
onde se reunían e que tantas veces 
contemplo, debe gardar o eco de 
moitas voces queridas, en especial 
a de Castelao, a de meu pai ... Alon
so Rios, Villa verde, en fin tantos ... ! 
Este home, de tan extraordinária 
humanidade, a quen nen os mesmos 
inimigos se animaban a <'>diar, topa
ba tempo antes ou despois dos seus 
encontros políticos, ou nas suas vi
sitas coa Virxínia, a sua muller, para 
sentarme ao seu carón e relatarme 
histórias da terra, histórias máxicas 
e encantadoras. Respostaba ás mi
ñas _perguntas cun cariño moi espe
cial; fun por iso receptora de men
saxes de amor a Galiza, ao seu idio
ma, á sua xente e á sua paisaxe, que 
ditas nunha atmósfera calma e coa 
cálida línguaxe que Castelao em
pregaba para todos, e supoño que 
máis para unha adolescente que o 
queria e admiraba, constituiron o 
máis sólido basamento de amor por 
Galiza que ninguén puido receber. 
Tantoé así que desde aquelas con
versas, a miña alma comezou a di
vidirse e pertencer a esa terra mei
ga. Díxome unha vez, fitándome 

con ese ollar seu, case transparente 
e conmovedor: "Rosiña: a tua terra . 
é moi fermosa, mais cando coñezas 
a de teu pai, nunca a esquecerás" E 
non se equivocou. 

Sempre en Galiza 

A vida de Castelao seguiu transco- . 
rrindo. Edicións de libros, confe
réncias ... era o faro do galeguismo 
que alumeaba e orientaba aos gale
gas do mundo desde Bos Aires. A 
colectividade nunca estivo tan uni
da e ávida de escoitar as suas men
saxes. Chegou o momento da sua 
viaxe á Fráncia (1947) como mi
nistro sen carteira do governo do 
Presidente Giral (governo da Repú~ 
blica no exílio). Ao voltar a Bos 
Aires, un ano despois, estaba tran
sido de morriña. Non era unha mo
rriña simplesmente sentimental, 
era unha morriña acentuada ao non 
poder ver compridos os seus postu
lados de "Sempre en Galiza". Non 
volvia a liberdade ao seu povo e asi 
ese con10, como lle chamaba á sua 
enfermidade, comezou a minar o 
seu carpo. Tivo ainda tempo e espí
rito para pronunciar o fermosísimo 
"Alba de Grória", un 25 de Xullo 
de 1948, nun acto organizado polo 
Centro Galego no Teatro Arxenti
no. Dicia Castelao referíndose ao 
povo e idioma galegos: 

"Esa moitedume de luciñas repre
senta o povo que nunca nos trai
ciona, a enerxia colectiva, que 
nunca perece, e en fin a esperanza 
celta que nunca se cansa. Esa in
finda moitedume de luciñas e va
galumes representa o que nós fo
mos, o que nós somos, e o que 
nós seremos. Sempre, sempre, 
sempre. ( ... ) 

Nos seguintes párrafos de duas 
cartas, sintetizo o expresado por 
duas persoas que estiveron moi 
perto del e o amaron: Don Ramón 
Otero Pedrayo e Manuel Puente. 
Escrebe meu pai a Don Ramón: 

"El foi o noso mestre, o mestre que 
co seu evanxeo de amor nos ensi
nou o camiño para honrar a nosa 
Patria. Alguén dixo que o noso Da
niel fora un valor malogrado para 
Galiza e eu penso que cecais foi 
unha sorte para a nosa pátria (xa 
que o destino lle tiña a vida limita
da) que fose aqui onde se desen
volvera o seu derradeiro ministé
rio, pois cada dia que pasa a sua fi
gura érguese máis alta e máis rexa 
nesta Galiza real, como el chama
ba á colectividade emigrada de 
Buenos Aires" (Maio · 1951 ). 

E Ramón Otero Pedraio dicíalle a 
meu pai: 

"Nestes dias alentamos e vivimos 
no sentimento de irmandade máis 
forte que se ten vivido na nosa terra 
desde a morte de Rosalia, pois des
de aquela non nasceu para Galiza 
xénio como o do Daniel, para o no
so enaltecimento e consolo. Todos 
os que non o saben e os que sabe
mos quen é Castelao estan:ios de pé
same. Por iso nesta carta ternos de 
darlles os de aqui o pésame a voste
des. Vanse sentir moi sós. Falta o 
guieiro, o espírito, falaba e sentía 
por todos. As veces, escrebendo esta 
carta, venme ao pensamento: Estou 
enlouquecendo, Castelao non pode 
morrer: Cecais sexa verdade". + 

ROSA PUENTE é presidenta da Fundación Ma
nuel Puente en nome da cal, e da Federación 
de Sociedades Gallegas, interveu no acto. 
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Manuel Fernández, comisionado do 
Comité Nacional e o Consello da 
ANFD, e un boletin da CNT editado en 
España pero de difusión tamén na 
Gal iza. 
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A Coruña, 1940: desfile falanxista no cabodano da morte de José Antonio Primo de Rivera. 

Galiza, anos 40: 
a CNT entre o . sindicato e a guerrilla 
Alá polo Agosto de 1977, asistin 
na Coruña ao reencontro de tres 
vellos militantes confederais, que 
xogaron un papel sobranceiro na 
loita antifranquista na Galiza dos 
sórdidos anos cuarenta. Durante 
toda unha tarde, Manuel Fernán
dez, Xoán García Durán e Manuel 
Vázquez Sampayo, debullando as 
suas lembranzas, contaxiáronme 
da sua coraxe e sofrimentos. Hai 
pouco, outro veterano cenetista vi
gués, Guillermo Barros, faci1itou
me o sumário da causa instruída 
contra 55 traballadores afiliados á 
CNT, no ano 1 94 7. Lem brei entón 
aquela e outras conversas, e pensei 
que xa podia ter unha idea das ac
tividades do Movimento Libertário 
na Galiza de postguerra. 

A primeira 
organización clandestina 

Polo que sabemos, os primeiros in
tentos de reconstruir o sindicato 
comezaron na Coruña no 1941, 
arredor de antigos cadros sobrevi
vintes: Femando López Martiñán, 
Francisco Carballo, Manuel Váz
quez Sampayo, Félix Álvarez Ar
ganzua, Moisés Herguido, alcuma
do "El Francés", e outros. Hergui
do, daquela xa con 24 anos de mili
táncia e cunha brillante folla de 
servizos no Batallón "Galicia" da 
CNT asturiana, era madrileño, e 
quizá por iso foi o encarregado de 
manter os contactos iniciais cos nú
cleos que, encabezados polo ~lba
nel compostelán Manuel Amil, ten
taban reorganizar en Madrid a 
CNT. O encontro casual de Amil 
co antigo presidente do Partido 
Sindicalista na Galiza, o praticante 
Manuel Femández, que traba11aba 
en Madrid como visitador dunha 
empresa farmacéutica e cobrador 
dunha compañía de seguros, arga-

llou o enlace entre a CNT do resto 
do Estado e os militantes da Galiza, 
que nomearon a Fernández, pola 
sua faci1idade de movimentos, re
presentante da Regional Galaica no 
Comité Nacional da CNT. De ago
ra en diante, e até o ano 47, os ce
netistas galegos integraranse na re
de orgánica dunha CNT que, apesar 
da represión (16 Comités Nacio
nais desartellados, e milleiros de 
militantes encadeados ou . mortos, 
na década dos 40), rexurdia nas lo
calidades onde houbo afiliación an
tes da guerra. Na Galiza, ademais 
da Coruña, no 1942 aparecen comi
tés locais no Ferro!, con Xesús Ro
dríguez de secretário; en Santiago, 
impulsado pola capacidade organi
zativa de Manuel Fandiño; e Vigo, 
onde despois de recuperar as 5.000 
pta. que o Comité pro-presos tiña 
nunha entidade bancária antes de 
1936, Dalniácio Bragado, Benito 
Paz, Guillermo Barros, Manuel 
Molares e outros tentaron coorde
nar os afiliados dispersos. Normal
mente, xuntábanse en grupos sindi-

. cais de empresa ou rama da produ
·ción, compostos por tres militantes 
que recadaban as cotizacións dos 
simpatizantes e repartían a propa
ganda, sendo coordenados e repre
sentados por un delegado. Despois, 
estes conectaban co Comité local , 
que á sua vez enlazaba co Comité 
Rexiona1. O primeiro Rexional 
montouse na Coruña a finais de 
l 942, con Xoán García Durán na 
secretaria e Vázquez Sampayo, An
drés Allegue, Xosé Pacios, e Marti
ñán de vocais. As cotizacións fací
anse, ben no ¡x¡sto de traballo, ben 
nas ruas ou tabernas, á luz do día 
no pleno centro das cidades: na Co
ruña, por exemplo, o bar "El León" 
na concorrída rua da Estrela, e un
ha libraría da ruado Sol, eran Juga
res onde a cotio se pasaban os selos 
e boletins de cotizacións. 

DIONISIO PEREIRA 

Un mínimo de precaucións obriga
ba a xuntarse nos estabelecimentos 
que tivesen un tráfego constante de 
xente, para non despertar sospeitas; 
ainda que a falta de infraestrutura 
facia que ali estivesen tamén arma
céns e aparatos de propaganda. Na 
Corl!ña, o comité local xuntábase 
na clínica de Ramón Tato Torrado, 
dentista de orixe mexicana, e o co
mité vigués o facia nunha taberna 
de Pereiró rexentada por unha viú
va, ainda que en Vigo atoparon, ás 
veces, un xeito máis seguro de reu
nirse: o "Hudson" do taxista Benito 
Paz, no que finxidas carreiras aga
chaban actividades clandestinas. 

Restauración 
monárquica 

Coa constitución no 1944 da 
"Asamblea Nacional de Fuerzas 
Democráticas", concebida como 
organismo unitário de todos os an
tifranq uistas (mesmo dos monár
quicos, orientación que levou nada 
menos que/). escisión da CNT no 
exílio), a prática guerrilleira pasou 
definitivamente a un plano cir
cunstancial, ainda que se conserva-

As cotizacións 
facíanse 
no posto de 
traballo, nas ruas 
ou tabernas, 
á luz do dia 
no pleno centro 
das cidades 

ron os vencellos orgánicos cos 
grupos confederais do Leste e Su
leste da Galiza. No remate do ano 
1946, o Comité Nacional da CNT, 
enfrascado nos contactos cos mili
tares monárquicos Aranda e Beig
beder, comprometidos a un golpe 
de estado en troques da aceitación 
por parte da CNT e o PSOE dunha 
restauración monárquica, referen
dou o carácter subsidiário da loita 
guerrilleira ao rexeitar a oferta do 
responsábel das partidas confede
rais na Galiza, Astúrias e León , 
dun plan de accións coordenadas 
no conxunto do Norte da Penínsu
la. O motivo?, a iminéncia do pac
to ANFD-monárquico , e a segura 
caída de Franco. De feito, cursá
ronse instrucións para o cese do 
combates, abandonando no primei
ro semestre de 1947 numerosos 
guerrilleiros a loita, e comezando a 
sua evacuación cara a Franza. 

Ainda asi, nos anos 1945 e 1946, 
sectores vencellados ás JJLL e a 
FAI, que compartian unha visión 
crítica da colaboración política, ten
taron artellar nos arredores da Co
ruña guerrillas da CNT, para con
trarrestar a influéncia comunista. A 
partir de núcleos xa operativos, nos 
que participaban Xosé Pedreira de 
la Iglesia "O Queimarán" e Antolin 
Montes (fillo do asasinado secretá
rio da Indústria Pesqueira, Manuel 
Montes), entre outros, argallouse 
unha rede de enlaces nos arrabaldos 
da cidade, compráronse algunhas 
armas, e recrutouse xente nova e 
sen antecedentes penais, sempre co 
coñecimento do comité local da 
CNT. Os militantes Arximiro Seijas 
e Amador Bermúdez, o primeiro 
vencellado na anteguerra ao grupo 
"merro" da FAI, semellan ter sido 
os principais impulsores da iniciati
va. O seu enlace no comité local foi 
Bernardo González, obreiro da Fá-

brica de Tabaco , que de de a sua 
participación no asalto ao cuartel da 
Garda Civil de Oleiro na folga xe
ral de Nadal no 1933, quedou impe
dido dunha perna. 

Ainda que pouco e abe dele , pa
rece que e taban coordenado por 
un comité político, e a ua pre en
za na bisbarra comprendida entre 
San Pedro de Nó Cambre, Cerce
da e Arteixo, tivo como con e
cuéncia o axustizamenlo dun fa
lanxista amigo do gatillo alcumado 
"O pandeireteiro", na zona de 
Cambre, e vária acción · propa
gandí tica na feira . O eu prin
cipal problema foi a falta de armas, 
que impediu de feito a incorpora
ción dalgun do recrutado ; de cal
quer xeito, boa parte da rede que
dou desartellada pola caída de 
1947, o que posibelmente obrigou 
ao "Queimarán" a xuntar eco de -
tacamento "Segundo Vilaboi", que 
estaba fora da influéncia cenetista. 

Apoxeo sindical 

Coincidindo co novo rumbo da II 
Guerra mundial, as esperanzas dos 
antifascistas galegos medran, e con 
elas as organizacións que loitan na 
clandestinidade. Neste clima, a Re
xiónal Galaica convoca o seu se
gundo Pleno a comezos do ano 45, 
para reforzar o artellamento dos 
grupos sindicais e a posta en mar
cha da ANFD na Galiza. A xuntan
za celebrouse no bairro coruñés do 
Pasaxe, concretamente na pista de 
Carnicero. Asistiron máis de cen 
delegados, dentro dun perfeito pla
neamento da seguridade; entre ou
tros estaban: Martiñán, Pacios, Váz
quez Sampayo, García Durán, da 
Coruña; Manuel Ceruelo, Luís Pa
zos, Manuel Fandiño e Cernadas, 
de Compostela; Dalmácio Bragado, 
de Vigo; Manso e un camareiro, do 



AcNT 
reorganizou o 
comité coruñés, 
coa axuda de 
Sílvio Santiago 
que volvia do 
seu exílio 
venezolano, 
millonário pero 
sen esquecer o 
seu vello 
compromiso 
sindicalista 

Ferrol; Manuel Carballo e o cantei-
. ro Villaverde, de Carballo; un re

presentante de Betanzos; Manuel 
Femández, comi ionado do Comité 
Nacional e o Con e llo da ANFD; e 
diver o delegado dos grupos gue
rrilleiro ceneti tas que operaban na 
zona de Valdeorra e O Cebreiro. 

O de envolvimento do grupo in
dicai foi a máis no tran cur o do 
anos 1945 e 46: entre outro , no Fe
rrol puxéronse en marcha os de As
tano, Bazán, construción, e barcos 
menore do porto, asi como o Gru
po Sindical de Oficios Vários de 
Xúbia. En Santiago, o de carpintei
ro . Na Coruña, panadeiros e metal. 
En Vigo o de Barreras, a metalúr
xia, e ademais argallouse un comité 
provincial aproveitando a facilidade 
de movimento de Benito Paz, que 
tentou e pallar o sindicato por Vila
garcia e Tui. Asimesmo. a reorgani
zación dos mariñeiros de Moaña 
era un feito, grácia ao labor de 
Manuel Rúa, Xesus Veiga e outros, 
e no Salnés existían xénnolos acti
vos no Grove e Cambado . 

Mentre , a CNT con verte use no 
motor da ANFD na Galiza, desen
vol vendo o grupos unitário na. 
cidade . e tentando 
engaiolar ao Parti-
do Galegui ta no 
a ·unto. Como 

Trabajadores 

rio polírico do Comité Nacional da 
CNT, e representante da mesma na 
ANFD. Desde este cargo, profundi
zou nos contactos co PG que, no 
mes de Abril de 1946, desemboca
ron nunha xuntanza en Madrid, á 
que asistían o secretário da CNT, 
Lorenzo Iñigo; mernbros do Comité 
Nacional e diversas Rexionais, en
tre eles Manuel Femández; Xoán 
García Durán; Ramón Piñeiro, co
mo representante do PG; os innáns 
Saco; e Vitoriano Michelena polos 
nacionalistas bascas, cando' foi inte
rrumpida pala BPS , que prendeu a 
todos os presentes , frustrando a 
consolidación do pacto. 

Desf e ita da Rexional 
Galaica da CNT 

Apesar da represión , a estrutura 
confedera( continuou a funcionar 
durante todo o ano 1946, acordán
dose nun Pleno Rexional, celebra
do en Compostela, a saída do vo
ceiro da Rexional Galaica, "Soli
daridad Obrera", aportando a orga
nización da Coruña, e máis concre
tamente Hermída, unha minerva 
para tal fin. O primeiro, e único 
número de "SO", veu a luz o 9 de 
Marzo de 194 7, rendíndose nas 
suas páxinas homenaxe ao seu di
rector asasinado, Xosé Villaverde. 
Quince di as de pois, a poi icia 
prendía no ferrocarril, nunha reda
da contra o estraperlo, ao militante 
galega Nicolás Mallo, que levaba 
consigo as actas dos derradeiro 
Plan acional. A caída arrastrou, 
primeiro, ao Comité Rexional , e 
logo á meirande parte dos comités 
e grupos que actuaban na Galiza, 
incluindo o aparato de propaganda. 

Tense calcuiado que, entre Xaneiro 
e Xuño de 1947, mais de dous mil 
ceneti tas povoaron as cadeas de to
do o Estado; á Galiza segundo uns, 
corresponderíanlle douscentos; se
gundo outros, 570. De calquer xei
to, a prática totalidade dos cadros 
devanditos pasaron semanas nas co
misaria e cuartelillos, e anos nas 
cadeas. Con eles, a CNT galaica ta
mén ficou prisioneira. Alguns como 
Manuel Femández e Vázquez Sam
payo, cando sairon, xa entrados os 
ano 50, volveron á andadas: reor-

ganizaron o comité 
coruñés, coa axuda 
de Sílvio Santiago, 
que volvia do seu 

exemplo, Manuel 
Vázquez Sampayo 
contoume que na 
A FD coruñe a 
participaban ocia
¡¡ la , ceneti la e 
republican , entre 
o que e taban o 
meu avó, Femando 

Pueblo Español 
exí1io venezolano, 
millonário e coa 
vi ta po ta na sua 
teITa e na paixón li 
terária que produci
ria dou fermosos 
libros, pero sen es
quecer o se u vello 

González Sobra!, 
militante de tacado 
de' Jzquierda Republicana". En 
canto ao PG, a xe tións leváron e 
diante de Ramón Piñeiro por Ma
nuel Fernández e Xoán García Du
rán como representante do Con e
llo da ANFD, actuando como inter
medi ár io s os irmáns Cesáreo e 
Emílio Saco, monfortino residen
tes en Madrid, que tiñan tamén bo
as relacións coa resisténcia basca. 

As causas comezaron a revirarse en 
Novembro de 1945, cando o comité 
rexional quedou parcialmente des
mantelado, caindo Vázquez Sampa
yo e véndase abrigados a fuxir Gar
cía Durán, López Martiñán e o fe
ITo lán Xesus Rodríguez. Foi preci
so refacer os comités, pasando o 
comité rexional a Santiago, con 
Fandiño de secretário e Ceruelo, 
Pazos, Daniel Gómez, e Xesus 
Vieira como vocais. No local de 
Coruña, o panadeiro Xoán Hennida 
colleu a secretaria, e no de Ferro!, 
foi o xoven Manuel Manso quen 
aceitou tal responsabilidade. No to
cante a García Durán, agachouse en 
Madrid, onde foi nomeado secretá-

compromi o sindi
cali ta. E, máis un
ha vez, dando voltas 

no Mercedes" de Sílvio, os meus 
admirados Sampayo, Fernández, 
Constante ... , conspiraban atesouran
do o oño do rexurdimento confe
dera!. Mai desta volta, a espera foi, 
e está a ser, longa.+ 

A meirande parte do que aqui e canta é froi
to dun feixe de conversas con Manuel Váz
quez Sampayo, Luí Pazos, Manuel Femán
dez, Xoán García Durán. Guillenno Barros. 
Xe ús Veiga. Cainzos, Luís Cauto, Henrique 
Fernández e Manuel e Alfonso Fandiño, 
manlidas hai xa algun tempo. Para eles. en 
especial aos que hoxe fo1man parte da terra, 
a miña lembranza . 

Ademais empreguei a~ seguintes fontes: 

- HEtNE. H.: ''A guerrilla antifranqui sta en 
Galicia". Vigo, 1982. 

- MAtz, B.: "Galiciana lI Rep(1blica e baixo 
o franquismo", Vigo, 1988. 

-ENGELI , B.: "Quelques aspects del 'activité 
de la CNT durant la periode 1944-49''. 
"Memoire presenté dans la Fac ulté des 
Lettres, Université de Lausanne". Marzo 
1989. 

-Encicloped ia Gallega: Voces: Manuel Fer
nández, Juan García Durán, Manuel Fan
diño , e Confederación. 

-"Galicla Libre", voceiro da Agrupación 
Confeoeral Galaica. Madrid, 1937-39. 

- Sumário da Causa 156/47 contra Benito 
Paz Piñeiro e outros. Vigo, 1948. 
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........................................................................................................ . 
~ A epopeia dos mineiros de Lousame 

¡A guerrilla apoiou aos aliados 
·desde a costa galega 

Outra das tarefas abordadas, foi o 
auxílio aos fuxidos no monte e o 
estabelecimento de canles orgáni
cas cos grupos guerrilleiros de 
carácter libertário: alg'uns xa 
desde os primeiros dias do golpe , .. 
militar, e outros á caída da frente 
de Asturias, o cas·o é que un feixe 
de cenetistas participaban nas 
partidas: o grupo Neira, polo 
N arte das províncias de Coruña e 
Lugo; o dos mineiros de San 
Finx de Lou same na zona do 
Tambre; Mário Rodríguez Losa
da "O Langullo", polas serras de 
Queixa, San Mamede e Manza-

• neda; Abelardo Gutiérrez nos 
Aneares e Caurel; e o considerá
bel núcleo integrado na Federa 
ción de Guerrillas de Galicia e 
León, activo na raia de León e 
Zamora. Sobre as actividades 
<lestes grupos, xa s~ estenderon 
Hartmut Reine, Bernardo Máiz e 
Carlos Reigosa, e non engadirei 
mais, a excepción da traxectória 
dos fuxidos da mina de Lousame. 

Despo is da falida expedición á 
Coruña nos comezos da guerra, 
aproximadamente 40 mineiros 
quedaron nos montes que arrode
an Noia, do Confurco á Serra de 
Outes, comandados por tres ca~ 
dros sindicais de relevo: Enrique 
Fernández, Saavedra e Ramón 
Rodríguez Varela "O Curuxas". 

Nun primeiro intre confórmanse 
con poñerse ao abrigo da repre
sión, non sen antes meter medo á 
Garda Civil (na que tiñan algun
has amizades) ameazando con 
facer saltar Noia polos aires coa 
dinamita que lles quedaba, ouví
ase falar de "paseos" e represá
lias. Ante a "moderación" dos 
fascistas ("tan só" houbo catro 
ou cinco asasinatos na zona), 
conténtanse con pór pasquins de 
adverténcia nas ruas da vila, cor
tar as comunicacións telefónicas 
e telegráficas e baixar de cando 
en vez a cobrar a nómina na mi
na, agachados polos traballado
res alguns deles xa organizados 
de novo na CNT, polo capataz da 
mina, o catalán Manuel Sangenis 
Sabater. 

Segundo a información do vocei
ro da Agrupación Confedera] Ga
laica de Madrid, "Galici a Libre" 
(Madrid, 31/5/38), os fuxidos vi
vían con certa comodidade cando 
foi descoberto o seu acocho na 
primaveira de 1938, alá pala de
vesa de Nimo, enriba de Ponte 
Nafondo: unha casa con catres, 
latas de aceite, xamóns e mesmo 
traída de águas do Tambre, me
diante unha cañería. Subsistian, 
protexidos polos familiares e 
compañeiros, do contrabando de 
wolfram, e de facer aneis e brin
cos de variados materiais, que 
despois se vendían nas feiras. O 
seu armamento era cativo, redu
cíndose a unha pouca dinamita, 
catro Winchester de dezaseis tiros 
e algunha pistola. 

Duas conceicións 
diferentes 

Esta relativa tranquilidade, ra
chouse cun arriscado operativo 
de "O Curuxas", facéndose coa 
nómina da mina, diante dos fuci
ños da Garda Ci'~il. O grupo de 

Enrique Fernádez, segundo pola esquerda, na cadea de Noia no 1935, O pri
meiro pola direita é Claro José Sendón. 

Con 
inf armadores 
das sociedades 
obreiras estaban 
ao axexo 
dos barcos 
alemáns que 
viñan carregar 
o wolfram, e 
dos 'submariños 
que entraban 
nas rias 
a proverse 
de agua 
e víveres 

fuxidos botou en cara ao "Curu
xas" unha acción que puña en 
perigo a seguridade dos seus 
compoñentes. En realidade, en
frentáronse duas posturas presen
tes nos fuxidos: a de Enrique 
Fernández, contrária á loita ar
mada, e para quen a estadía no 
monte só era abrigada pala inse
guridade da vida legal, á que es
peraba retornar tan cedo como as 
cousas melloraran para reorgani-

. zar o sindicato; e a de "Curu
xas", convencido da eficácia das 
guerrillas para derrubar a Franco. 
A partir de aqui, o grupo partiu-

.se; "Curuxas '', cun cativo núme
ro de compañeiros, iniciou unha 
xeira que o levaria ao mito, e a 
ser dos poucos guerrilleiros que 
finaron no leito. Enrique Fernán
dez, posta en contacto co inglés 
Alfred Burne, amigo xerente da 
mina, vello opositor nos confli
tos laborais e agora membro do 
Servizo de Intelixéncia británico, 
argallou unha cadea de vixiáncia 
do litoral comprendido entre Ri
beira e Fisterra. Utilizando como 
informadores á xente das socie
dades obreiras esnaquizadas, es
tábase ao axexo dos barcos ale
máns que viñan carregar o wol
fram, e os submariños que entra-

. ban nas rias a proverse de água e 
víveres. Avistados, a meio de si
nais luminosos pasábase a infor
mación aos barcos ingleses que 
estaban á espreita na boca da ria. 
Un caso: un submariño alemán 
sai polas noites diante de Porto-

..--s iño, e mergúllase ao romper o 
dia. Descoberto, os avións ingle
ses perségueno até Touriñán, e 
afúndeno. Chegan avións ale
máns; empeza o enfrentamento; 
algun avión alemán cai: os restos 
dos seus tripulantes, descansaron 
durante moitos anos no cemitério 
civil coruñés, arrodeados de ca
deas e baixo a esvástica. 

A oposición entre as posturas de 
Enrique Fernández e "O Curu
xas" é todo un síntoma da atitude 
cenetista frente á guerrilla : a 
maior parte da militáncia descon
fiaba da utilidade da loita armada, 
tanto máis canto a influéncia do 
PCE medraba nos grupos, e a he
xemonia traducíase, ás veces, na 
eliminación física dos guerrillei
ros libertários disconformes cos 
métodos empregados. + 
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O trinque 

Música 
Tbe blessing, disco do xovencísimo pianista cubano Gonzalo Ru
balcaba. Con Charlie Hayden no baixo e )ack de )ohnnete na ba
tería. Gravado en Maio de 1991 en Toronto. Magnifico o seu te
ma Sandino. 

Libros . 
Loaira, novela de Anxo Rei Ballesteros que continua o camiño ini
ciado n a sua anterior obra Dos anxos e dos martas, hai pouco ree
ditada. Loaira confirma as espectativas longo tempo agardadas. 
Editada por Galaxia. 

Cme 
Pen.samentos Mortai.s. Mulleres protagorustas nun filme extrano pero 
interesante de Demi Moore que rompe a vulgaridade da carteleira. 

Televisión 
A sedución do caos, un docudrama dirixido por Ba~ilio Martín 
Patino, o director de Madrid ou Cancións para despois dunha 
guerra. Realizada en soporte video emitirase o venres 14 ás 23 h. 
na TVE-1.+ 

Cine 

A rapaza 
terríbel 
Filme alemán de 1989 dirixido por 
Michael Verhoeven, proxectarase o 
dia 19ás 22h no Teatro Principal 
de Pontevedra nunha sesión orga
nizada polo Cine Clube Ponteve
dra. (tlf 85 95 84). 

Escala 
de Imaxe e Son 
Co gallo do cumprimento do pri
meiro ano de actividades da Escala 
ofrecerase unha escolma dos me-
11 ores traballos dos seus 
alumnos/as. Será no Sala de Proxe
cións do Centro Galega de Artes 
da Imaxe ás 20, 1 Sh. A Coruña. 

A crítica 

Cine 
Independente 
Norteamericano 
No Auditório do Centro Cultural 
Caixavigo, Garcia Barbón, e den
tro do Ciclo de Cine Indepentente 
Nortemaericano o dia 17 proxecta
rase o filme Metropolitan, de 
Wait Stillman; o dia 18 será Nun
ca te deites enfadado de Charles 
Bumett; o dia 19 O fin da noite, 
de Keith McNally; odia 20 Track 
29, de Nicolas Roeg, e o dia 21 
Henry, retrato dun asesino de 
John Mac Naughton. O ciclo segue 
a semama proxima. Todos os fil
mes pasaran-se ás 20,30h en ver
sión orixinal subtitulada.+ 

Lixarte 
XURXO ESTÉVEZ 

Nun contenedor do lixo perlo da casa , avistei o outro dia un rec
tángulo de ferro oxidado. Con cerra dificuldade polo considerábel 
tamaño, merino no coche, coidando de enroscalo en papel de 
xornal para non emborrallar a tapicería. Anudei o embrullo cunha 
corda que por ali andaba e lisquei co pacote, excelente artificio a 
aplicar nun cadro que estaba a piQtar daquela. 

Moitos dos mil douscentos artistas consagrados que durante es
ta semana expoñen na Feira da Arte Contemporánea de Madrid 
(Arco), comezaron asi, recollendo no lixo. Desde que Marcel 
Duchamp elevou á categoría de arte o seu famoso "Urinario", to
do vale. Todo? Cal e o mecanismo que selecciona o que é arte e 
o que non é? 

Ü mercado. Só o mercado lexitima cales serán as novas tendén
cias, os grandes xénios, as obras sagradas. A semellanza do que 
sucede coas notícias -o que non se publique nos mass media non 
acontecerá- tampouco as criacións que non furulen polo circuito 
comercial contarán para nada no panorama artístico. Mesmo che
guei a escoitar un prestixioso crítico galego aseverando que "até 
1985 na ex-URSS non houbo arte". 

Para min -e atrévome a ~firmar que nisto Duchamp esta ria da
cordo- Arte é calquer Merda que o mercado da arte poña en cir
culación. 

Árco é un deses mecanismos. Duas centenas de galerias de vin
teoito paises tratarán de colocar os seus productos, como en Sal
gueiriños mercantilizan bovinos. Non faltará á cita abofé o diñei
ro negro que blanqueará nun investimento aind~ máis 'renclábel 
que a da cocaína. Rosina· Gómez-Baeza, dirctora da feira Arco, de
claraba a respeito en recente entrevista que "o sector da arte con
temporánea vese ameazado polo seu próprio éxito, cobixando 
unha especulación fácil e prestixiosa". 

E agora, querido leitor ou leitora, ven o mnellor. Asegúrovos que 
é certo o que a continuación se relata: ilustrando a referida entre
v~sta, publicada no supleménto de "El País" do 8 de Febreiro, pá
xmas 24 e 25, nunha foto Rosina pousaba cunha obra de Arco, o 
último do último da modernidade, supoño, que era exactamente 
o meu rectángulo -algo inaior ao dela- envolto en xornal embru
llado nunhna corda! 

Que diferéncia un trebello do ou~ro? Pois que o elexido por ela 
flamea agora en Arco e o outro languidece na miña garaxe. + 

axenda 
Exposicións 

Carmen 
de Rivera 
Obras na Sala de Arte de 
Caixavigo, até odia 27, Po
dese visitar de 19 a 22h os 
laborábeis. Policarpo Sanz, 
24 (Galerías). 

Chichi Campos 
Mostra no Bar Ruanova de 
Compostela, até o dia 23. 
Organiza Factoria Modula
da (Can sen Dono). 

Amazonia 
Urxente 
Na Casa da Cultura de Olei
ros mostra que consta de 
150 paneis con fotografias, 
mapas, textos, deseños e re
cortes de prensa. Ademáis 
unha rica colección de ob
xectos etnográficos (ceste
ria, madeira, barro e pedra 
entre os que se atopan 
cestos, chapeus, arcos, lan
zas, máscaras, etc.) perten
centes ás culturas indíxenas. 
Horário de mañ á de 1 O a 
14h, e de tarde de 15 a 20h 
dos dias 3 ao 9. 

Os prémios da 
Académia 

Xesus Campos, Chichi. 

n.o local do Centro de Pro
md_c ión Social de San Ya
lenfín (Bloque 11) no conce
llo de Fene. 

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

M. Díez Rollán 
Obras na Galeria Androx de 
Vigo. 

Signos visuais 
Mostra na Casa da Xuventu
de de Ouren e. 

Prieto 
Nespereira 
Mo tra de 300 gravura no 
Museo Provincial e Círculo 
da Arte de Lugo. 

Fotoxornali mo 
Exposición permanente na 
Biblioteca Pública de Baño 
de Molga . 

Vangarda 
a ala Almirante de Lugo 

mo tra " Vangarcla de onte, 
hoxe e mañán na arte espa
ñola cont mp ránea". 

Tre artista 
Até o dia ·9 de Marzo estará 
no Centro Cultural Caixavi
go unha selección dos pré
mios outorgados pola Real 
Academia de Belas Artes de 
San Femando durante o sé
culo XVIII. O horário é de 
19 a 22h os laborábeis e de 
12 a 14h os festivos. 

Armando 
Guerra 

o Coléxio Oficial de Arqui
tecto . de Galicia. 

a Galeria Lucerna de Ou
ren e obras de Al ex andro, 
Huele e Virxílio. 

O dia 11 inauguración na 
Nova sala de Exposicións 
Caixavigo (P. Sanz, 26, pri
_meiro) 

Xulia Minguillón Xaquín Marín 
Antolóxica no edificio Sar
miento de Pontevedra. 

Aceiro 
sobre a auga 
Fotografías na Sala Laxeiro. 
Horário: de 12 a 14 

A peatonalización 
Até o dia 9 no Ateneo Santa 
Cecília de Marín.' Colaboura 

Lueiro Rey: 
cidadán e poeta 
Exposición iconobiográfica 

"A bon entendedor" é o le
ma da mo ira de e te dibu
xantc e humori sta que pode
remo vi it ar na Gale ri a 
Sargadelo de Compos tela 
(Rúa ova, 16) até o 22 de 
Febreiro.+ 

Anúncios de balde 

Cabuxa Distribuidora. Naciona
lismo e Anarquismo (Materiais pa
ra o diálogo). Lixo urbano (Fanzi
ne): Número O. E máis libros, dis
cos, maquetas e fanzines. Pedir ca
tálogo ao Apdo 259. 15080 Com
postela. Mandar os selos. 

A Rota dos Baleeiros, cartafol de 
poemas ; con textos de Francisco 
Alonso ("Cada tres meses e un 
dia"), Paco Souto ("Marte de ser 
cidade") e Miro Villar ("A nudez 
do carambeto"). Prólogo e deseño 
da portada de Alfredo López "To
kio". Distribúe "Edicións do Dra
gón". Rúa Escultor Asorei, 8 bai
xo. 15704- Compostela. Tlf (98 1) 
76 23 31. Envíos por reembolso. 
Prezo: 700pts máis gastos. 

Se che gusta Alejandro Sauz ago
ra tes a oportunidade de formar 
parte do seu Clube Oficial: "Pan 
Club Pisando Fuerte". Delegación 
en Vigo: Rúa Espedrigada, 51. CP 
36210. 

Talia Teatro de Cee (A Coruña) 
oferta os espectáculos Gaivotas 
subterráneas de Alfonso Vallejo e 
O rei aborrecido de Xesús Pisón. 
Condicións cénicas: Alto: 3m. Bo
ca: 5m. Fondo: 4m. (mínimos). 
Contratación tlfs (981) 74 72 29 e 
74 68 26. Apdo Correos 62. 15270 
Cee (A Coruña). 

A todos os estudiantes da nasa Na
ción: somos un Ateneo Cultural 
de Intervención. Chamamo.-nos 
Liga Libidinal-lconoclasta de 
Acción Estudiantil. Estamos a 
preparar unha revista feíta por es
tudiantes de todo Galiza. Precisa
mos colaboracións: artigas de opi
nión, exporiéncias culturais ou po-
1 ítico-organizativas, fotografias ... 
Enviade o material a Apdo de co
rreos 54 l O de Vigo. Graciñas. 

Licenciada en História Contempo-

ránea busca traballo relacionado 
co ensino, editoriais, librerías, 
prensa ... Tlf (986) 30 13 67. Pre
guntar por Victória. 

Se pensas que xa abonda de exter
mínio de pavos 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 pavo irmán de Cu
ba. Necesitan-se urxentemente me
diciñas e material sanitário de to
das clases; alimentos non perece
deiros e roupas; e para os cativos 
alimentos e roupas de bebés, bibe
róns e material escolar. Aporta
cións económicas: Caixa Galicia 
304-063-1368/0. Información e re
collida: Casa Consistorial do Con
cello de Oleiros. 61 00 00 e Centro 
de Información Xuvenil. Perillo 
Tlf. 63 65 98. 

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

Estou a realizar unha tesina e ne
cesito material (panfletos, "pása-
1 os'', revistas, documentos ... ) e 
calquera tipo de información so
bre o Movimento Estudiantil 
Universitário en Galiza na déca
da dos 70. Por-se en contacto con 
Carlos Morais, Rúa Pexego de 
Arriba, 15 A Primeiro. 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 Campo tela 
chega tamén a Vigo. gracia á col a
boración da profe ora Luz Cao do 
IB Alexandre Bóveda (Coia-2 ). 
Tlfs 29 28 12 e 29 28 16 . Prezo 
200 pts. 

Vende- ·e micro-ordenador In
ves-Spectrum, ca ·sette corde r 
TCM-848 Sony, completo lot de 
programas (utilidades e xogo ") no 
que engado video-aventura · en ga
lega; revi ta e libro de informáti
ca. Todo en bon es tado . Prezo a 
convir. Chamar a Mi g uel: Tlf 
(981) 24 54 40. 

E treta Galiza di tribuidora. Dis
tribución altenativa de material 
tamén alternativo: pubi a ións de 
resisténcia, pren ·a contrainf rma
tiva. fanzine , cami eta , di cos 
cinta de mú ica non comercial, 
etc . Podedes pedir o catálogo a: 
K.E.G. Apdo 660. Ouren e (agra
decese que mandedes selo para a 
resposta). Se queredes saber cal
quer outra cousa de nós, a lgunha 
colaboración. algunha informa
cion non dubidedes en e cribir a 
K.E.G., Casa da Xuventude. R/ 
Celso E. Ferreiro, 27. 32004-0u
rense. 

Para poder galeguizar o nome ne
cesito presentar correspondéncia 
recebida. Dirixide-vos a Alberte 
Baltasar Figueiras. R/ Mouteira, 
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. Pre90 
700 pta. Apartado 901. 15080 A 
Corunha.+ 



Teatro 

Roberto Cordovani coma Greta Garbo. 

Compañia 
Arte Livre 
do Brasil 
O dia 13 no Teatro Pri.nci.pal de 
Compo tela· coa úa últim~ obra 
O retrato c:te Dorian Gr~y. base-. 
ado nos textos de O car Wilde. 0 
dia 14 representarán a obra . Olha~ 

res de perfil , ás 20h no mesmo 
lugar. 

Televisión 

Fé de Vida 

Un programa dirixido por Elvira 
Vareta para a sobreme a dos xoves 
na TVG o día 13 emitira- e o capí
tulo titulado Deixei a saúde na 
praia, e o dia 20 Sempre traba
llando ... no mar no que e entre
ví tarán a Mercede de Camilo 
(Boa, Noia, nacida en 1916) e a 

alvador Agra (Santo Tomé, Cam
bado , nacido en 1911 ). 

ntrada Libr 
O ciclo de cin nas tarde da TVG 
emiti rá o venre 14 Rebelde diri
x ida en 19 2 por Franci Ford 

oppola; o dia 16 erá Port Afri
que realizada polo polaco Rudolph 
Maté en 1956. O dia 17 emitira- e 

Música 

Trio Arp gi s 
Concerto o dia 15 ás 20,30h no 
Auditório do Centro Cultural Cai
xavigo. 

Música Antiqua 
Kóln de Colonia 
Odia 14 ás 21 h no Auditório de 
Galícia en Compostela actuación 
desta formación dirixida por Rein
hard Goebel. Interpretarán obras de 

.. . Viaje de un largo día 
··hacia la noche 
Representaéió~s desta obra de Eu-

. gene O'Neill a cargo da Compañia 
de Julieta Serráno, con H. Halte
rio nci Centro Cultural Caixavigo os 
dia-s · 14- t 6 . Os doús primeiros dias 
·as 22h e odia 16 ás 20h. Taméffes
tarán os dias 18-20 no Teatro Prin

. cipal de Compostela ás 23h. + 

A morte oeste xardín de Luis Bu
ñuel, de 1956, con Simone Signo
ret e Michel Piccoli entre outros. O 
marte 18 emitira-se Tucker, un 
home e o seu soño de novo dirixi
da por F.Ford Coppola, de 1988, e 
fotografiada por Vittorio Storato. 
O mércores 19 poderemos ver 
¿Que tal Pussycat? dirixido por 
Clive Donner sobre un guión de 
Woody Allen e cunha chea de acto
re e actrice de ona. 

Ci 1 William Castle 
Dentro do e pácio "Butaca Espe
cial" que emite filmes en versión 
orixinal ubtitulada, odia 15 pode
remo ver A luva de ferro dirixida 
por Ca tle e protagonizada por Ro
bert Stack.+ 

Bach, Venturini, Campra e Conti. 

Orquestra Filarmónica 
de Kracovia 
Dirixida por Roland Bader inter
pretará obras de Moniuszko, Pade
rewski, Mendelssohn, Lutoslawski 
e Rachmaninoff. Será ás 21 h no 
Auditório de Galícia o dia 18, e o 
dia 19 actuarán no Centro Cultural 
Caixavigo.+ 

axenda 
Convocatórias 

Cursos de galego 
Mancomun 
O Centro de Recuros para Estu
dantes Mancomun, xestionado 
pola Asociación estudiantil Comi
tés Abertos de Faculdade, quer dar 
a coñecer que ten aberto o plazo 
de inscripción para os cursos de 
. galego solicitados á Dirección Xe
ral de Política Lingüística. Son 
dous cursos: un de Iniciación e ou
tro de Aperfeizoamento de 20 pla
zas cada un. O plazo para inscri
bir-se será durante o mes de Fe
breiro e cubriran-se as plazas por 
rigoroso orde de inscripción. Os
horários poñeran-se en función do 
interese maioritário das persoas 
inscritas. a realización destes cur
sos de formación encuádra-se den
tro dos obxectivos de promoción 
do uso da língua galega que ten 
marcados o Centro. 

XII Prémio 
"Blanco y Negro" 
Concurso de Pintura para Artistas 
Jóvenes 1992. Poden participar os 
artistas menores de 35 anos ao pe
charse a convocatoria o 3 l de 
Marzo, e cal se acreditará median
te fotocópia do DNI. Só se admiti
rá unha obra por concursante. O 
prémio único é de 1.000.000 pts e 
a obra premiada quedará en poder 
de Prensa Española, S.A. A técni
ca e o tema son libres. As medidas 
do cadro non poderán exceder de 
146 por 114 cm nin serán inferio
res a 100 por 81 . cm. As obras 
apresentaran-se montadas en basti
dor ou sopo~te sólido , enmarcadas 
con un listonciño de madeira. Non 
se admitirán obras protexidas por 
cristal ou feítas en materiais peri
gosos para a súa integridade e 
transporte. Os cadros irán firma
dos e acompañados dos seguintes 
documentos: título, técnica empre
gada e soporte, dimensións, nome 
e apelidos, edade, enderezo, telé
fono e breve currículum do con
cursante: fotocópia do DNI e foto
grafía en branco e negro do cadro, 
de tamaño non menor de 13 por 
18. O plazo de recepción será do 
16 ao 31 de Marzo. As obras en
tregaran-se contra recibo en Pren
sa Española· (Concurso de Pintu
ra), Telémaco, 37. 28027 Madrid. 
Ou tamén por correo, embaladas e 
a porte pagado no mesmo endere
zo, ao que podedes solicitar máis 
información. 

Concurso 
de Redacción 
Caixavigo convocou xa o seu 27 
Concurso de Redacción adicado 
a todos os cativos dos centros es
colares comprendidos/as entre os 8 
e 14 anos, baixo o lema "Ti podes 
ser un grande escritor ... ". Hai tres 
categorías: A (8 a 9 anos), B (1 O a 
11 anos) e C (12 a 14 anos). A ex
tensión máxima do traballo é de 
dous fólios, por unha sola cara:. Os 
exercícios deberán desenvolver-se 
antes do 14 de Marzo .nos centros 
escolares ou nun local público, á 
hora fixada pola sucurs~l da súa 
zona, en preséncia dos profesores 
e do director da sucursal. Todos os 
seleccionados nesta fase concurri
rán o 4 de Abril ás l 7h á proba fi-

nal que terá por cenário o Colegio 
Hogar Caixavigo. Hai 30 prémios 
para os mellores traballos, dez por 
cada categoria, consistentes en li
bros, material escolar, deportivo, 
electrónico,- etc ., así como accesits 
ao alumnos/as clasificados para 
participar na fase final e a tres 
alunmos por cada centro partici
pante mellor clasificado na fase 
prévia. 

Mostra 
de mini-gravado. 
O Concello de Ourense, en cola
boración coa Asociación de Artis
tas Plásticos de Ourense convocou 
a 1 Mostra Internacional de mi
ni-gravado "Cidade de Óuren
se". En calesquera das suas face
tas: xilografía, serigrafia e litogra
fia. O plazo de presentación de 
orixinais (mínimo duas obras por 
artista) remata o 1 de Marzo e re
meseran-se ao Concello de Ouren
se, Concellalia de Cultura. 

Mostra 
"Feitura da Imaxe" 
O Ateneo Ferrolán convocou a 
mostra Feitura das Artes da Ima
xe, na que poden participar autores 
novos que desenvolv~n a sua crea
ti vidade en Gal iza. As obras en
viaran-se á sede do Ateneo Ferro
lán antes do 6 de Marzo. 

'Prémio 
San Rosendo 
O Centro de Servicios Sociais de 
Celanova ven de convocar o II 
Prémio "San Rosendo" dirixido a 

Páx1nas coordenadas por. 
MARGA R. HOLGUIN 

Actos 

A conex1on galega, do 
tabaco á cocaina 
Conferéncia o dia 14 ás 20h na Ca
sa da Cultura de Vilagarcia. Falará 
Perfecto Conde. 

Banda Deseñada 
en Marín 
Dentro destas xornadas organiza
das polo Ateneo Santa Cecília de 
Marín estará ainda ata o dia i 9 a 
exposición Novas viñetas'92, que 
recolle os traballos de xente aínda 
descoñecida pero que xa demostran 
unha grande calidade. Do dia 20 ao 
29 unha nova exposición titulada 
Cómic feito en Galicia, na que se 
verán traballos de Xaquin Marin, 
Das Pastoras, Miguelanxo Prado, 
Fausto, Gonzalo Vilas, Norberto 
Serrano, Nacho Hortas e outros. 
Ademáis até o dia 29 estará aberta 
a mostra O c_ómic impreso, na que 
participan diversas publicacións. 
Outra das actividades programadas 
é un ciclo de cine titulado O có
mic levado ao cine, no que o día 
18 ás 19,30 h. proxectara-se O 
abominábel home do bosque, fil
me de debuxos animados baseado 
na série de TV "Os Simpsons". Por 
outra banda perante todas as Xor
nadas pasaranse de seguido os ví
deos da Primeira Enciclop~ia 
Audiovisual do Cómic. 
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escolares e que este ano adica-se 
ao tema "Repercusións das ac
cións humanas no médio ambiente 
da mancomunidade Terra de Cela
nova". Poderán participar todos os 
alumnos da segunda etapa de EXB 
e institutos de FP e BUP da co
marca de Celanova, individual
mente ou en grupo e os traballos, 
remeseran-se ao devandito centro 
antes do dia 26 de Febreiro. 

Prémio 
Martin Códax 
O Concello de Vigo, a Editorial 
Galaxia e Bodegas de Vilariño
Cambados convocan este prémio 
de poesía, dotado con 500.000 pts. 
Poderán participar todos os/as po
etas que o desexen, coa condición 
que os orixinais estean en galego 
normativizado. O tema é libre, a 
extensión mínima de 500 versos 
inéditos. O prazo de admisión re
mata o dia 7 de Marzo. 

Prémio 
Otero Pedrayo 
A Deputación provincial de Ou
rense ven de convocar este prémio 
dotado cun millón de pesetas e 
creado polas deputacións 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 
os valores 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.+ 

Aspectos Cruciais 
da Cultura Galega II 
Ciclo de conferéncias da Deputa
ción de Pontevedra e coordenado 
por Xavier Ocaña Eiroa. As 20h do 
dia 1 O ao 14 na Sala de Conferén
cias do Centro Cultural Caixavigo. 

Concerto a prol 
da reciclaxe do papel 
O venres 14 a partires das 18 h. no 
l. Bacharelato Castelao do Calva
rio, en Vigo, actuarán os grupos dr 
rock e punk Kakola, Inri, Os Indig
nados e El nonvre es lo de menos. 
A entrada srá de balde. Recollerase 
papel para reciclar. 

Equilíbrio da Paz no 
Mediterráneo 
O dia 15 na Casa da Cultura de 
Oleiros ás 7 da tarde e despois dun 
acto simbólico no monumento á Paz 
no que participará o Embaixador da 
República de Líbia, Excmo. Sr. Nu
ri Betemal, terá lugar a conferéncia 
de J. Ballesteros, Presidente da Or
ganización de Solidariedade cos Po
vos da África, Ásia e América Lati
na (OSPAAAL) e Adolfo Meléndez, 
Secretário Xeral da Asociación His
pano-Libia de Amistade e Coopera
ción, que falarán sobre o Equilibrio 
da Paz no Meditarráneo.+ 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Papel 1 00% reciclado, de 65 gm/m2. branqueado 
con osixeno, fabricado por Papelera Etxezarreta. ANOSA TE 
A pesca no banco sahariano, 
da chantaxe marroquina 
ao referendo de independéncia 

• XOSÉ PIÑEIRO LEMOS 

O s armadores 
de buques do 

Estado español que fa
enan no banco saha
raui van ter que tomar, 
nos vindeiros dias, un
ha decisión hi stór ica . 
Como empresários, de
berán elexer entre a 
miséria do tratado que 
pode asinar a C.E. co 
reino de Marrocos ou a 
pobr.eza do subsídio 
que a própria Comuni
dade Económica Euro
pea vai pagarlles nos 
meses de Marzo, Abril 
e Maio, mentres non se 
asina, se se asina, un 
novo acordo pesqueiro. 
E é que, hoxe, pescar 
nas águas terri~oriais 
da República Arabe 
Saharaui Democrática 
é un negócio de dubi
dosa rentabilidade pa
ra os empresários ar
madores. 

Para demostrar esta 
falta de rentabilidade 
non está de máis reco
rrer a un estudo distri
buí do pala patronal 
ANACEF aos seus 
asociados nos últimos 
dias. Segundo este estudo, o prezo médio 
do polbo en Decembro do 1990 era de 
350 pta/kg. mentres que un ano despois 
xa baixara ás 21 O, que ven si'§nificando 
un 40 por cento de baixa, para os . tama
ños máis comerciais (entre o T-2 e o T-8). 

A non sinatura do convénio entre a C.E. e 
o Governo de Hassan 11, tal e como os 
meios de comunicación facian púplico o 
pasado dia 12, debida á firme -polo de 
agora- postura do Parlamento europeu 
de non autorizar ao Consello a dar un 
subsídio a Marrocos mentres este país 
non respeite os direitos humanos e deixe 
de dificultar a celebración do referendo de 
auto-determinación do Sahara, foi abando 
para que a ditadura hassani tivese a que 
se aferrar e darlle outra roupaxe ao que 
só ten un nome: o caladoiro estase esgo
tando -ainda que non van dalo despes
cado debido á sua ampla capacidade de 
rexeneración, totalmente demostrada- e 
os marroquinas queren facer ünha política 
de mar queímado antes de entregar esta 
riqueza aos seus lexítimos proprietários. 

Os dados que se citan no documento ao 
que se fai referéncia máis arriba, talan por 
si próprios. A frota non comunitária multi
plicou por dous as suas unidades e por 
tres a Tonelaxe de Rexisto Bruto (TRE)., 
mentres a de ANACEF perdia 20 unidades 
e 6.500 TRB. Eis os dados, ainda contan
do coa falta de información a respeito dos 
naseiros que faenan á altura de Dejla, que 
poderian ter capturado, só no 1991, unhas 
6.000 Tm. de polbo, nos criadeiros. 

Variación da frota entre Marzo-88/Xaneiro-92 

Pavillón Unidades TRB 

Conxeladores marroquinos 210 / 295 73.328 / 98.830 

Frota CEE (ANACEF) 147 /1 27 36.739 / 30.242 

Naseiros marroquines - - - / ??? - - - / 6.000? 

Arrastreiros ex soviéticos 0187 0/110.000 

Chinases (pavillón marroquina) 0170 o/ 24.500 

Por parte de todos estes navios hai que 
citar outras 50 unidades, cunhas 20.000 
TRB, segundo fontes da asociación de ar
madores marroquina, que teñen pavillón 
de conveniéncia e que faenan "ilegalmen
te". Os barcos chineses, por outra parte, 
van ser 140 dentro de poucos dias. 

Pero ainda hai máis dados que talan do 
estarzo pesqueiro: os marroquinas faenan 
desde a liña das seis millas, mentres os 
comunitários teñen que facelo desde as 
doce. Os marroquinas receberon créditos 
brandos da C.E.E., que deixaron impagos 
na sua meirande parte, e con eles desen
volveron a sua frota . Por riba, os 8.000 
millóns de pesetas que deixaron impago 
no porto de Las Palmas na última década, 
son praticamente incobrábeis e significa
ron a creba e o peche de moitas empre
sas canárias. 

A temática laboral é máis sangrante: men
tres os navíos comunitários teñen que em
barcar tres mariñeiros marroquinas, os 
que detentan a posesión do caladoiro sa
haraui teñen mariñeiros coreanos, incum
prindo a regulamentación comunitária que 
abriga a que os barcos pesqueiros Guxos 
produtos son exportados á Eúropa, en 
cantidades ilimitadas e libres da Tarifa Ex
terior Comun, por ser un país mediterrá
neo, teñan, polo menos, a metade de tri
pulación da nacionalidade da bandeira. 

Por riba, nen sequer nos casos de patente 
agresión con arma branca de mariñeiros 
marroquinas a mariñeiros do Estado es
pañol foron motivo bastante para declarar 
procedente o despido do árabe: nengun 
armador gañou unha só demanda por 
despedimento aos tripulantes marroqui
nas, chegándolles aos Maxistrados a pa
labra do alauita. 

Para a paralisación hai previstos subsídios 
comunitários. Tanto armadores como tripu
lantes van achegar uns cartas, nos vindei
ros tres meses que de pouco lles han va-

ler: as indústrias están 
para producir, non para 
receber subsídios por 
non facelo. 

Na -,base de toda. a pro
bteriiática está a baixada 
de calzóns comunitária 
pérante o ditador Has
sar.i 11. Mentres a Frente 
PoJisário está a oferecer 
toda caste de garantias 
aos pescadores do Esta
do español para o dia da 
sua independéncia, o 
Governo de F. González 
non quer inteirarse e a 
Comunidade Europea 
comeza a velo lixeira
mente nídio. Os incum
primentos constantes do 
réxime marroquina, tanto 
a respeito das decisións 
da Organización das Na
cións Unidas -referen
do da independéncia
como dos regulamentos 
da C.E.E. e os impaga
mentos, non son obstá
culo para que Juan Car
los 1 bique ao seu "irmán 
alauita" e para que F. 
González lle forneza 
máis créditos e máis ma
terial bélico. 

Nesta situación hai que 
facer público o comuni
cado que a delegación 

para o Estado español da F. Polisário emi
tiu' o pasado dia tres e que nengun meio 
de comunicación asentado na Galiza emi
tiu ou publicou, que saibamos. 

No comunicado, os representantes do Go
verno provisório da RASO rexeftaban que 
as suas águas xurisdicionais pudesen ser 
moeda de cámbio para a concesión do sub
sídfo que o Parlamento europeu negou, ain
da que manifestaba comprender os proble
mas dos governos da C.E.E. para preservar 
os seus intereses en matéria de pesca. 

Pero o máis importante era o aspecto de 
internacionalización do problema das li
céncias de pesca. Oeste xeito, lembraban 
que a Terceira Conferéncia da ONU sobre 
o Direito do Mar e a Convención do 1 O de 
Decembro do 82, en Montego Bay, indica
ba que "no caso dun território cuxo povo 
non acedeu á plena independéncia ou a 
outro réxime de autonomia recoñecido pa
las NN.UU., ou dun território sob domina
ción colonial, aplicaranse as disposicións 
relativas aos direitos ou intereses contem
plados na Convención, no benefícío dopa
vo deste terrdórío co fin de promover a sua 
prosperídade e o seu desenvolvimento. 

Debemos, xa que logo, lembrar que, teori
camente, o território está sob o mando da 
MINURSO, a Misión da O.N.U. para o refe
rendo no Sahara ocidental e que Rabat 
non ten soberania para asinar tratados apli
cábeis ao mar da RASO. A causa están a 
salvala os marroquinas pondo a cláusula 
pola que autorizan a pescar "ao Sul do Ca
bo Noun'', que está xusto unhas pouquiñas 
millas ao Norte da fronteira saharaui. 

En definitiva, os saharauis son partidários 
de que a frota pesqueira comunitária siga 
a faenar sobo pavillón das NN.UU. até se 
proclamaren os resultados do referendo. 
Eles, e alguns armadores, pensan que iso 
seria o máis xusto, e que, mentres, a Co
munidade Europea debería subsidiar xe
nerosamente a mariñeiros e armadores.• 

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

Rernuiño 
de rnorte 
•XOSÉ A. GACIÑO 

Fa.x (986) 22 31 01 . 

A crispada situación de Euskadi 
non deixa de envenenar a con

vivéncia e as relacións entre os cida
dáns das diferentes comunidades des
te Estado que compartimos, de mellar 
ou pior gana. Empeza un a ter a sen
sación de que as orixes e causas des
ta situación se lle perden nunha nebu
losidade dialéctica, como se ninguén 
lembrara xa que defende ou que per
segue, pendentes só de sobrevivir, cir
cunstáncia na que medran os critérios 
de simplificación, dogmatismo, fanatis 
mo, intoleráncia. Cando talan as ·ar
mas, os valores da razón pasan a se
gundo plano, tanto para os que, dispa
ran como para os disparados. E unha 
dialéctica infernal: a violéncia, o com
bate, a guerra, o terrorismo , impoñen 
valores militaristas (disciplina, firmeza, 
lealdade cega, resistir sen rendirse , 
sostela e non emendala ... ) que preten
den fabricar herois e mártires (en reali
dade, verdugos e vítimas, tan infelices 
e frustrados uns coma outros) e rema
tan abrindo grandes abismos de in
comprensión que quizá nunca poderán 
ser pechados. 

Pór en marcha ese proceso, por moi 
xustificado que poda parecer no mo
mento concreto de tomar a decisión, é 
sempre perigoso: case nunca se atina 
-sobretodo, se non hai condicións pa
ra vencer- como momento axeitado 
para deterse, e non é difícil cair nun re
muiño sen retorno, converterse nunha 
máquina de repetición, sen conciéncia 
dos cámbios da realidade. 

Tan grave como as martes , como a 
violéncia física, é o clima de violéncia 
moral, o avance das posturas mani
queas, o trunfo da intoleráncia . Tan 
grave, polo menos, e con efeitos máis 
duradeiros. E non me gustaria nada 
que todos, os de dentro e os de fora, 
rematásemos atrapados nun remuiño 
de intoleráncia mortal , definitivamente 
incapacitados para entendernos.• 

VOLVER AO REGO 

O antigo xefe da Stasi, policia po
lítica da antiga ROA, debe res

postar aos seus 84 anos por un crime 
cometido hai máis de sesenta anos. M. 
Erich Mielke está acusado por un tribu
nal de matar a dous policías en 1931 . 
Daquela tiña 23 anos e pertencia ao 
Partido Comunista. Mielke formaba par
te do servício de orde que defendía o lo
cal do partido sito na Bolow Platz e ase
diado por policias e militantes nazis que 
asesinaron a un dos seus compañeiros. 
Setecentos mil comunistas foron asesi
nados naqueles anos en Alemaña até 
que Hitler se fixo completamente co po
der e invadiu Polónia. 

O xefe do servício de inteli xéncia nazi, 
Reinhard Gehlen, en cámbio, unha vez 
acabada a guerra pasou a servir ao no
vo governo democrático alemán e atra
vés del á CIA que o uti lizou na espiona
xe dos paises do Leste. Tamén no Es
tado español, Mart inez Torres, por 
exemplo, antigo torturador, ocupa ac
tualmente o pasto de número dous na 
loita contra o terrorismo.• 




