
-A-NO_X_V_·_6_D_E_MA_R_Z_0_·1-9-~------------------------.ll~Q~i~;~J'1(,~)~.)~l~Br..~1riq~4n1r:g~ar..ia:~4'4~w1t~·1~~'6'111L---------~--------------....:..----N-2-5-12~·=15:0:P~TA-. 

Os Estados Unidos buscan en Líbia e Iraq un enemigo que os libere da crise 

A· guerr~ como 
exorcismo 

./ 

As presións sobre Líbia e de novo Iraq confluen no primeiro aniversário do fin da guerra do 
Golfo. A indústria militar norteamericana que airixe o Estado procura un novo conflito que evite 

o desmantelamento do seu poderio. 

MARGA SAMPAIO 

As mans da muller. 

O 47% das mulleres entre 18 e 26 

anos está no paro. O Dia Internacional 

da Muller Traballadora, celébrase este 

ano en contra dos acosos sexuais e a 

prol da igualdade de oportunidades. 

Tamén o 1 o de Marzo, Dia da Clase 

Obreira Galega, se comemora cunha 

manifestáción unitária no Ferrol. 

Castrelo· 
do Val: 
uns cregos 

• mo1 
populares 

Vota Don Julio e isto non che é 
como comeza, senón como re
mata son duas frases vencella
das a Xulio Rodríguez, crego da 
parróquia de Campobecerros· no 
concello ourensán de Castrelo 
do Val e cabeza de lista do PP 
nas últimas eleicións municipais , 
nas que se viu relegado á oposi
ción. O pasado domingo coñecí
ase a apresentación dunha mo
ción de censura contra o actual 
alcalde do PSOE Raul Fernán
dez, que quedou en minoria logo 
de que un dos concelleiros do 
seu partido, Elisardo Domfnguez 
Martínez, anunciara o seu apoio , 
sen motivo aparente, á moción 
de censura, que foi apresentada 
por Julio Fernández. A hi~tória 
seria un de tantos episódios de 
transfuguismo que houbo en Ga
liza -protagonizados tanto polo 
PP como polo PSOE- se non 
for palas circunstáncias que ro
dean o feito. • (Páxina 5) 

Angel Colom: 
1 ERC será a 
terceira 'forza 
en 
Catalunya' 
Angel Colom examina nesta en
trevista diversas cuestións rela
cionadas coa situación política 
catalana e a campaña para as 
eleicións ao Parlamento autóno
mo. O dirixente nacionalista cata
lán, conta con cuarenta anos, es
tá convencido de que o seu parti 
do colleitará uns bos resultados o 
dia 15 de Marzo e asegura que a 
independéncia de Cataluña é ho
xe máis posfbel e necesária que 
~unca. + (Páxina 14 -15) 
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Soldados iraquianos prisioneiros e restos calcinados dun automobilista en Bagdad, despois do bombardeos. 

A un ano da guerra, a reconstrución da imaxe do inimigo oferécese 
como saida aos problemas internos 

Os Estados Unidos tratan de repetir 
o seu éxito no Golfo 

G. LUCA DE TENA·M. VEIGA 

Estados Unidos ameaza con facer unha nova guerra contra Iraq, xusto cando se cumpre un ano do bombardeo 
apocalíptico do país. Toda a literatura que neste ano foi aparecendo sobre a tormenta do deserto concorda nunha 

opinión: o estarzo de Bush foi só por entrar en guerra contra un exército que todos os especialistas militares calificaron 
previamente de inoperante. O paseo militar de Washington polo deserto de Arábia estaba dirixido só a aliviar a 

economía norteamericana en crise mediante a activación do sistema industrial-militar. 

A diplomácia e os governos da 
área concordan en que despois 
da invasión de Kuwait, cabia a 
posibilidade de que as sancións 
económicas fosen efectivas. 
Washington recusou este proce
dimento como lento demais, e de 
resultados discutíbeis. Arredor de 
Iraq, todos sen excepción temian 
a apocalipse da guerra e das 
suas consecuéncias para Kuwait 
e Iraq. "A paradoxa -comenta 
Theodore Draper, comentarista 
do The New York Review- é que 
agora estamos a esperar os efec
tos dunhas sancións que recusa
mos, a pral da guerra. Se as san
cións non servían, por que as se
guimos aplicando indefinidamen
te? Para Bush, o embargo non ti
raria a Saddam de' Kuwait pero 
pode retiralo polo visto de lrak". 

As reaccións derredor de 1 raq, 
agora reconsideradas, son ben 
expresivas. Turgut Ozal, o presi
dente turco, dixéralle a Bush que 
"Saddam non aturará nen un 
mes o bloqueo"; o ministro do 
Exterior exípcio pensaba que se
rian dous meses todo o máis; o 
mesmo Baker tanién declarou 
que coas sancións abondaria. 

O bloqueo era efectivo 

O 25 de Outubro, xusto antes de 
Bush tomar a decisión crítica de 
dobrar as forzas estacionadas 
en Arabia Saudita, o director da 
C/A declarou que o bloqueo fun
cionaba á perfección, pois que 
cortara xa o 98 por cento das ex
portacións de petróleo e o 95 
das importacións. 

Ao mesmo príncipe Abdul Aziz, 
· irmán do rei Abdulah de Arábia 
pareceulle a finais de Outubro 
que mellar seria que Kuwait fixe
se por ceder as illas de Warba e 

As rendicións en 
masa de 

·iraquianos 
comezaron antes 
do ataque 
por terra. 

Bubiyan a Iraq, que non eran pa
ra tanto e podian aforrar unha 
guerra. Nunca máis se volveria 
escoitar esta opinión. Os nortea
mericanos tiñan a derradeira opi
nión, contra moitos outros me
mebros da familia real saudí que 
non vian con bos ellos a presén
cia masiva de tropas occidentais 
nas suas terras. 

A transición do escudo defensivo 
de Arabia Saudí ·á tormenta do 
deserto contra Iraq, fíxose despois 
que todos recoñecesen como pa
sado o perigo para Riad. A releitu
ra da documentación presidencial 
revela os pasos que se deron 
desde a Casa Branca para xustifi
car a guerra. O dilema era elexir 
entre o argumento materialista ou 
moralista. O 15 de Agosto, nun 
dos primeiros intentos de xustifi
car a tormenta, Bush dixo "os na
sos pastos de traballo, a nosa for
ma de vida, a nasa liberdade e as 
liberdades dos paises amigos es
tarán en perigo se as reservas de 
petróleo máis importantes do pla
neta caen nas mans dese fulano 
chamado Saddam Hussein". 

O 16 de Outubro, Bush cambiou 
a defensa do petróleo por unha 
razón de princípios. "A nosa loita 

non é polo petróleo.; a nasa loita 
é contra unha ~gresión que non 
debemos permitir". O 13 de No
vembro, James Baker inaugurou 
a clave doméstica e dixo que ha
bía que ''facer sentir a guerra ao 
americano meio, por unha razón 
fundamental: a defensa dos pos
tas de traballo". O senador repu
blicano Leader Dale soletrou ante 
os xornalistas esta xustificación 
para intervir: "P-E-T-R-0-L-E-O". 

O libro de Jean Edward Smith A 
Guerra de George Bush é unha 
boa guia para seguir os pasos da 
campaña de intervención. De 
abogar polo bloqueo en Agosto e 
ser ambíguo sobre o uso da for
za en Setembro, Bush fixo o 8 de 
Novembro a declaración clave: 
"non descarto o uso da forza". A 
oferta de enviar a Baker a Bag
dad e invitar ao ministro de exte
riores Tarik Aziz a Washington 
non resultou porque o presidente 
norteamericano cambiou as da
tas asi que Saddam dixo que si. 
Para J.E. Smith, Bush non fixo 
outra causas que procurar a gue
rra a traveso de ''trucos, renarte
rias e mentiras". 

Nesta ascese belicista, a Casa 
Branca requería un inimigo. A 
acumulación de 580.000 solda
dos en Arabia tiña que se xustifi
car fronte un enemigo colosal. O 
centro da diana era o exército 
dun ·millón de soldados de Sad
dam. Para Cheney, secretário de 
Defensa, "a guerra contra Irán 
deixara a lrak un exército disci
plinado e implacábel". Cheney 
aumentou a millón e meio as for
zas de Saddam no entanto Po
well explicaba que Saddam tiña 
meio millón de homes armados, 
catro mil tanques, tres mil veícu
los armados lixeiros e tres mil 
pezas de artillería. 

SCENARIO,S FOR 
LARGE.R 
PENTAGQN BUfJGETS 
Simultatteous attack 
1y G.dabon on C'am@roon 
an. <'anadian. move 
onAlaska., 
A~_tacks by Aliens on 
sr1·fi writers and 
Hollywood. 
~ILE 
!U:'gent1ne attack ai 
Pqla.r tegion or · 
v l('E) v~rsa, . 
Nicaraqua.n in.vas.ion 
of Harlinge~ iexas 

............ íii:f.AND Attack of the, 
Killer Tomatoes. 

Texto: Propostas para ampliar os orzamentos do Pentágono. 
Ataques simultáneos do Gabón e o Camerun. Ataque do Canadá sobre Alaska. 
Ataques de extraterrestres a escritores de Ciéncia Ficción e a Hollywood. 
Noentanto, Arxentina ataca o Ártico ou viceversa e os nicaraguanos caen sobre 
Harlingen (Texas) ao tempo que nos atacan con tomates envelef'iados. 

Comentario do Xeneral: Magnífico, Magnífico: levareino ao xefe decontado! · 
llERALD TRiBUNE 2 DE MARzo 1992. 
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En 1990 o US Army War Col/ege 
(Centro de Estudos Bélicos dos 
Estados Unidos), considerado 
como opinión de importáncia en 
meios militares, explicaba que 
Iraq saia da guerra con Irán 
completamente empobrecido. 
"Nesa situación adicarase a pa
gar a sua débeda 'porque non 
está en situación de agredir a 
ninguén". 

Pero se ·antes da invasión non era 
perigoso, o exército de Saddam 
pasou a ser unha ameaza estarre
cedora. O resultado foi que o des
pregue de tropas aliadas resultou 
escandalosamente excesivo. 

Exército inerme 
De feíto, o exército lraqui non se 
defendeu. A guerra non foi máis 
que un bombardeo aliado de co
renta e dous dias e un ataque 
por terra de cen horas. A desi
metria de forzas foi tan especta
cular que non houbo guerra. 
Quen mellar pode contalo é o 
xeneral Schwarzkopf: "O que 
máis abraiado me deixou (do 
exército de Saddam) e que a sua 
forza aérea recusase o combate 
e o pouco que durou a sua de
fensa aérea. De feito tivemos 
desde o princípio liberdade de 
acción". 

O 27 de Febreiro de 1991 per
guntaron ao xeneral se tiña pen
sado que a guera resultaría, co
mo foi, un xogo de nenas para 
os norteamericanos. "Se pensá
ramos tal causa non teriamos 
agardado 60 dias, con tanto tra
ballo de provisión e de intendén
cia ... Non soñabamos con isto". 

As rendicións en masa de ira
quies comezaron o 24 de Febrei
ro. Tres dias despois os aliados 
tiñan 50.000 prisioneiros. As. de
sercións comezaran moito antes 
do ataque por terra. Schwarz
kopf explicábao asi: "Antes que 
iniciáramos o ataque comprendi
mos que eran moitos os que 
querian desertar. Os iraquies le
varan piquetes de execución pa
ra fusilar aos que desertasen. 
( ... ) Eran soldados que non crian 
no que estaban a defender. To
dos os que se pasaron dixeron 
que non querían estar ali para 
nada". 

Esta declaración suscita a pre
gunta óbvia de por que os norte
americanos e os seus aliados ti
ñan que facer a carnicería que 
seguiu á invasión. A proporción 
de baixas entre americanos e 
iraquies foi de mil a un, Morreron 
148 norteamericanos dos que 38 
foron por erros próprios. No 
mando de Riad chegaron a co
mentar que morreran máis en 
Arábia por accidentes ca no 
campo de batalla. 

O corespondente británico Step
h en Sackur atopou os restos 
dunha caravana iraqui en fuga e 
ficou abraiado da violéncia coa 
que fara atacado apesar de non · 
querer defenderse. "Era necesá
rio que fumigaran a todos? Que 
ameaza supuñan estas xentes 
asustadas que tentaban esca
par? Acaso non era evidente que 
non quedaba nen un só que non 
quixese renderse? Os que por 
milagre sobreviveron, cairon pri
sioneiros. Entre eles había mu
lleres e nenas. 

As evidéncias de que os iraquies 
non estaban por apresentar ba
talla, foron abrumadoras. A esa
xe ración sobre o exército de 
Saddam tamén. Os norteameri
canos chegaron a culpar as .in
formacións dos satélites que 
non podian precisar a importán
cia das tropas. 

O xeneral Schwarzkopf desfila vitorioso por Broadway hai un ano. 

O correspondente 
británico Stephen 
Sackur atopou os 
restos dunha 
caravana 
iraquiana en fuga 
e ficou abraiado 
da violéncia coa 
que tora atacada. 

Hosni Mubarak, o presidente 
exípcio , advertiu aos norteame
ricanos que Iraq non apresenta
ria batalla. En Novembro do 90, 
unha delegación do Congreso 
norteamericano no Cairo reco
lleu esta opinión: "Ao primeiro 
disparo, as tropas que defenden 
Kuwait botarán a correr. Nengun 
deses soldados ere no que está 
a defender". 

Rowland Evans e Robert No
vak, membros do Congreso 
dos EE.UU. visitaron Arabia 
Saudi en Agosto de 1990. O 
vaticínio que puideron escoitar 
foi que "os centros de comuni
cación de Saddam, os mísiles 
e a defensa aérea non lle dura
rán nen horas. Iraq só ten 
douscentos mil soldados, non 
un millón. Fuxirán todos. Sen 
comunicacións, como saberán 
que facer?" 

Outro profeta que non se trabu
cou nada, foi o xeneral Dugan, 
xefe da aviación, que cometera a 
indiscrección de contar No Was
hington Post que a aviación de 
lrak non valía para nada, que o 
exército era inoperante e que os 
norteamericanos ian laminar con 
bombas o país. A declaración 
custoulle o cargo. 

(Pasa á páxina seguinte) 

Rambo 
négase a morrer 
Nos dous primeiros trimestres de 1991, os 
inmediatos ao fin da guerra, os Estados Unidos 
lograron, por primeira vez desde 1982, sendos 
superavits na sua balanza por conta corrente. 
Esta detención momentánea do termómetro da 
economía norteamericana· na sua progresión 
descendente só se debía ás contribucións dos 
aliados para sufragar os gastos da campaña: 35 
mil millóns de dólares. 

As lapas das cargas de fragmentación e o fósforo 
das balas trazadoras sobre a máis densa reserva 
da história remota do mundo, foi tamén o canto do 
ciño dunha indústria militar altamente cualificada. 
Os xigantes da indústria da guerra procuran hoxe 
á desesperada a reconstrución do espantallo do 
inimigo. Con todo, non é doado que reapareza no 
horizonte un adversário tan irresponsábel para o 
seu pavo como Saddam Hussei~ Libia está 
resignada a asumir as faltas de ortografia dun 
dereito internacional reescrito por Washington 
antes que facer de diana dunha nova versión das 
manobras na area que tan ben serviron aos 
fabricantes de armas no Golfo. 

O aniversário do fin da guerra coincide tamén co 
reiniciamento dunha campaña de criminalización 
sobre o Iraq. Por tal motivo é conveniente lembrar 
as mentiras da guerra recente, estudadas xa en 
várias investigacións que se resumen en duas 
liñas centrais: a esaxeración.demagóxica sobre a 
poténcia do exército iraqui (no canto dos 200 mil 
soldados reais, de moral moi baixa, falouse de 
millón e médio de soldados perfectamente 
equipados e adestrados) e o ocultamente das 
pasados relacións amistosas entre Saddam e 
Norteamérica. A vítima foi o pavo iraquiano que 

ainda hoxe sofre o bloqueo económico e as 
consecuéncias dos bombardeos. 

A nova escalada de ameazas contra Saddam non 
só indita a insensibilidade coa que na onda de 
intereses ocasionais se pode teimar nun 
obxectivo con desprécio das víctimas. Denúncia 
tamén a existéncia dun síndrome do Iraq non 
mellor cao síndrome de Vietnam que 
presuntamente viña soterrar. As ensinanzas 
militares da caza e captura dun exército en 
desbandada non poderán ser explicadas sen 
vergoña en nengunha escala do mundo. 

Os seus resultados económicos non deron para 
interromper unha decadéncia económica visibel 
desde a Guerra do Vietnam. O que queda é un 
inventário político que non mellora nengún dos 
entortas que a fronte aliada prometia mellorar: 
Saddam governa ainda sobre as cinsas e a dar 
que agrava o bloqueo; a retesia orixinal entre Iraq 
e Kuwait segue en pe mentres todas as opinións 
coiciden en sinalar que nunca o emirato voltará a 
ser o que era; o diálogo e o sufráxio universal 
como vías para solventar diferéncias deixan paso 
a intransixéncia e os enfrontamentos, como en 
Alxer; a autodeterminación árabe é un agrávio 
desesperado sobre unha xeografia de pobreza 
ag~llopante e a arrogáncia sionista procura pór 
todo da sua parte para que o diálogo con 
Palestina sexa a tiros e non nunha mesa de 
negociación. 

Só hai que preguntar, derradeiramente, por que 
recibiron a Schwarzkopf como un gañador e como 
hai quen queira repetir semella,ntes tazañas.• 

ANOSATERRA 



(Ven da páxina anterior) 

Unha praga 
para os iraquianos 

Os efeitos da guera sobre a povo
ación iraqui foron calificados de 
catastróficos por unha delegación 
das Nacións Unidas. "O que se 
logrou foi pouco menos que redu-

cir unha sociedade a piques de 
se industrializar nun ermo. Unha 
equipa de Harvard que visitou o 
país en Abril dixo que se estaba a 
producir unha catástrofe sanitária 
por efecto dos bombardeos e do 
bloqueo."Os que máis s·otren son 
os vellos, os nenos e os necesita
dos. Non hai comida e todas as 
alcantarillas están abertas". 

"Dunha economia que xa estaba 
estragada no 90, só queda o re
fugallo! A renda, se asi se lle po
de chamar, está nun sete por 
cento do que· era antes da apo
calipse das bombas. Para derru
bar a Hussein, Estados Unidos 
quer agotar por fame a 18 mi
llóns de persoas. Ou facer unha 
nova guerra". + 

Estados Unidos bloqueara unha condea ao Iraq 
·na conferéncia sobre armas químicas de 1989 

De amigo americano 
a inimigo do mundo 
Asi que rematou a guerra lrán
lrak (Agosto de 1988), o ministro 
do Interior de Bagdad, Samir Ab
dul Wahhab, visitou Kuwait a re
querimentb da família Sabah pa
ra resolver o vello problema das 
fronteiras. Ao pé do relato que 
reconstrue Elain.e Sciolino no 
seu traballo O Estado Ilegal a si
tuación era ainda pior ca antes 
da guerra porque cadansua par
te sabia o que a outra queria. 
"Kuwait non perdoara a lrak as 
débedas da guerra e aspiraba a 
direitos de perforación no campo 
interfronteirizo de Rumaila, ago
ra que a guerra rematara. Sad
dam gastara cen mil millóns de 
pesetas nos plans de mellora 
dos portas de Umm Qasr e Khor 
Zubiair, fronte as illas de Bubian 
e Warba e non aturaba a idea de' 
que Kuwait tivese control deste 
acceso". 

procuraria que terceiros paises · 
fixesen o próprio. Desde 1985 a 
1990, empresas norteamerica
nas vencieron tecnoloxia de va
·1or estratéxico a Saddam por va
lor de cincu~nta millóns de pese
tas; o Pentágono e a CIA pasa
ron a Bagdad información dos 
satélites militares. O príncipe 
Bandar bin Sultán, embaixador 
saudi en Washington, declarou 
que "habia como unha alianza 
entre Bagdad e Washinton. Non 
habia cousa que non lle desen a 
Saddam". 

contra Iraq polo asexo con gas 
letal aos Kurdos, obrigou a que 
en 1988 o Congreso adoptase 
sancións contra Saddam. Pero 
o governo de Reagan parou
nas e nunca se aplicaron. En 

En 1990 Saddam comprendeu 
que non daría conseguido o que 
reclamaba de Kuwait. En Febrei
ro comezou unha campaña de 
acusacións e ameazas. Na re
construcción deste tempo cítan
se catre discursos principais nos 
que facia un chamamento aos 
pavos árabes contra os Estados 
Unidos e Israel. Ao exceder a 
cuota de producción que asina
ra, Kuwait fixera perder a Bag
dad 140.000 millóns de pesetas, 
a canta da baixa dos précios. 
Esta decisión fara calificada co
mo unha declaración de guerra, 
por Saddam. O ministro de Exte
riores de lrak enviaba en Xullo 
unha carta ao secretário da Liga 
Arabe na que implicaba aos es
tados acreedores de Bagdad da 
guerra de Kuwait contra a eco-

Reforzar o papel da ONU é a única alternativa á pax americana, segundo Shevardnadze. 

nomía iaquiana. · 

A invasión foi en Agosto. Neses 
seis meses prévios á entrada das 
tropas de lrak no emirato, Sad
dam puxo a proba tanto a vontade 
de Kuwait para facer concesións 
como a dos Estados Unidos para 
responder ás suas denúncias. 

· Nixon trazara sobre Arabia Sau
di e de Irán os eixos da sua polí
tica cara os árabes. Mais co de
rru bamento dos Pahlevi, Was
hington tiña que refacer o deco
rado dos seus amigos coa presa 
dun episódio dos irmáns Marx. 
O novo Estado islámico do Aya
tol ah pasaba a ser o inimigo 
principal. En Marzo de 1982, 
Norteamérica retiraba a lrak da 
relación de Estados Terroristas. 
Asi podia recibir automáticamen
te axudas para a agricultura e 
préstamos á importación. 

Salvar a Saddam 

Elaine Sciolino conta que o Con
sello de Seguridade Nacional 
norteamericano resolveu en Ou
tubro de 1983 non permitir a de
rrota de lrak por Irán. A Adminis
tración Reagan non venderia ar
mas directamente a lrak pero 

O governo Reagan fixo verda
deiros equilíbrios para non rom
per esta case alianza. En Maio 
de 1987 un mísil iraquiano foi 
dar na fragata Stark de patrulla 
no Pérsico e matou trinta sete 
tripulantes . Reagan dixo que 
quen movera os fios da traxédia 
fara o Aiatola. Iraq pagou aos fa
miliares das víctimas e o caso 
foi enterrado. 

A marea de opinión que se le
vantara nos Estados Unidos 

En Maio do 87 
un mísil iraquiano 
foi dar na fragata 
Stark e matou 37 
tripulantes. 
Reagan dixo que 
quen movera os 
fios fara o Aiatola. 
Iraq pagou aos 
familiares das 
vítimas e o caso 
foi enterrado. 

1989, os delegados norteame
ricanos na Conferéncia Inter
nacional sobre Armas Quími
cas de Paris, bloquearon todos 
os intentos por condenar a 
Iraq. A embaixadora de Rea
gan na ONU, Jean Kirkpatrick, 
diria despois que Hussein tiña 
ben razón de. confiar na non in
tervención dos Estados Uni
dos, despois das probas aban
das de indulxéncia que recebe
ra por parte de '{v'ashington. 

Bush asumira este herdo políti
co. Pero en Febreiro de- 1990 a 
Voz de América difundira un 
comentário sobre o derruba
mento de Ceacescu no que fa
ci a votos pola desaparición 
doutros rnximes cuxo autorita
rismo consideraba semellante. 
Entre eles citaba ao de Sad
dam que retrucou con violéncia 
inusitada contra os Estados 
Unidos. 

As mostras de seguridade por 
parte de Washington a Sad
dam foron abrumadoras e ine
quívocas a partir do comentá
rio da Voz de América. Com
pre citar unha resposta da por
tavoz do Departamento de Es
tado á pregunta de se os Esta
dos Unidos tiñan asinado al
gun compromiso de defensa 
con Kuwait. "Non ternos -fo- · 
ron as suas verbas- acordo 
nengun de defensa ou seguri
dade con eles" . + 

r-------------------------------------------------, 
Lembra o 
ex-ministro Edvard Shevardnadze 

- -
11 Fixemos todo o posíbel 
para· informar a Hussein 
_do que sucederia' 
"Os sucesos do 2 de Agosto e a 
evolución dos mesmos impuxe
ron límites a moitas das causas 
que se conseguiran", sinala Ed
vard Shevardnadze. A invasión 
de Kuwait ameazou con "soca
var a prática da nova mentalida
de, a tendéncia ao desarme e 
todo o proceso de construción 
das novas relacións internacio
nais", afirma o daquela ministro 
de exteriores soviético. 

"Co início da perestroíka, enga
de, expuxemos várias ideas so
bre unha ñova orde internacio
nal e novos métodos para ga
rantir a paz. Estas ideas facilita
ron un cámbio radical para me
llar no mundo, permitiron solu
cionar problemas moi comple
xos, como o fin da guerra irano
iraqui, a descolonización de Na
míbia ou o conflito de Suráfica". 

"Que debiamos facer? ", per
gúntase, ao lembrar o conflito, 
nun recente libro da sua auto
ria: O futuro pertence á liberda
de, publicado por Ediciones B. 
"Os meus colegas recordáron
me o naso tratado de amistade 
e cooperación co !raque. Impe
rativos morais misturáronse 
con ·consideracións políticas. 
Ao lembrar agora aquelo che
guei á conclusión de que non 
teño nada que reprocharme. A 
nasa severa reación contra as 
accións de Sadam Hussein es
tivo determinada pala créncia 
de que a arbitrariedade e a 
agresión son inadmisíbeis, e 
que é o deber axudar á vítima 
da agresión para impedir a 
destrución dun pequeno e pací
fico país e das suas xentes. 
Non se trataba só do Kuwait e 
do !raque senón tamén de re
xións enteiras, do mundo, das 
vidas de todos os paises e na
cións que poden seren ·en cal
quer momento agredidos". 

Respostando a algunhas críti 
cas Shevardnadze sinala: 
"Acusáronme de pretender in
volucrar ao noso país nas hos
tilidades do Golfo. Os meus 
críticos seguian considerando 
toda evolución no contexto do 
conflíto entre dous sistemas. 
Perguntáronme se me dera de 
canta do que votara, si com-

prendia que tipo de forza pode
ri a utilizarse contra o lraque. 
Eu tiña unha idea exacta de 
como podia rematar todo aque
lo. Poseia información sobre 
todos eses aspectos. Durante 
a miña última reunión con Ta
req Aziz (ministro de exteriores 
iraquiano) en Moscu , dinlle a 
coñecer os dados que tiña so
bre as novas armas que pode
rian usarse. Manifesteille que 
non sabia canto tempo dura
rian as hostilidades, pero que 
estaba seguro de cal ia ser o 
resultado . Aquel mesmo dia 
Gorbachov advertiu seriamente 
a Aziz de que o seu país ia 
chegar a unha situación desas
trosa. Loitamos por conseguir 
somente a retirada iraquiana 
mediante a proposta dunha so
lución pacífica. Fixemos todo o 
posíbel. Os cinco meses e mé
dio proporcionaron un amplo 
periodo para evaluar a situción. 
Todo o que Sadam debia dicer 
era: As miñas tropas retíranse. 
Quen fracasou entón en pre
servar a paz e elexiu o camiño 
da guerra?" 

A nova orde 
ten que ser conxunta 
"Ningun país, afirma o pol ítico 
xeorxiano, aceitará a idea dun
ha orde establecida por outro 
Estado. A nova arde mundial 
só pode construirse mediante 
un estarzo conxunto". 

"Supoño, engade, que terei 
aburrido a todo o mundo coas 
miñas propostas de volver a 
asignar ao Comité de Estado 
Maior do Consello de Seguri
dade as suas funcións orixi
nais. Se se fai asi será capaz 
de desempeñar o papel de sal
vagarda da paz en calquer re
xión do mundo''.. 

Shevardnadze resposta tamén 
aos que eren que desde agora 
"Estados Unidos será o único 
garda do arde mundial ". "En 
primeiro lugar, afirma, se iso 
non resulta desexabel , tanto 
máis importante é que se creen 
canto antes os mecanismos 
axeitados dentro da ONU e que 
se intensifique o seu papel. En 
segundo lugar, o medo á 
norteamericanización do mun
do é, cando menos, ílusório. O 
exemplo do Golfo demostrou 
que se requiren enormes mé
dios para forzar a un páis relati
vamente pequeno a comportar
se correctamente. Ainda que os 
Estados Unidos probab~lmente 
gañasen unha guerra contra o 
lraque en calqueira caso, o 
apoio doutros membros da coa-
1 ición foi máis que simbólico. 
Tamén fixo falta movilizar recur
sos financeiros de praticamente 
todo o mundo". 

"A militarización, conclue, e o 
mantenimento de forzas arma
das excesivamente numerosas 
é inevitabelmente perxudicial 
para calquer país e colocao en 
franca desventaxa a respeito 
daqueles rivais que non teñen 
que soportar a pesada carrega 
do desembolso militar".+ 

1 
1 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

lgrexa de Campobecerros 

• HORÁCIO VIXANDE 

Xúlio Fernández, logo de coque
tear con Centristas de Galicia 
solicitándolles un traballo, aca
bou nas filas do PP senda tute
lado por Felisindo Rodríguez, ta
mén crego, este das parróquias 
de Tamaguelos , Tamagos e 
Mourazos, quen o arroupou nun
ha campaña eleitoral feita a ba
se de cabirtadas, ''favores", ofe
recementos de emprego e un 
espectacular feixe de cartas que 
soltaba ao máis mímino laio dos 
veciños. 

Agora aquela frase que dixera 
ao remate do primeiro pleno da 
actual corporación, cando o ac
tual alcalde foi elexido por cinco 
votos do PSOE contra catro do 
PP "isto non che é como come
za, senón como remata", empe
za a ter un significado claro. 

O certo é que durante todo este 
tempo os rumores sobre as pre
sións aos concelleiros foron 

Raul Fernández, actual alcalde de Cas
trelo do Val. 

FOTOS: CARLOS PUGA 

constantes , e várias persoas 
consultadas non se estrañan, 
pois que nese tempo non se re
xistou unha resposta condun
dente por parte deste grupo. 
Agora o ainda alcalde do 
PSOE, Raul Fernández, cando 
xa deu por perdido o seu sillón , 
amósase ofendido e non cesa 
de verquer acusacións contra 
Don Xulio . Para este domingo, 
cando sexa debatida a moción 
de censura, está preparada a 
preséncia do vecindário para 
protestar. 

Unha fama ben gañada 

Don Xulio , como se fai chamar 
entre os veciños, ven precedido 
por unha fama gañada a pulso. 
Cando chegou a Campobece
rros, hai sete anos, no bispado 
de Ourense xa habia abertos 
dous expedientes contra el. Ara
zón do seu destino en Campobe
cerros non é outra que un casti
go polas suas atitudes namen
tras estivo de seminarista. 

A sua chegada á política, de im
proviso, fixérase a través dun 
contacto con Centristas de Gali
cia -que entón era un partido que 
non tiña relación orgánica co PP. 
Ao parecer, en distintas ocasións 
amosou o dGsexo de atapar tra
ballo grácias a esta forza políti
ca. Posteriormente probou fortu
na co PP, que lle ofereceu figurar 
no primeiro pasto da lista en 
Castrelo do Val tres meses antes 
do comezo da campaña. A partir 
desta inclusión nas listas do PP; 
atopou traballo en Xestur, em
presa púb!ica dedicada á xestión 
dos polígonos industriais, e co
mezou unha relación política -até 
entón só era de certa amizade
co crego de Tamaguelos, Felisin
do Rodríguez. 

A campaña eleitoral do PP en 
Castrelo do Val ás últimas elec
cións municipais comezou tres 
meses antes do previsto, xusto 
cando sé coñeceu que Xulio Ro
dríguez ia encabezar a lista do 
PP. Dirixida por Felisindo Rodrí
guez -algo máis ca un cerebro 
político, como veremos logo-- a 

Vota Don Julio e isto non che é 
como comeza, senón como 
remata son duas frases 
vencelladas a Xqlio Rodríguez, 
crego da parróquia de 
Campobecerros no Concello 
ou rensán de Castre lo do Val 
e cabeza de lista do PP neste 
Concello nas últimas eleicións 
municipais, nas que se viu 
relegado á oposición. 

PSOE Raul Fernández Fernández, 
que quedou en minoría logo de 
que un dos concelleiros do seu 
partido, Elisardo Domínguez 
Martínez, anunciara o seu apoio, 
sen motivo aparente, á moción de 
censura, que foi apresentada por 
Julio Fernández. A história seria 
un de tantos episódios de 
transfuguismo que houbo 

O pasado domingo coñecíase a 
apresentación dunha moción de 
censura contra o actual alcalde do 

en Galiza -protagonizados tanto 
polo PP como polo PSOE-
se non for palas circunstáncias 
que rodean o feito. 

A conversión de concelleiros 
en Castrelo do Val non consegue o nihil obstat 

Don Julio, 
un .crego popular 
campaña consistiu na celebra
ción contínua de cabirtadas coas 
que eran agasallados os veciños 
e as veciñas máis aqueles que 
estas-, e a oferta de solución de 
cada un dos problemas que 
afectaban ás distintas famílias 
do povo. Outras técnicas caci 
quís utilizadas foroh a petición 
individual do voto, as promesas 
de traballo e o engano. As -des
calificacións políticas durante a 

campaña foron tan antidemocrá
ticas como o seu actuar cliente
lar, neste sentido, chegou a pedir 
que non se votase ao candidato 
do BNG por ateo. 

Apesar da campaña non con
queriu a victoria eleitoral, mais 
o vindeiro domingo vai a ocupar 
a alcaldía apresentando, como 
única xustificación, a presunta 
discriminación coa que eran tra-

tadas as parróquias de Campo
becerros e Veigadenostre- este 
último pavo cheo de incondi
ciais seus. 

Ao parecer o próprio aparato 
provincial do PP en Ourense ve 
con disgusto esta moción de 
censura e o bispo de Ourense 
convidou a Xulio Rodríguez a 
elexir entre o sacerdócio e a 
política.• 

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

Felisindo, crego, político, ernpresário_, 
inilitante do PP e amigo de Teiero 
Moita pior fama que Xulio 
Rodríguez arrastra o cere
bro de toda a operación : 
Felisindo Rodríguez, quen 
acumula ao traballo nas 
tres parróquias que aten
de, unha praza de profesor 
de relixión no instituto de 
Verín, a co-propiedade 
dunha funerária e a ce-re
presentación dunha com
pañia de seguros, o que lle 
situa nunha folgada situa
ción económica que apro
veita para exercer un po
der político desmesurado. 

Felisindo Rodríguez, máis 
coñecido polos alcumes de 
"Maseiras" (dis que pela 
sua afición á comida) e 
"Chancletas" (pala sua 
desfarrapada vestimenta), 
ten protagonizado unha 
longa carreira política que 
principiou hai vinte anos 
cando tiña por costume de
nunciar ante a Guardia Ci
vil a veciños aos que acu
saba de pertencer ao PCE. 

lgrexa de Tamaguelos 

O crego de Tamaguelos, coque como moeda de cámbio cando 
non poidemos falar mália repetí- precisa dela. 
dos intentos, domina todo tipo 
de mecanismos caciquís e, ain
da que a sua cultura é, segundo 
as persoas consultadas, bas
tante escasa, utiliza con xeito 
as axudas sociais, que solicita 
para moitos veciños e que usa 

A sutilidade destas artes con
trasta con outras atitudes que 
mostra cando as primeiras non 
lle son eficaces. Moi coñecidas 
son frases suas como "A grácia 
de Deus é como as cagalletas 

das cabras" ou "a igrexa é 
un comércio, os cregos 
uns comerciantes e a 
campá soa para os igno
rantes". Se aqueles méto
dos, os caciquís e cliente- 1 

lares, os usa con determi
nados veciños, estes em
prégaos para ensinar as 
uñas aos seus enemigos 
políticos. 

Pero Felisindo Rodríguez 
pode ir moito máis alá, e 
utiliza unha linguaxe ainda 
máis procaz se pretente
amedrentar a algun mem
bro do vecindário , neste 
sentido téñenselle escoita~ 
do insultos personais. 

Como recurso sempre 
presente está unha estrei
ta relación con elementos 
destacados da política, re
lación que cultiva con es
mero e, tanto Manuel Fra
ga como Xosé Guiña, 
acuden ás reunións pre
paradas por Felisindo Ro-
dríguez, e el asegura que 

canta coa amizade destes dous 
dirixentes políticos. 

De quen tamén divulga a sua 
amizade é do Guardia Civil gol
pista tenente coronel Antonio 
Tejero Malina, a quen ten visita
do cando este estivo recluido no 
cárcere militar do Ferrol. • 

----------------------------------------------------------------------------~ 
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• Cúmio de Rio 
No comité preparatório do Cúmio 
de Rio sobre o Médio Ambiente 
persisten as divisións entre os 
paises do Norde e os do Su/ 
despois de dous anos de 
profundas negociacións. 

Os paises industrializados son 
os principais causantes do 
deterioro do médio ambiente, 
e polo tanto, teñen que pagarás 
nacións en desenvolvimento 
para que estas podan 
desenvolverse sen agrávar 
os danos que xa sofre o noso 
planeta, sosteñen os paises do 
Terceiro Mundo. 

Os paises ricos recoñecen 
a necesidade de axudar 
económicamente ao Su/ nesa 
laboura, pero non queren 
comprometerse a aportar sumas 
específicas e tentan ademais 
controlar o desenvolvimento 
destes paises. Algo aoque, 
evidentemente, se negan os 
paises subdesenvolvidos, 
argumentando que o crecimento 
do Norte se fai a costa do Sul. + 

• Exército 
e terrorismo 

O Estado espafiol acordou 
desplegar unidades do Exército 
de Terra ao longo da línea férrea 
Madrid-Sevilla do tren de alta 
velocidade, e na fronteira 
francesa para loitar contra 
posíbeis atentados terroristas. 
Tamén desprazará efectivos dos 
tres Exércitos a Barcelona e á 
capital hispalense con idéntico 
motivo. A decisión 
foi tomada a pasada semana 
nunha reunión do Consello da 
Defensa (levaba dous anos sen 
xuntarse), ainda que os 
portavoces do govern·o afirmaron 
que o o Exército non ia intervir 
na loita antiterrorista. 
Producíronse incidentes entre 
militares e povoación civil en 
diversas localidades.+ 

• Ramilo. furioso 
António Ramilo, presidente da 
Confederación de Empresários 
de Galicia, púxose notabelmente 
furioso ao enteirarse de que 
Manuel Mera, secretário xeral da 
INTG(CIG), firmaría unicamente 
o orixinal en galego do Acordo 
de Resolución de conflitos entre 
empresários e sindicatos. 
O empresário pontevedres, de _ 
coñecidas simpatías 
ultradereitistas, considerou que 
era esencial para o acordo a 
f{rma da cópia en castelán. O 
texto asinado permitirá que se 
crien mecanismos de arbitraxe 
obrigatório para solucionar 
conflitos laborais sen pasar 
palas Maxistraturas. 
Nel inclúense a negociación dos 
servícios mínimos de 
mantenimento durante as folgas 
e fórmulas de mediación e 
arbitraxe.+ 

XOSÉ LOIS 

• Paralización da 
Lei de Ordenación 
Territorial 

O anteproxecto da lei de 
Ordenación Territorial que estaba 
a ser redactado polos técnicos 
da Consellaria da Presidéncia 
está a sofrer unha paralización 
ante a oposición de Cacharro 
Pardo, Presidente da Deputación 
de Lugo, ao plan de 
comarcalización. O político da 
·dereita luguesa decidiuse a 
criticar abertamente o plan da 
Xunta afirmando que a 

comarcalización é algo que o 
Estatuto de Autonomía 
apresenta como opcional. . 
Cacharro teme que a aparición 
das comarcas como ente 
administrativo socave o poder 
das Deputacións, quer dicer, o 
seu poder personal. 

A Lei de Ordenación Territorial, 
unha das leis básicas para o 
desenvolvimento autonómico, foi 
xa adiada por todos os governos 
anteriores e, agora, semella que 
vai ser o principal signo de 
división importante dentro do PP 
se Fraga teima en levala 
adiante.+ 

CARLOS PUGA 

• O Antroido celebrouse un ano máis co signo da 
recuperación das tradicións populares e da crítica, ainda que as 
parróquias máis enxebres se enchesen de cámaras de fotos e vídeo. 
As coplas das comparsas voltaron a repasar os eventos culminantes 
do ano e as ruas enchéronse de personaxes característicos, sendo, 
sen dú~ida, Fraga o máis caracterizado, pésie a que, nalguns 
establec1mentos, desapareceron as suas carautas. En Vigo, O Sirena 
(na foto) saiu a desfilar competindo con Santa Manuelita de la Jaita e 
as cinzas de Santa Satina. + 

• Bósnia consegue 
a independéncia 

Bosnia-Herzegovina é un 
novo estado saido da 
anterior lugoslávia 
despois de que, nun . 
referendo, vencese a 
opción independentista 
que apoiou amplamente a 
povoación croata e 
musulmana, mentres a 
minoría sérbia, que tentou 
impedir a consulta, 
cercou militarmente 
Sarajevo. 

Pola sua banda 
Montenegro optou por 
seguir unido a Sérbia. • 

• Condenados a 
morte en Alxéria 

Tres guerrilleiros 
integristas arxelinos foron 
condenados a morte por 
asesinato. Estas son as 
primeiras penas capitais 
dictadas contra os 
islamistas radicais 
despois da chegada ao 
poder da xunta cívico
militar para desactivar o 
integrismo que gañara 
amplamente a primeira 
rolda das eleicións. • 

• A CEE pretende 
ampliar as 
subvencións ao 
agro 

A Comunidade Europea 
pede ao GATT a 
ampliación de 
subvencións legais aos 
agricu ltores. A cámbio 
está disposta a ceder 
mercados externos aos 
seus competidores, 
especialmente aos 
EE.UU. 

EE.UU está a presionar a 
CEE para que se reduza 
a subvención á 
agricultura, pero, o que 
pretende realmente é 
negociar quedarse con 
mercados aos que agora 
estaban a exportar os 
paises da CEE. Fráncia, o 
princip~exportadorda 
CEE oponse, pero os 
outros paises tratan de 
convencela en base a 
oferecerlle despois unha 
redistribución interna das 
cantidades máximas que 
se permiten producir, as í 
como na redución dun 
menor número de 

. explotacións. • 

•Pesca en 
Marrocos 

Os barcos galegas 
poderán pescar dous 
meses máis no banco 
Canário-Sahariano 
despois de chegar a un' 
acordo a CEE con 
Marrocos, cando só 
quedaban unhas horas 
para que comezasen a 
saida dos pesqueiros 
para os seus partos de 

· orixe ao rematar o prazo 
do acordo entre o 
Mercado Comun e o país 
magrebi. Agora 
preténdese que, neste 
prazo de tempo se 
chegue a asinar un novo 
acordo. Marrocos está a 
presionar aos paises 
comunitários pedindo 
contrapartidas non só 
para os seus productos, 
senón políticas no 
referendum do Sahara. A 
ONU deu dous meses de 
prazo para que se 
celebre a consulta pero 
Hasan pretende dictar 
antes unha nova 
constitución.• 

• lbercorp 
suspende u 
pagamentos 

lbercorp, o chamado banco da beutiful 
people, ven de suspender pagamentos, 
despois de fracasar o seu intento de 
conseguir 1.800 millóns de pesetas para 
saldar as débedas . Un dia antes fora 
intervido polo Banco de España nunha 
medida tanto máis sorprendente por canto 
o banco central español, despois de facer 
hai alguns anos o mesmo co Urquijo , 
manifestou que non voltaria a intervir 
outra entidade bancária (como xa non o 
fixera co BCCI) como porque a decisión 
foi tomada polo governador Mariano 
Rúbio, acusado de favorecer a lbercorp. 

Pero esta guerra, que alguns consideran 
que ten moito que ver coas loitas 
intestinas do PSOE, até o ponto de que 
alguns comentaristas falan xa doutra 
etapa no partido do cachete e a rosa, está 
a implicar a diversos meios de 
comunicación, que, por outra banda, viron 
nos últimos tempos como os penetraba o 
capital bancário . As guerras de poder 
están a utilizar agora, máis que nunca, ao 
exército dos meios de comunicación.+ 

• Oito de Marzo 
O Domingo 8 de Marzo, Dia das Mulleres, 
diversas asociacións convocan diversos 
actos, entre eles manifestacións, a principal 
en Compostela, ás 13 h. na Praza de 
Cervantes, baixo o lema "Mulleres somos, 
Mulleres seremos, pero na casa non nos 
quedaremos". 

Segundo estas organizacións , feministas , 
asembleas de mulleres , colectivos , 
coorqenadoras e secretarias da muller de 
sindicatos , "é preciso que as múlleres 
fagamos valer a nosa decisión de non 
ficar quedas, mudas ou resignadas diante 
da desigualdade de oportun fdades ou 
posibilidades". + 

• Conversas HB-PNV 
Xabier Arzallus , máximo responsábel do 
PNV, anunciou que o seu partido vai a 
comezar contactos con HB, para tratar de 
aproximar posturas e propiciar unha saida 
negociada á violéncia . O PNV di que 
conta coa anuéncia do Governo central. 

Despois das conversas habidas na 
Diputación de Guipuzkoa, polo tema dos 
presupostos e a autovia, HB cons iderou 
como un paso adiante este achegamento 
entre as duas forzas . O PNV, sempre 
receloso de que H B lle sacase 
protagonismo ao negociar co PSOE, olla 
agora unha porta aberta a liderar o 
"proceso de reconcialización nacional". O 
Governo de Madrid, pola sua banda , 
cortados a maioria dos circuitos de diálogo 
con ETA polo endurecimento dos 
atentados, admite que sexa agora o PNV 
quen o reemplace nestes primeiros 
contactos.+ 

• Esquerda 
Nacionalista apraza 
asemblea 

A Comisión Promotora de Esquerda 
Nacionalista, corrente organizada dentro 
do BNG, decidiu aprazar a sua asemblea 
constituinte que ia ter lugar o 7 de Marzo 
até o 4 de Abril. O motivo non é outro que 
as numerosas espectativas despertadas e 
a solicitude de reparto de ponéncias, polo 
que se procuraria aumentar o tempo de 
debate é de apresentación de emendas. + 
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Dirixiu vários insultos aos viciños 
que protestaban contra o aparcadoiro da Palma 

Fraga 
arribou a Baiona 
•B. LAXE 

Fraga lribarne insultou 
aos viciños de Baiona 
que protestaban contra 
a construción do 
aparcadoiro da Palma 
chamándolles 
"envidiosos e 
resentidos" e 
prometendo que a 
contestada obra ía ir 
adiante pasase o que 
pasase, encolerizado 
por non ter a delicadeza 
de calar mentres el 
falaba. A vea autoritária 
de a rua é· miña quedou 
sustituida polo "aqui 
mando eu". 

Quince anos despois daquela bo
tadura do pavillón lugués Qoa que 
o ciclón Fraga partia na sua cam
paña democrática sacándose a 
chaqueta para navegar contra .a 
corrente de contestación veciñal, 
arribaba a Baiona. O ex ministro 
viña esta vez reconvertido en Pe
sidente da Xunta, pero non por 
iso modificaba a sua capacidade 
na manobra de atraque. 

No peirao de Erizana, despois 
de capear numerosos temporais 
cos que os ventes da oposición 
o quixeran facer naufragar e an
dar anos e anos ao pairo pala 
política estatal, de encarar arbo
ladas ondas populares, poñendo 
distáncia de rompentes, enfron
touse, de novo, ao mar de fondo 
sen tomar as debidas precau
cións e sen medir aforza do ba
tente e a estrutura do seu pró
prio casco, feble por moito que 
enarbole a bandeira da Xunta. 

Un Fraga lribarne que durante 

estes anos se desfixera das tre
boadas que o asaltaron no seu 
bogar por todos os recunchos 
galegas, tentou acalar as protes
tas veciñas conminándoos a que 
calasen con un autoritário "ago
ra esteñan calados e deixenme 
falar a min, lago se queren, falan 
vostedes". 

Pero a mar de Baiona estaba 
moi peicada e as palabras trou
xeron ovelliñas ao lado da cara
bela A Pinta. Pitidos, abucheos, 
berros reivindicativos ... Fraga 
acabou como pudo o seu discur
so, e, cabreado por tanta des
consideración, arremeteu contra 
os viciños, desplegando o seu 
velamen dialáctico, recollido des
de os anos da ditadura: "envidia
s os, resentidos, revoltosos, 
apostas ao progreso ... ", prome
tendo, por se fose p9uco,' que o 
aparcamento da Palma se ia fa
cer "opóñase quen se opoña", 
como forza da razón. 

O médio cento de gardas civís 
chegados de León ollaran a si
tuación tan tranquila que nen se
quer sacaron os seus cascos de 
guerra nen as espingardas bota 
fumes: limitáronse a funcionar 
como un servício de orden da 
manifestación oficial. Fraga esta
ba convencido de poder atracar 
sen práticos. lñoraba que esta
ban en fo!ga. 

Ainda asi, o alcalde Manuel Vilar, 
tiña congregado a todo canto in
díxena atopou disposto para que 
lle botasen un cabo ao presiden
te e non fose a fallar a manobra. 
Mellar lle fora que non o fixese. 

Por último, xa resgardados. na 
forteza do Conde de Gondomar 
o alcalde Villar pretendía que o 
presidente Fraga convocase un
ha rolda de prensa. Non estaba 
pola labor: "as miñas roldas de 
prensa convócoas eu", foí a sua 
lacónica resposta e , cando os 
xo.rnalistas lle pediron unha valo- · 
ración dos actos, tarnén se ne
gou; esta vez porque estaba no 
seu dia de descanso. 

-"Que dixo Fraga"?, perguntaba un 
membro da Coordinadora Viciñal. 

"Nada, seica estaba de descanso". 

"Pois mira ~e chega a ir en plan 
de guerra .... + 
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1 Q DE MARZO E FOLGA XERAL 

O Día da clase obreira galega 
celebrarase cunha manifestación unitária en Ferrol , 
Os sindicatos dan por feito 
o éxito da folga do 2 de Abril 
•M. VEIGA 

Ninguen parece dubidar do 
éxito absoluto da folga 
xeral prevista para 6 dia 
2 de Abril, de tal modo que 
este 1 O de Marzo, Oifl da 
Clase Obreira Galega, 
será, para os sindicatos, a 
primeira ocasión de 
celebrar asambleas e 
actos informativos 
convocando ao paro que 
reclamará a 
"Industrialización de 
Gal iza". 

· Asambleas nos principais cen
tros de traballo e unha manifes
tación unitária en Ferrol conme
moran este 10 de Marzo. A CIG 
ademais concentrará aos seus 
delegados ese dia diante das de
legacións de traballo das princi
pai s cidades, onde entregarán 

un escrito no que se descrebe a 
gravídade da situación que afec
ta a Galiza e se reclama de novo 
a institucionalización oficial da 
data. A Fundación 1 O de Marzo 
convoca, pala sua parte, unha 
conferéncia en Ferrol coa asis
téncia de António Gutierrez. 

A respeito do 2 de Abril sábese 
xa que se celebrarán asambleas 
comarcais conxuntas prévias ca
ra a preparación da taiga. Mesmo 
nalgunhas cidades, como Ouren
se, Pontevedra e Coruña, é pro
babel a convocatória de manifes
tacións nos dias anteriores. Pos
teriormente, o próprio dia 2, terá 
lugar ademais da folga unha ma
nifestación en cada cabeceira co
marcal e unha movilización cen
tral en Vigo, á que asistirán os 
secretários xerais de cada sindi
cato. Os sindicatos agrários cele
brarán a sua própria manifesta
ción central , con asisténcia dos 
dirixentes respeitivos, nunha lo
calidade ainda sen concretar. 

Gutierrez e a unidade 

O éxito da folga parece estar ga
rantido toda vez que a concién
cia da crise é manifesta na maio
ria da povoación. Polo menos asi 
o eren os dirixentes sindicais, en
tre os que destaca , por outra 
parte , un notabel ambiente de 
unidade nos últimos tempos. 
Con todo, as declaracións de 
Gutierrez á cadea Ser, ao cerre 
deste número, nas que talaba da 
posíbel desconvocatória da folxa 
xeral en Galiza e Cantábria co
mo resultado da boa disposición 
amasada polo presidente Gonzá
lez na sua entrevista cos líderes 
de UGT e CCOO, pode alimentar 
novas recelos en Galiza. Máxime 
cando se dá a circunstáncia de 
que o primeiro anúncio de folga 
xeral en Galiza fora xa realizado 
polo mesmo Gutierrez desde 
Madrid, causando un gran des
contento ao deixar en evidéncia 
a falta de autonomía das CCOO 
de Galiza.+ 

AS MEDIDAS ECONÓMICAS NON SON SUFICIENTES 

Na nosa nación non rematou ainda a re
cesión económica dos 80 e xa estamos 
entrando nunha nova, da man das directri
ces da CEE a respeito do sector pesquei
ro e lácteo. Unha situación preocupante 
que non parece causar mella na Xunta da 
Galiza que segue, contra vento e maré, 
apostando pala "información e o turismo" 
como se desde "Palomares" non pasar o 
tempo económico e político. 

A crise económica do país non é unha cri
se conxuntural, tampouco se pode dicer 
que sexa estrutural a secas. Hai que clari
ficar esta premisa. Xa que a maior res
ponsabilidade, pola situación económica e 
social que vivimos, é produto da marxina
ción e discriminación á que os sucesivos 
governos españois someteron á Galiza. 
Unha discriminación con antecedentes 
históricos, consecuéncia da nosa depen
déncia política secular (que cria unha de
pendéncia colonial da nosa economía e 
cultu.ra). 

Hai quen pode pensar que . desde- Gal iza 
non se fixo o necesário para industrializar 
o país? Que parvada ... , o que resulta re
almente difícil de imaxinar é que haxa em
presas puxantes apesar das más entra
das, menores servizos públicos ... , nun te
rritório que, como o noso, está na periféria 
da periféria de Europa -xeograficamente 
falando. Tampouco se pode negar a res
ponsabilidade que ten o Governo central 
sobre este tema, nun Estado centralista 
até hai apenas 12 anos, e aoque lle arrin
camos unha autonomia limitada -non 
sen poucos esforzos, por parte dos nacio
nalistas-, dependente en planificación 
económica e recadación financeira. 

O fervor con que os galegas quixemos de
senvolver a nosa economica non se pode 
cuestiooar. O impulso que se di faltou no 
século pasado non era posíbel no marco 
político existente e na ·falta de soberania, 
e non se poden buscar só causas internas 
para pretender xustificar o crecimento, ou 
non, dun sector, ... Que seria de Barcelona 
e Bilbao sen a proximidade da Franza, o 

ferro, e o capital inglés e francés? ... Que 
seria da Galiza con soberanía política? ... 
Son perguntas, que cada un contesta 
d3esde unha sensibilidade distinta, mais 
os feitos históricos actuais permiten tirar 
conclusións que non se deberían ignorar 
por historiadores, políticos e sindicalistas. 

Hai razóns históricas e políticas, que fan 
que a nasa crise non sexa conxuntural, co
mo en Asturias ou Cantabria, coas que se 
nos pretende comparar desde o poder, e 
mesmo desde as direccións galegas dos 
sindicatos estatais. Por isto, son necesá
rias medidas de choque que eviten o pe
che ou redución do sector industrial de ca
pital público, ou as limitacións na produción 
pesqueira e de leite, pero, fundamental
mente, compre que os galegas podamos 
controlar a nasa economia e, naqueles as
pectos nos que sexamos interdependentes 
a respeito da CEE ou Madrid, contar coas 
máximas responsabilidades de control. 

Ademais, é comprobábel o feito de que a 
Galiza é rica en matérias primas e ener
xia, que son base fundamental para de
semiolver un país. Pero is~o non sucede, 
e ternos 186.000 parados rexistados e vá
rios centos de miles máis de subemprega
dos que representan un 50% da povoa
ción activa; 800 mil millóns de pesetas 
aforrados polos galegas que fináncian o 
desenvolvimento do resto do estado, tanto 
como 1 O veces os investimentos da Xunta 
da Galiza; o Governo central débenos 400 
mil millóns en transferéncias, de aplicar 
un critério que teña en conta o direito á 
igualdade nos servizos; o naso PIB é un 
20% inferior ao do resto do Estado e a 
metade de Baleares; o crecimento nos úl
timos anos do PIB sempre foi inferior á 
média estatal, co que se agravan as dife
réncias, e só se evita unha menor renda 
per capita coa emigración; ... 

Tendo en conta a gravidade do panorama 
e o importante do momento internacional, 
a manifestación do 2 de Decembro de 
1991, ou a próxima Folga Xeral do 3 de 
Abril de 1992, son positivas porque poñen 

Galiza necesita para se 
recuperar un marco 
político distinto, 
que nos dé un maior 
control sobre a nosa 
economía, relacións 
sociais e laborais 

o acento nos problemas globais da Galiza. 
Pero compre converter esta protesta en 
poder político, en medidas de longo alcan
ce, ... se non queremos formar parte dun
ha táctica que salva o mastro, mentres se 
afunde o barco . Neste sentido coincido 
coa análise que fan moi correctamente os 
partidos políticos nacionalistas que valo
ran a folga do dia 2 de Abril, como unha 
taiga nacional galega porque é isto o que 
se necesita! 

Seria errado que pensásemos que a pro
testa debe ter como únicos actores ás for
zas sociais, esgotando asi a loita sindical 
na consecución de medidas laborais ou 
de emprego concretas, que poden paliar 
en maior ou menor grau a situación que 
as orixinou , mais que deixa todos os me
canismos do poder nas mans daqueles 
que as provcaron ou favoreceron. 

Para evitar que continue esta situación, 
compre unha coincidéncia total entre as 
forzas sociais e políticas nacionalistas nos 
obxectivos importantes. Unha sincroniza
ción non mecanicista, en pé de igualdade 
e que sexa coidadosa nas formas. Unha 
coincidéncia de obxectivos que permita 
agrandar o cama nacionalista, e dar un 

salto na conciéncia política e nas estrutu
ras organizativas. Neste sentido, as reu
nións, mocións e actos diversos que des
de as organizacións políticas nacionalistas 
se están a facer cara o dia 2 de Abril, son 
correctas e positivas. 

A coincidéncia actual cos sindicatos esta
tais, ainda que importante, na radiografía 
que se fai da situación da nosa nación, 
adoece -no seu caso- de ubicar con 
claridade aos culpábeis, ou os intereses 
que os moven a actuar deste xeito. Des
debuxando asi a dependéncia do naso pa
ís e reducindo todo a problemas persoais. 
Trátase, ademais, dunha coincidéncia 
conxuntural , pois os graves problemas da 
Galiza están aí, e non se poden solucio,
nar con palabras ou medidas parciais. E 
unha coincidéncia positiva, que axuda a 
mobilizar, pero que tamén confunde. 

Para evitar este desdebuxamento do pa
pel de cada un, a unidade de actuación 
cos partidos e organizacións nacionalistas 
é mais necesária que noutros momentos, 
xa que poden dar un marco político máis 
correcto á protesta. Algo que nos sindica
tos nacionalistas -ainda que pretenda
mos que non sexa asi- estará limitado en 
moitas circunstáncias polo contexto que 
impón a unidade de acción cos sindicatos 
estatais. 

Galiza necesita para se recuperar un mar
co político distinto, que nos dé un maior 
control sobre a nasa economia, relacións 
sociais e laborais, e unha presenza direc
ta nos organismos da CEE onde se traten 
temas que nos afectan. Estamos talando 
dun Governo gal ego nacionalistá, -da rene
gociación do tratado de adesión. Estes 
obxectivos non son contraditórios, se non 
parte dun paquete no que están a constru
ción imediata das autovías coa meseta e 
Portugal, o gas natural, o medre das cuo
tas lácteas, ... que debemos intentar con
cretar con todas as administracións, ape
sar das limitacións obxectivas ás que facia 
mención.+ 

MANUEL MERA. É SECRETARIO XERAL DA INTG-CIG 
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EXERCICIO FÍSICO E 
/ 

SAUDE 

A práctica regular de exercicio físico proporciona 

numerosas vantaxes para a saúde: mellora a capacida

de cardiorrespiratoria e mailo rendemento muscular, 

diminúe os niveis de ansiedade, etc. 

Pola contra, a ausencia de exercicio relaciónase. coa 

aparición de numerosas enfermidades (hipertensión, 

infarto, etc.). 

A actividade física debe iniciarse na infancia e reali

zarse de forma continuada toda a vida, tendo en 

con.ta a idade e mailas características de cada UNT4 DEGAUCIA _ ·o 
persoa. CONSELLERIA DE SANIDADE 



MERCADO LABORAL 

E n 1789, as mulleres reclamaron na Franza os ofícios relacionados 
co fiado e o tecido como exclusivo delas, ante o despedimento 

masivo das traballadoras das fábricas. Dous séculas despois, nos que a 
sociedade ocidental experimentou os cámbios máis radicais da sua his
tória, as mulleres ainda estamos a nos facer un oco en moitas áreas la
borais, Mentres ternos asinadas, como próprias, as tarefas domésticas 
e, na maioria dos casos, as labouras de menor cualificación do escala
fón económico. 

Na actualidade, alguns sectores económicos podémolos considerar 
case ''femininos". Os inquéritos dan como resultado que unha maioria 
de mulleres están a traballar nas perrucarias e salóns de beleza, ten
das de alimentación, comércios de roupa e calzado, drogarías e far
mácias, restaurantes, bares e cafetarias, etc. Construcióri, mecánica, 
carpintaria, transporte, siderúrxia, xestión de empresas, etc. continuan 
a ser traballos onde a presenza da muller é minoritária. 

Traballo a domicílio . 

· Sen embargo, non coñecemos dados sobre o batallón de mulleres que 
desenvolven a produción nas tarefas relacionadas coa condición femini
na, xa desde o século XII: o traballo a domicílio. Os motivos son vários, 
ademais de super unha actividade laboral que engrosa a chamada "eco
nomía sumerxida", considérase unha aportación extra á ecomonia fami
liar, polo que non é un traballo recoñecido. Este labor chamouse neutro 
tempo o "sweating system" (sistema da suor) por razóns óbvias. 

No século XIX, a paulatina desaparición das amas de cria, a exten
sión xeralizada do traballo asalariado entre os homes, e a concentra
ción nas cidades, provocara o crecimento notábel das "amas de ca
sa", que se constitue como ideal feminino. En 1990, na Galiza, só o 
30% das mulleres traballaban por un salário, mentres que o 70% te
ñen a responsabilidade exclusiva das tarefas domésticas. 

O mesmo inquérito amosa como no meio rural só un 14% dos homes 
participan en condición de "colaboradores" nas tarefas domésticas, 
mentres na cidade esta participación chega ao record do 22% maior
mente entre as parellas novas. 

O obxectivo na procura de traballo entre as mulleres do campo é elevar 
a calidade de vida, mentres que para as mulleres da cidade, sobretodo 
as máis novas, trátase dunha cuestión de auto-afirmación persoal e in
dependéncia. Unha boa surpresa para o fachendoso sistema educativo 
é que, en 1990, ainda se rexistaba un 7% -ponto máis, ponto me
nos- de analfabetismo entre as mulleres do rural galega. Outro dado a 
destacaré que o 14% das mulleres urbanas non acadaron rematar os 
estudos primarios, frente ao 31 % das mulleres do agro. 

O teléfono e a máquina de escreber 

Foi no século pasado cando a muller acede ao meio industrial: téxtil, 
papel, fábricas de porcelana, calzado, tellas e ladrillos, caucho, ma
deira, alimentación, incluso nos polvorins e nas minas de carbón, on
de realizaban funcións de porteadoras. Tamén continuan desenvol
vendo actividades comerciais nas cidades, facendo de lavandeiras, 
varrendeiras, dependentas, costureiras ... e aparecen os ofícios de 
mestras, telefonistas e secretárias. 

Curiosamente a introdución do teléfono e a máquina de escreber fo
ron as únicas invencións que axudaron á incorporación de máis mu
lleres no eido laboral. Pois historicamente cada vez que chegaba un
ha máquina nova ao traballo, ao mermar os pastos laborais, as mulle
res eran as primeiras despedidas. 

Un estudo sobre a indústria no Estado español na década de 1976-86 
chega á conclusión de as empresárias representaren o 10% do total do 
empresariado que crian pastos de traballo, das que o 7% non 'teñen máis 
de cinco traballadores. Na análise destes dados hai que ter en canta que, 
en moitos casos, as mulleres aparecen só coma titulares, cumprindo fun
cións burocráticas e admirtistrativas, con escasa capacidade decisória a 
respeito da xestión financeira e como tapadeira cara á presión fiscal. 

A actividade do empresariado feminino español amósase concentrada 
en catre sectores económicos: comércio, servizos, agricultura e ma
nufacturas. Constátase un perfil á alza nos sectores terciário e comer
cial. Galiza está á cabeza das comunidades autónomas polas mulle
res empresárias agrícolas, a mioria delas non xeran emprego. 

A povoación activa feminina na Galiza acada, na urbe o 30% como 
traballadoras activas, mentres no rural representan o 27%, sgundo 
dados dun inquérito de 1990. A maioria das mulleres do agro traballan 
na horta familiar e cos animais, laboura que non xera salário próprio. 

O espallamento da povoación rural na Galiza, cun baixo nível de estu
dos e unha forte presión familiar, redunda na escasa comunicación 
que hai entre as traballadoras. Moitas delas non perceben ainda as 
trabas que están a sofrer as mulleres urbanas no traballo: o freo cara , 
a promoción laboral, un trato menos sério, opción a pastos de menor 
cualificación, menor salário, rexeitamento da sua condición de nai e o 
discutivo acoso sexual.• 

De esquerda a direita e de riba a baixo: Recollendo cria de mexilón - Co lume nas 

mans, orfebre - Salvando o pasado coa agulla, restauradora - A~ primeiras xera

cións de actrices percorrian os camiños coma saltinbanquis, cantantes, músicas ... 

tras os exércitos, encarregándose ademais da forraxe, a palla, a leña ... - Novas tec

noloxias, unha esperanza - Dando corpo aos sons que medran na mente, construto

ra de gaitas - Co tempo nos dedos, reloxeira - Conquerir que falen as pedras, can

teira - Máis madeira, aserradeiro. 

REPORTAXE GRAFICA: MARGA SAMPAIO 

Antes o calendario seguía as 
pautas do santoral. Agora, na 
sociedade laica anicada nos 
brazos do cuarto poder, o 
asunto lembra o xogo da oca. 
Desde a primavera que chega 
ao corte inglés á festa do grelo 
pasando polo día da muller tra
balladora. E aqui estamos. 
Coma todos os anos toma
mos os meios de comunica
ción, ou sérvense eles mes
mos; e asi andamos na boca 
de todos, cunha cantinela da 
que alguns din lembra as la
tanias dos ritos relixiosos. 
Non sei moi ben se na humi
dade da batea hai tempo para 
reflexionar sobre a importáncia 
e necesidade da conciéncia 
social; ou se no serrín da ma
deira atópanse forzas para or
ganizar actos ou escreber arti
gas. Máis ben penso que, sim
plemente, se traballa. 

, ·~ 
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PiARLAMENTO 

PP E PSOE OPOÑENSE A PEDIR QUE A CEE TEÑA EN CONTA OS INTERESES GALEGOS 

Os conselleiros xogaban ao fume-Jume 
saltando de banco en banco para acercar
se á nai Fraga por rigoroso arde xerárqui
co. Cando chegaban pedían xogo raiado 
e, para eles, a sesión parlamentar queda
ba paralisada. Collian o teléfono do doen
te Portomeñe e evacuaban con su Itas· cos 
seus máis direitos colaboradores entre 
parrafada e parrafada cun Presidente que 
repartía enérxicas admonicións. Fraga ce
lebrou o seu Consello (suspenoido pelas 
suas viaxes) en plena cámara autonómi
ca, alleo ás olladas do máis de médio 
cento de deputados, da prensa e do públi
co presente; quer dicer, ingnorando o 
mundo exterior, ensimesmado no seu 
egocentrismo que o leva a identificar man
dar con governar, figurar con ser, a reali
dade coa ficción: a auto-identificación coa 
capacidade para decidir. 

Mentres Fraga lribarne e o seu Conselleiro 
da Presidéncia despachaban sobre a com
pra dunha sede da Xunta en Bruxelas, e 
dos cartas que ian gastar (Dositeo dicia 
que era mellar agardar os inquéritos sobre 
a compra do palacete de Madrid) os distin
tos portavoces discutían sobre a crise ga
lega, polo que se pudo" ver, unha cuestión 
sen importáncia para PP e PSOE. 

Propor que o Governo central lle reclame 
á CEE que teña en conta as consecuén
cias negativas da incorporación do Estado 
español ao Mercado Comun e as diferen
tes políticas aplicadas desde Bruxelas es
tán a ter na Galiza é algo "inútil e estéril" 
segundo o PSOE por boca do seu 
portavoz, Fernando Salgado. O ex comu-

FÓRA CARAUTAS 
A. EIRÉ 

Se o papel do 
Estado está 
claro con 
respeito á 
Galiza a 
política de 
Estado 
realizada por 
Fraga 
convértese en 
virreinato 

PP e PSOE uníronse para derrotar a proposta do BNG. O próximo dia 
10, no debate do Estado da Autonomía, Beiras e Fr¡¡ga protagoniza
rán un agardado debate dialéctico 

nista Fernando Salgado, asesorado en to
do momento por Antolin Sánchez Prese
do, negouse a aceitar que se puxese en 
cuestión o tratado de adesión do Estado 
español ao Mercado Comun, esquecendo 
que estaban na Galiza e xogando o papel 
de feros cancerbeiros duns acordes que 
poñen en solfa aos seus mesmos compa
ñeiros do Gabinete González se se dá o 
caso (lembremos distintas declaracións 
de Pedro Solbes ou do mesmo Fernández 
Ordóñez). 

Pela sua banda Fraga, que non ten repa-.. 
ros en desmarcarse do seu partido en ' 
cuestión como a Leí Corcuera ou no apoio 

a Cuba, mesmo provocando convulsións 
internas , actua de rolla na que Madrid 
asenta a sua política asoballante na Gali
za, non sendo quen de realizar unha re
clamación própria e, menos, de recoller e 
liderar as demandas sociais. Se o papel 
do Estado está claro con respeito á Gali
za, inerente á sua condición de metrópole, 
a políJica de Estado realizada por Fraga 
convértese en virreinato. 

No debate da proposición do BNG para 
que a CEE teña en contaos intereses ga
legas á hora de aplicar a sua política (que 
máis poden pedir uns parlamentários que 
se denominen galegas e cobren da nosa 

S U S C R É B A S E 
ANOSATERRA 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

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

No me ......................................................................................................................................................................... .................... . 
Apelidos .............. , ........................................................................................................................................ ................................. . 
Enderezo ..................................................................................................................................................................................... . 
Teléfono ................... .................. Povoación ........................................................................................ ....... ........ .................. . 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Gal iza/Estado/Portugal .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . ... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. .. . . . ...... 6.200 pta./ ano 3.200 pta./semestre 
Europa ......................... .. ... ... ... ............ .......... : .... .. ........ ..... ......... ...... ..... ................ ............ .... ...... ... ..... .... ................ ...... ..... 7.800 
América e resto do mundo ... ...... ........ ..... ..... ...... ....... .......... .................. ... ......... ......... .............. .. ... ....... .......... ... .. ..... ... .. 9.6.00 

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 .......................................................... PROVINCÍA ............................................................................................ :.-... . 

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

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

facenda?), o PP da Galiza, ese que, se
gundo o seu Secretário Xeral , Cuiña Cres
po, está na "fronteira da autodetermian
ción", tivo a oportunidade de porse do la
do da razón. Hai algo máis razoábel que 
pedir que se analise a nosa situación an
tes de aplicar unhas directrices? 

O PSOE naufragaba no seu intento de 
oporse á proposición coerentemente. Se, 
por unha banda, descalificaba o debate 
porque "non nos irnos baixar do autobus 
cando outros como Austria e Suécia que
ren subir", por outra recoñecia que "aspo
líticas comunitárias estanse revisando 
permanentemente". 

O BNG , pola sua banda, para lograr o 
consenso de todas as forzas políticas nun 
tema tan transcendente , non tivo reparos 
en mudar a palabra "renegociación ... " (do 
tratado de adesión) , por "revisión", palabra 
pronunciada por Salgado, nen incluir as 
propostas de adición do PSG -EG e PP. 
Pero o acorde foi imposíbel : a direita e o 
centro esquerda español antepuxeron a 
pol ítica partidária de Madrid, non só aos 
intereses próprios da Galiza, senón aes 
seus próprios intereses na Gal iza como 
partido. 

Antolin marchouse a perguntarll es aes 
seus amos por que a Galiza non tiña un 
plan de desenvolvimento como Asturias 
e Euskad i. Fraga, como nos seus me/lo
res tempos, encararse co povo de Baio
na acusándoos de oporse ao prog reso . 
Galiza é diferente. (Ministerio de Informa
ción y Turismo).• 

A 

A información que paga a pena ter 
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\f.ENEZUELA DESPOIS DO GOLPE 

O POYO QUER DEMOCRÁCIA 

Despois dos sucesos do catro de Febrei
ro, onde os cadros xóvenes do exército 
venezolano intentaron un golpe de man 
para se fac.er co poder, se algo coñece o · 
cidadán comun deste país é que unha 
cousa é ver a función desde o galiñeiro e 
outra estar metido no cenário, todos os 
dias, un ano despois doutro, desde hai 
moito tempo. A función desde o galiñeiro 
óllaa a cómoda opinión internacional (refí
rome por exemplo a un editorial da edi
ción americana de Cambio 16 particular
mente inxusto), que xeraliza, pontifica e 
condena alegremente, irresponsabelmen
te diria eu, coma se o mundo fose en 
branco e negro e ser branco fose unha 
simples cuestión de vontade. Non sei se 
me explico . Aquí as cousas non se ven 
tan simples nen son tan fáceis . · 

BARBARO TOME/ CARACAS 

O presidente venezolano, 
Carlos Andres Pérez, e un soldado rebelde 

que se rinde ante as forzas leais a este. 

Detrás desta posición, o cidadán comun 
venezolano intue un trasfondo de intere
ses e complicidade. O que se revelou, e 
está ben claro, é que a hipocresía interna
cional do mundo desenvolvido quedou ao 
descuberto co respaldo ao governo de 
Pérez, polo simples feito de ter nacido das 
urnas, sen importar o corrupto, o ineficaz 
e o inconstitucional que poda ser. 

Para a maioria da povoación venezolana 
aqui non hai democrácia. O que hai é un 
decorado. Máis alá do sistema formal de 
eleicións, que non é outra causa que unha 
pantalla e unha excusa para o abuso de 
poder, a paródia de democrácia que impe
ra neste país, é rexeitada absolutamente 
por un povo que xa comeza a estar farto 
deste estado de causas. 

Os militares xóvenes son vistos coma un sector 
non corrompido do exército 

cida de que esa oficialidade tamén é demo
crática e de que o que pretendía era devol
ver a sua forza social á democrácia e facer 
respeitar e cumprir a constitución. 

que asume a responsabilidade histórica de se 
enfrentará corrupción. 

Hai unha frase do comandante da intento
na, tenente coronel Hugo Chavez, que 
prendeu no ánimo popular. Dixo nun mo
mento da sua rendición, ante as cámaras 
de televisión: "Lamentabelmente non logra
mos os nasos obxectivos. Polo de agora". 
Ese polo de agora, anda coma unha pan
tasma por todas partes. Aqui, a maioria da 
xente está con Chávez. El é un heroi popu
lar. E o que eu quera dicer, facéndome eco 
dese sentimento , que contradi a opinión 
estabelecida a nível internacional, é que o 
povo tyen as suas razóns para pensar asi. 

Hai que aclarar que aqui a maioria do pa
vo é de conviccións profundamente demo
cráticas. Este é un povo con duas virtudes 
sociais básicas que o caracterizan, e que 
xa as quixeran outros pavos para si. Dun
ha banda é esencialmente igualitário na 
vida diária, descoñece castas e xerar
quias, non as aceita. Doutra é fundamen
talmente tolerante coas opinións, coas for
mas de ser, coas condicións e as debilida
des alleas. Nada máis lonxe do sentimen
to do venezolano actual que calquer tipo 
de fanatismo. 

cia, na que el quedou á marxe, procura 
con desespero unha saida. O que está 
planteado é como arrebatarlle o poder a 
unha clase política que o usurpou desca
radamente no seu beneficio. A unha clase 
política particularmente cínica e vil, que 
roubou o património público no que qui
zais fose o meirande saqueo da história 
da humanidade, que corrompeu o sistema 
de xustícia, que corrompeu a vida sind i
cal, que degradou as institucións, e que fi
xo e desfixo impunemente durante moitos 
anos, mentres presumía ante o mundo de 
ter instaurado a democrácia máis estábel 
de América latina. 

. ocultar. A terríbel crise económica e social 
súmase unha forte crise política. Este Go
verno non ten nengun chan que o susten
te e en calquer momento vaise vir abaixo. 
·Todo o mundo fai peso para que isa oco
rra. E con el pode virse abaixo toda esta 
andamiaxe apodrecida da clase política. 

É neste contexto, en que o pavo venezola
no dá q seu apoio maioritário ao golpe falli
do dos militares xóvenes. Eles son vistos 
coma un sector non corrompido do exército 
que, nun intre determinado, asume a res
ponsabilidade histórica de se enfrentar á 
corrupción, para !impar a mesa' e poder re
comezar cun xogo limpo. Debido á censura 
e á autocensura, non se coñecen ao detalle 
os propósitos de quen estaban implicados 
no golpe. Pero a xente na rua está conven-

Esta non foi unha típica asonada latinoa
mericana. En todo caso o que si é típico é 
a corrupción que ten os seus fios e revira
voltas internacionais. Por exemplo, aqui fá
lase de que Carlos Andrés Pérez e Felipe 
González son vellos sócios en negócios e 
componendas. Son causas que se din.• 

Pero este pavo, que experimentou sobre 
o seu lombo os desmáns dun determina
do xeito de concebir e exercer a democrá-

Agora a grande trola estase esboroando. 
A pobreza, a inxustícia e o desgoverno 
chegaron a tal ponto que xa non se poden 

La Vanguardia promete 
mantera sua 
independéncia, despois 
de lle vender unha parte 
ao Grupo Banesto 
"Como consecuéncia da sua entrada en Inversiones 
Godó, o grupo financeiro que preside Mario Conde, 
pasará a consolidar a sua preséncia no sector dos 
meios de comunicación", -explica o semanário Noticias 
de la Comunicación do 8 de Marzo. "Desde un ponto 
de vista teórico, pode establecerse que Banesto (o 
grupo que dirixe Conde), terá unha participación 
indirecta de arreciar do 9 por cento na Vanguardia, de 
Barcelona; un 15 por cento en Antena 3 de radio; un 27 
por cento en El Mundo Deportivo; un 24,9 na Agencia 
Lid e un 30 por cento en Historia y Vida e unha 
participación minoritária no Ya( ... ) "Juan Tapia, director 
de La Vanguardia, declarou que os diários do grupo 
seguerán mantendo a sua independéncia e a liña 
profisional seguida até o de hoxe. 

Granada 
regresa ao século XVII 
"O 25 de Outubro de 1983,. o exército norteamericano 
ocupou Granada para derrubar o exército pro-soviético e 
restaurar a democrácia. Desde aquela, un púdico siléncio 

caeu sobre a illa, que volveu 
desaparecer da actualidade 
internacional. Que foi de Granada 
durante este tempo?" -a esta 
pregunta tenta contestar Integral, 
na reportaxe asinada por Alvaro 

Altés no seunúmero 147 do mes·de Marzo. "O país 
experimentou un descenso na cotización internacional da 
noz moscada, o seu principal producto de exportación e 
fonte de ingresos. Hoxe, págase un sesenta por cento 
menos que no ano 1983. Consecuentemente o 
desemprego afecta a máis dun 25 por cento da povoación 
activa. O turismo, considerado nos plans como actividade 
económica de sustitución, non dou resultado. O único 
sector en expansión é o da banca en zona franca, con 
establecementos financeiros que se instalan en paises 
periféricos de escaso ou nulo control do Estado e que 
serven para que as fortunas occidentais se beneficien dun 
sistema fiscal avantaxoso, evadan impostas ou branqueen 
cartas negros ( ... ) Na actualidade existen 118 bancos, un 
por cada 64 habitantes. Este tipo de establecementos 
pasou a ser a principal fonte de ingresos do Estado 
caribeño. Con eles, Granada recupera a tradición de 
acubillo de filibusteiros que caracterizou ás illas caribeñas 
durante séculos. A Cuba anterior a Castro xa ten herdeiro". 

A Asociaf ao Floresta/ 
do Norte contra 
os intereses das celulosas 
Ven de se constituir a Associa9ao Floresta/ do Norte e 
Centro de Portugal (AFNCP), comO resposta á 
recomendación comunitária de instituir entidades de base 

Un ben coñecido escritor galego residente en Caracas 
desde hai catro décadas, prefüe, á vista da tensión que 
está a vivir o país, asinar este traballo con seudónimo. 

como interlocutoras para as directivas sobre 
selvicultura e intermediários para as subvencións ao 
monte. "Para a sua constitui\:ao nao foi convidada 
nenhuma das tres confedera\:6es agricolas existentes -
explica Mário Rodrigues no suplemento de economia 
do Expresso de 15 de Febreiro-, (Confagri, CAP e 
CNA) , embora tenhan estado presentes elementos 
afectos áquelas organiza\:6es". Portugal, que figura 
entre os paises do Sul de Europa con máis do 50 por 
cento de superfície forestal e cerca do 35 por cento da 
madeira produzida en toda a Comunidade, ten unha 
influéncia dominante no seitor de a Confedera9ao 
Agrícola de Portugal (CAP) que ten sido privilegiada 
pelas principais empresas do sector, as celulosas. A 
nova asociación e a CAP aspira á representación de 
Portugal na Unión de Selvicultores do Su/ de Europa, 
que na Galiza ten como plataforma a Asociación 
Forestal.de Galicia, próxima ao sector do aserrio. 

Carga británica 
nun funeral do IRA 
O representante do Sinn Fein en Coalisland (Ulster) , 
Francie Molloy, criticou aos oficiais do Royal Ulster 
Constabulary (RUC) (forzas británicas especiais de 
ocupación), por asexar e insultar aos familiares dos 
catro membros do IRA mortos nunha emboscada. 
"Membros do RUC -explica o semanário An 
Poblacht- desafiaron aos parentes dos catre 
vontários independentistas martas, cando estes 
levaban os seus restos desde o hospital de Craigavon 
aos seus fogares. Na carga dos británicos resultou 
con feridas graves na cabeza producidas cun obxecto 
contundente un familiar de Sean O'Farrell". • · 
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ELEICIÓNS EN CATALUNYA 

" Angel Colom, 
candidato á presidencia 
da Generalitat por ERC 

'A cada confio menos en_ que o 
proceso á independéncia pase pola 
reforma do Estatuto e da Constitución' 

' Angel Colom examina nesta entrevista diversas 
cuestións relacionadas coa situación política catalana e 
a campaña para as eleicións ao Parlamento autónomo. 
O dirixente nacionalista catalán, canta con cuarenta 
anos, está convencido de que o seu partido colleitará 
uns bos resultados o dia 15 de Marzo e asegura que a 
independéncia de Cataluña é hoxe máis posíbel e 

, 1 

necesana que nunca. 

• PACO SOTO/BARCEl,.ONA 

Que obxectivos se fixou ERC 
con vistas ás eleicións autonó
micas? 

Pensamos que hai vários níveis. 
O primeiro, é deixar claro que en 
Cataluña hai un partido que aspi
ra claramente por un futuro inde
pendentista dentro do marco da 
Europa unida. O segundo obxec
tivo que nos ternos marcado, é 
transmitir un mensaxe no cal prio
rizamos cinco grandes temas: a 
reivindicación dun convénio tribu
tário próprio para Cataluña, con
seguir nesta cuarta lexislatura 
que a totalidade das Forzas e 
Corpos da Seguridade do Estado 
pasen baixo control da Generali
ta, como así o ratificou a própria 
Cámara autonómica, a posta en 
funcionamento dun programa so
cial que remate coa situación de 
pobreza na que viven 750.000 
cataláns e introduza melloras 
sustanciais en sectores como a 
sanidade e o ensino. O noso 
cuarto obxectivo é reivindicar a 
constitución de Cataluña como 
província única, e, por tanto, ase
gurar a disolución dos Governos 
civís e das Diputacións provin
ciais. Seria a única forma de con
seguir un reequilíbrio territorial 
desde o ponto de vista económi
co, social, de servícios e infraes
truturas, etc. Por último, plantexa
mos unha reflexión sobre a de
mocrácia e a política. E RC apre
sentará propostas concretas para 
rematar co tráfico de influéncias, 
controlar a contratación de obras 

e servícios, as campañas institu
cionais, etc. 

De que maneira pódese explicar 
aos cidadáns de Cataluña a via
bilidade e necesidade da inde
pendéncia? 

Extendendo a idea de que se Ca
taluña tora independente non te
ria que pagar o précio que paga 
agora para seguir estando domi
nada polo Estado español, un al
to précio económico e financeiro. 
Cataluña estase descapitalizan
do, fruto dun expólio fiscal que 
sube a máis dun billón de pese
tas cada ano. Hai desmantela
mento de sectores industriais cla
ves, a metade das nasas comar
cas están despovoadas e cairon 
en picado sectores productivos 

.claves. Ademais, ternos perdido 
capacidade financeira nos 12 
anos de governo converxente en 
Cataluña .e 1 O do PSOE en Ma
drid. Hai que explicar aos cida
dáns que por culpa deste expólio 
non podemos facer frente a unha 
política socialmente avanzada. 
En resumidas cantas, se Catalu
ña fose independente teríamos 
moitos máis mecanismos econó
micos para paliar os graves dese
quilibrios sociais e poder modeni
zar o país. 

Algunhas forzas políticas inter
pretan o seu discurso doutro 
xeito e acúsano de insolidário. 

Non é verdade que o independen-

tismo catalán sexa insolidário. Es
taríamos dis'postos a axudar o de
senrolo de Andalucía, Extremadu
ra, pero tamén o de Calabria, Al
gania ou os paises do norte de 
Africa, pero non a seguir sendo 
arruinados por España. Ademais, 
nós ternos tamén problemas espe
cíficos, as nasas bolsas de pobre
za e de marxinación. 

'Catalunya estase 
descapitalizando, 
froito dun expólio 
fiscal que supón 
máis dun billón de 
pesetas ao ano' 

Catalunya, 
nación europea 

Qué camiño escolleu ERC para 
chegar á independéncia? 

Necesitaríamos unha nova maioria 
social e parlamentária para, des
pois, acadar o noso obxectivo in
dependentista. Durante a etapa 
transitória, o autogoverno de Ca
taluña teria que ir conquistando 
espacios novas de soberanía, co
mo o control dos Carpos e Forzas 
de Seguridade do Estado, dos 
portas e aeroportos, de lbéria, 

Renfe, Correos, etc. Serian os pa
sos necesários. Con maioria so
cial e parlamentária poderiamos 
criar unha nova legalidade e pro
clamar solemnemente a indepen
déncia de Cataluña. A partir deste 
momento iniciaríanse as negocia
cíóns con Madrid e Bruselas para 
que Cataluña fose recoñecida co
mo un novo Estado dentro do 

marco unitário europeo. 

Seria necesário tamén reformar 
antes a Constitución e o Estatu
to de autonomía? 

Cada vez confío menos en que o 
proceso cara a independéncia pa
se pala reforma do Estatuto e a 
Constitución. A viabilidade deste 

pro e 
povo 
vés 1 

reprE 
men1 

CreE 
inde 
polo 
pro e 

r-------------------------------------------------------------
1 Estámonos consolida'nd 
Ademáis da independéncia, 
que máis elementos definen a 
ERC? 

Ternos sido e seguimos senda o 
partido da independéncia de Ca
taluña. Durante os anos 30 a na
sa referéncia foi o marco ibérico. 
Agora, o marco de referéncia é 
Europa. ldeolóxicamente somos 
un partido de esquerda non dog
mática, unha síntese das tradi
cións socialista, libertária, liberal
progresista, socialdemócrata. To
das estas sensibilidades como se 
di agora confluen en ERC dentro 
dun proxecto e dunha estratéxia 
comuns e socialmente avanza
dos. Buscamos a liberación na
cional e a transformación social. 
Agora, queremos consolidarnos 
como forza política no conxunto 
dos Pa'fsos Cataláns, ainda que 
queremos evitar calquer tipo de 
confrontación cos partidos nacio-

nalistas de esquerda do País Va
lenciá e das illas Baleares. Propo
mos unha única estratéxia catala
na para toda a nación, unha es
tratéxia que aglutine á maioria so
cial, democrática e pacífica. 

Está consolidada ERC como 
forza política catalana? 

Creo que, efectivamente, nos es
tamos consolidando como 
terceira forza política do Principat. 
Por isa o PSC e CiU póñense 
nerviosos e critícannos. 

Falouse de pactos posteleito
rais. Alguns dirixentes da CiU 
chegaron a dicir que vostede é 
o mellar candidato dos socia
listas cataláns. O PSC, pola sua 
banda, acúsao de connivéncia 
coa coalición que dirixe Jordi 
Pujol. Cál é a súa opinión ao 
respeito? 

Esta 
intox 
Com 
ñor 
man 
co p 
sed 
CiU 
exer 
'Corc 
1voac 
man 
zas 
comi 
Partí 
ya e 
puta 
perd 
eleic 
gun 
soci; 
de CI 

AlgL 
de C 



• 

-GALIZA E MUNDO Nº 512-6~~~~= 15 
~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~-

·mar 
ta tu-

ue o 
t pa
e a 

este 

proceso pasa pola soberanía do 
povo de Cataluña expresada a tra
vés da sua instáncia, de máxima 
representatividade, que é o Parla
mento autónomo. 

Cree EAC que o seu proxecto 
independentista é compartido 
polos colectivos de inmigrantes 
procedentes doutras comunida-

des que viven e traballan en Ca
taluña? 

O proxecto independentista non 
ten que ser o discurso dunha mi
noria nacional que aspira á plena 
e total soberania. Tamén ten que 
chegar a todos os sectores so
ciais, a todos os cataláns, séxano 
de nascimento ou de adopción. 

JOSEP CANO 

Queremos chegar aos bairros do 
cinto industrial de Barcelona e ás 
vilas das zonas rurais. A proposta 
de ERC é conquerir poder políti
co, económico e social para Ca
taluña, non criar novas fronteiras 
nen marxinar a ninguén. O naso 
nacionalismo non é esencialista, 
é democrático, progresista e inte
grador.+ 

-----------------------------------------------------------------------------------------, 

~ando como terceira forza' 
: Va- Estamos cansos do cinismo e da ción, e mesmo insinúan a nece- de manifestacións pode criar 
opo- intoxicación dalguns dirixentes de sidade de ter maiores cotas de confusión e restarlle votos e se-
. tala- Convergencia i Unió, como o se- autogoverno e de soberania . guidores a ERC? 
tes- ñor Roca, que desde hai anos Non cree vostede que este tipo 
:l so- mantén un pacto en profundidade Eu remítome á posición oficial de 

co PSOE. Os únicos pactos que CiU. O próprio presidente Jordi 
se deron e se darán son entre Pujol dixo que a independéncia 

)mO CiU e o PSOE . Paño, como non é viábel. ERC afirma que sí, 
lexemplo, a aprobación da Lei esta é a diferéncia. 
1 Corcuera. Por outra banda, a po-

'ldeoloxicamente Señor Colom, ERC nunca che-> es- voación ten que saber que CiU 
orno mantén pactos estábeis con for- somos un partido . garia a pactar con CiU ou co 
:ipat. zas reaccionárias e españolistas PSC? 
mse como o PP. O mesmo acorre co de esquerda non Partit deis Socialistas de Catalun- Esquerra Republicana, como par-

ya en moitos concellos e nas de- dogmática, unha tido independentista, está diame-
~ito- putacións do noso país. Se CiU 

síntese das 
tralmente aposta á estratéxia do 

CiU perde a maioria absoluta nestas proxecto e do modelo de Estado 
de é eleicións, coido que. non terá nen- tradicións do Partido Socialista e de Con-
>Cia- gun inconveniente en pactar cós vergencia i Unió, porque os dous 
sua socialistas e formar un governo socialista, libertaria, modelos supeditan Cataluña a 

ncia de coalición ao estilo basco. España . . O naso obxectivo é con-
ordi liberal-progresista, querir o afianzamento de Catalu-

, ªº Alguns dirixentes de CiU talan 
socialdemocrata' 

ña na Europa, pero a partir da in-
de Cataluña como dunha na- dependéncia. • 

Un novo volume 
da 

Historia de Galicia. 

Os Irmandiños. 
Textos, documentos e bibliografia 

de Anselmo López Carreira 

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

PVP: 950 pta. N2 de páxinas: 148. 

Os pedidos a meio deste boletin terán un 

desconto do 15º/o 

PAGO DOMICILIADO 
A REMETER A A NOSA TERRA UNHA VEZ CUBERTO 

Nome: ..... ............................ Apelidos: 
........................................................................................ ........ 
Enderezo: ..................................... .' .................................. ..... . 

Teléfono: ............................. Povoación: ............................ .. . 

Banco/Caixa: ........................................................................ . 
Conta/Libreta: ...................... Nº da Sucursal: .... .................... . 
Titular: .................................. .-................................................ . 

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

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

Data: Atentamente (Sinatura): 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O PC de Mongólia 
decideu retirar dos seus 
estatutos as alusións ao 
marxismo-leninismo e 
asumir as doctrinas de 
Confúcio. Entre as 
teorias do gran 
pensador oriental 
destaca o jim que 
postula o respeito á 
comunidade e o 
autoexame. Segundo 
Confúcio "os grandes 
tempos xa pasaron, 
pero os que vivimos 
poden ser millorados 
através do respeto aos 
demais e do 
autocoñecimento". 

Alumnos da Escola 
de lnxeñeria Agrícola 
de Lugo teñen o 
propósito de organizar 
unhas xornadas sobre a 
situación actual do agro. 
Ao seu convite os 
sociólogos respostaron 
que non é un tema que 
teñamos estudado, os 
economistas que están 
moi ocupados e a Xunta 
que non dará 
subvención porque o 
que agora interesa é o 
meio ambiente e o 
turismo rural. 

A contestación 
popular recebida por 
Fraga lribarne en 
Baiona foi retransmitida 
por rádio mediante o 
filtrado do sonido, de 
modo que só se ouviu a 
voz do presidente. A 
circunstáncia na que se 
decian esas palabras 
(abucheos, insultos, 
protestas, etc) era, 
neste caso, 
fundamental. Rodeado 
de dúcias de Gardas 
Civis, Fraga reclamou 
como alternativa para 
Baiona a do turismo e 
lembrou que o Parador 
desta localidade foi obra 
sua, cando era ministro. 
Non facia falta que nos 

De Rafa Pillado 
ao compañeiro 
Corcuera 
Eu nunca vin axoellarse unha 
idea ou unha teoria, o que eu vin 
até ahora foi aos homes e as 
mulleres axoellarse e incluso 
xestos moito piores. Comezo por · 
lamentar a atitude do meu ex ca
marada Rafa Pillado á frente do 
PTG. Recor.do perfeitamente 
cando na Frecha, Xaneiro do 
ano 77 (Campo-
manes-Pola de 
Lena), fundiso 
nun abrazo co
mun con Hora
cio, Nevado, 
Gerardo, Cama
ch o, Saborido, 
Ariza, Tinin, Me
rediz, Tino, Cel
so da Camecha, 
e miles de 
obreiros comu
nistas e socia
listas, anarquis
tas das duas 
tendéncias, mu-
lleres e homes 
vangardistas 

Rafa Pillado 
deixa tras dé 
si toda unha 
consecuéncia 
militante 
para logo 
entregarlle 
a Presedo 
os frutos 

das loitas obreiras da época, 
dándolle calor político e solidário 
a Genita, Angeles e Eloy pala 
perda física de Juanín (Juan Mu
ñiz Zapico) o noso Loroño, o no
s o Paryzas, o nunca esquecido 
Juanín. .. Por suposto que reivin
dico canto faga falta que o mellar 
comunista ten que ser sempre o 
mais demócrata, e iso obrígame 
moralmente a respeitar deci
sións, pero tamén me abriga a 
dicer publicamente aquilo que 
non comparto por compromiso 
éjtico-político e de clase. Rafa 
Pillado, o de Cervo, o conviciño 
de Foz, deixa tras de si toda un- · 
ha consecuéncia militante, de loi
ta e firmeza comunista que está 
por riba de toda ponderación, pa
ra logo, ao final de tan brillante 
conduta, entregarlle a Presedo 
os frutos. O BNG non creo que 
por loitar polo direito da Nación 
Galega a ser Mundo, abrigue 
aos seus militantes a ser anti
marxistas ou anti-internacionalis
tas, en definitiva comunistas, pe
ro o PSOE si, se non fixémosnos 
un pouco en condutas e consig
nas, e inda piar: conivéncias ... 

Por razóns similares, tamén aco
rren (á parte das vénias ... ) axoe
llamentos quen teñen a abriga 
constitucional de impartir xustiza, 
e non partila; como está a pasar 
no mellar Povo do pulpo, na Noia 
do exemplo e da razón. Ser co
munista e non recoñecer a Pas
tor Alonso como a máxima e 
morlamente autoridade, é selo 
ainda piar que a média que éter 
moi má fe. O asunto de Noia non 
pode quedar á marxe da história, 
da verdadeira; aí estase conde
nando a todo un pavo., a unha 
maioria importante de cidadáns 
que se suman ao seu Alcalde, xa 
que lago, sofre as consecuén
cias, apoiando denúncias con 
probas contra terroristas narco
traficantes. Denunciar terroristas 
narco-traficantes, por boca dun 
Alcalde de xeito e responsabili
dad e por mandato dun Pavo 
constitucionalmente de direito, 
parece que é ir contra, segundo 
se desprende de enxeño dalguns 
Xuíces, polo que se vé e se pal
pa a estas alturas da Jan alfom
brada Democrácia española, e ir 
contra, mira por onde, a recén 
estreada Lei Corcuera, presunta
mente anti-constitucional, segun
do outras expresións de xuristas. 
O que está moi claro é que sem
pre será máis constitucional que 

GONZALO 

O til/t VA¡ TDPO o ANO íÚS F'RA5A Oo 

un Alcalde (máxima autoridade 
dun Pavo ... ) denúncie ·a cheira 
da merda humana, que non que 
unha parella de policías asalten 
a vida íntima de ninguén por sos
peitas. E se enriba os policias 
son da ralea dos Gómez Iglesias 
ou os Galindo, ou como os que 
vemos dia e noite nas películas 
iánquis que nos enguiñan, aca
bamos de andar o mar... Pastor 
Alonso, por moito que os xuíces 
se equivoquen, sei que con Biei
to González ou con quen o BNG 
designe, será sempre o Alcalde 
mellar que un Pavo pode autoa
rregarse. Por razóns circunstan
ciais, tocoume viver o 3 marxoa 
en Vitoria cando o "honorábel" 
Presidente da Xunta (o actual. .. 
e amigo de Mario Fernández, 
quera dicer), pois ali tamén esti-

vo o meu amigo, ainda que dis
crepante sindical, José Luis Cor
cuera, e nalgunhas outras oca
sións que nos tocou de estar 
xuntos na misma treika en Astu
rias UGT/CCOO por iso dígolle a 
José Luis: querido compañeiro, 
coa Lei que che enguiñaron (que 
non é tua ... ), non é de estrañar 
que quen consinteu (din) dispar 
en Vitoria, onde ti estabas "impli
cado" directametne, onde cairon 
cinco compañeiros comuns ago
ra, quen tanto chora a Rosalia, 
afina! ainda ha de ter a cara de 
chorar a Bóveda, che pase a 
man e a noraboa. Mira, compa
ñeiro Corcuera, cando te nomea
ron Ministro de Interior sentinme 
case enchido de razoábel espe
ranza de cámbio real, e xa ves, 
non che foi posíbel facer o que 

O POTENCIAL LÁCTEO 
Cúumo LóPEZ GARRIDO 

E. Pisani, numha entrevista a revista Economie et Finance agricole, 
confessava que a P.A.C. noma definia a CEE, senom alguns falcóns 
no seio da mesma e que estava <litada polos profissionais do regu
lamento mais que pola realidade agrícola europeia. 

A sua sinceridade contrasta com o papismo dos palurdos vende-pá
trias em que recaí a responsabilidade política no nosso país. Qual
quer que conheza as quatro regras, sabe que é possível duplicar a 
produc;om láctea salega. Basta com aumentar a percentagem de Su
perfície Agrária Util e o rendimento por vaca até o mesmo nível 
que os países comunitários. Nom é isso o que pretende a moderni
zac;om da nossa agricultura? 

O ex Presidente. do Parlamento Galego, que agora fai de Conselhei
ro de Agricultura e manhá, talvez, de titular de Sanidade, nega tal 
possibilidade. Mas el di o que lhe mandam, vive de isso, e quem 
manda é o inquilino da Moncloa, do que don Manuel Palacete está 
a resultar um monigote. 

Em apoio do conselheiro saiu outro que fai de experto, o senhor Si
neiro, congratulando-se de que aquel assumisse, por fim, a sua pos
tura. Tampouco surpreende. Dos Mohedanos da vida cabe esperar 
todo. Já se sabe que mais abjecta que a condic;om de verdugo é a 
do seu ajudante e pior que os Guerra, Corcuera, Barrionuevo, Gar
cía Valverde, ou Boyer somos seus lambecus.• 

fixo García Valverde é 
moi digno dun rjespon
sábel público, seguir o 
exemplo é, cando me
nos, ser coerente cuns 
princípios: ser socialis
ta. Que te ve e quen te 
veu , señor Ministro, co 
documento que pro
mulgaches non preci
sas dicer que a rua é 
tua ... os herdeiros son 
lexítimos ! 1 

... Con todos estes xei
tos que acorren nesta 
Democrácia "real", (pá
solle avis.o a Anxo 
Guerreiro) penso que 
é posíbel que o Presi
dente da Xunta reivin
dique, faga e chore un 
monumento ao "ban
doleiro", que dicia o 
outro dia López Rodó, 
o camarada Benigno 
Andrade Foucellas. O 
piar é que tamén, por 
cortesía ao maestro, 
teñan que lembrar 
xunto ao Ministro e 
Presidente a bágoa 
tendida no acto . Que
dar ben non costa un 
caralla ... + 

DAVID TErxEmo MECIA 

AsTIJRIE 

A madre 
patria 
E xa chegou ... o 92! 
Ou , máis mellar, ... xa 

chegaron ao 92 ! A praticametne 
dez anos despois de comezar a 
parafernálica comemoración, 
que antes foi formalmente deno
minada "celebración" e, ainda un 
pouco antes , "xesta histórica da 
raza española" ... a dez anos pa
sados do comezo desta montaxe 
por aquel governo cuase-no-lími
te de Adolfo Suárez, esa monta
xe que tan ben soubo asimilar, 
completar, apresentar e "lexiti
mar" o PSOE ... tras dez anos, to
do está bastante máis claro: Ma
astritch, índio ser especime raro 
e con plumas 
pero especime 
humano, 
Schengen, Epa
ña? Una! Leí de 
Estranxeira, vi
sad o turístico 
obrigatório, 
Amazonas para 
Repsol , Cuba li
bre mais sen 
ron ... e o Reí, 
un Rei de todos 
os ibero-ameri-
canos. 

No continente 
americano non 
teñen consegui
do a complicida
de suficiente: a 
organización 
das nacións in
d íxenas contra 
a comemora-
ción ten unha 
extensión conti-
nental podero-

Chega con 
observar o 
siléncio que 
seguiu ao 
famoso acordo 
de estender 
para o 
Xacobeo'93 
a Lei de 
Benefícios 
Fiscais, en 
vigor desde 
hai cinco anos 
para a capital 
andaluza. 

sa, de Norte a Sul; os governos 
de ascendéncia crioula non esti
veron -teñen asutos máis ur
xentes que atender- para ocu
párense do magno acontecimen
to para a Madre Pátria, ainda 
que fixesen os seus pinitos. mes
mo aqui, un aqui moi amplo, non 
lles colou a causa, nen sequer 
no mundiño intelectual da casa; 
por non coller máis que un 
exemplo, nunha recente tribuna 
periodística, Antonio Elorza, en
tre outras causas, comparaba a 
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O DIA DA PATROA 
NANINA SANTOS 

E como compre, todos a lucir traxes, adubiar a casa, facer festa ; comi
da, proclamas, convidar amizades. Oxalá fose, e non é, festo do povo. 

Daquelas, falo de 1976-1977, ninguén acudía aos actos. Só as tolas 
feministas que eran o escándalo da sociedade que "pensaba ben". · 

Despois foise espraiando e hoxe, celébrase, endebén, en moitas ca
sas. Mesmo hai puxas por ver quen dá máis para levar as andas na 
procesión. Que se os sindicatos por que é "traballadora" e xa se sa
be que as · amas de casa, ao igual que as paradas e as estudantes, 
non traballan nada; que se os artefactos femininos da administra
ción, sempre tan preocupada e con tantas conselleiras, alcaldesas, 
concellalas, directoras xerais; que se os partidos políticos. 

Mesmo os xornais, rádios, televisión, que a eito "pasan", chegando 
Odia visten mellores galas. 

Até Fraga a facer declaracións. 

Ganas dan -comezan a rosmar algunhas feministas- de deixar á 
patroa "colgada" e celebrar só os 364 días restantes.+ 

comemoración imperial a un ce
nário que protexia e daba imaxe 
a unha exposición comemorativa 
na que a história, a real, ficaba 
tora; e o que se celebraba ... o 
que se celebraba era o de den
tro, a imaxe do que se quer dicer 
que hai "dentro". 

Na Galiza xa aquel governo "tri
partito" renunciou a obter benefi
cio algun e limijtouse a facer unha 
edición de teses e tesinas frustra
das baixo a rúbrica comemorati
va, pois non daba para máis a ri
dícula asignación económica que 

o Estado lles outorgaba. 

O señor Fraga recolleu o reto e, 
coa sua visión de estatista-ho
me-de-Estado, que non da Gali
za, entrou polo carreixo do Xaco
beo como promesa de futuro: 
non é que teña renunciado ás 
exceléncias da "pátria" que se 
formou esnaquizando os pavos 
de acá e alá dos mares, pola 
contra, mesmo se permite o can
to frustrante que quer converter 
a emigración en conquista. 

Mais, isto do Xacobeo, o do 93, 

Este é o sítio onde irnos instalar o noso proxecto 
imobiliário! Ves eses olmos, bidueiros e carballos? 
Pois ímolos pinchar e habemos limpar a zona. 

semella non estar tan claro como 
din os seus cantores; ben é ver
dade que a lgrexa ha de aprovei
talo e sacará cartas e presenza, 
tamén é certo que algo diso vai 
pasar tamén coa maioria socia
lista do Concello de Santiago ... 
e, o resto? ... pois se queren fes
ta, terán que pór os cartas do 
seu peto, ou máis ben do naso. 
Para velo chega con observar o 
siléncio que seguiu ao famoso 
acordo de estender para o Xaco
beo'93, do que este ano é o vés
pera, a Leí de Beneficios Fiscais 
para o investimento económico, 
en vigor desde hai cinco anos 
para a capital andaluza e a sua 
Expo'92.+ 

IÑIGO BERRIOCHOA 

O castellano 
dá novas pasos 
na CRTVG 
A Sección Sindical da CIG na 
CRTVG ten coñecemento polos 
traballadores da RTG dunha no
ta enviada polo Xefe de Progra
mas, Miguel Piñeiro Moure a ''to
dolos locutores". · · 

A dita nota cita textualmente un 
presunto acordo do Consello de 
Administración da CRTVG, 
adoptado na xuntanz~ do 11 de 
febreiro, segundo o cal "Os re
dactores ou presentadores da 
Radio Galega e da Televisión de 
Galicia que entrevisten a perso
as que non sexan galegas e se 
expresen en castelán, formula
rán as súas preguntas neste 

Despois Que 
faremos 
as ruas 

idioma, agás se o entrevistado 
manifesta ante os oíntes ou es
pectadores que entende o galej
go e que acepta responder a 
preguntas fe itas na nosa lingua ". 

Diante deste comunicado, a Sec
ción Sindical da CIG solicitoulle 
ó Consello de Administración da 
CRTVG que corroborase a vera
cidade dese acorde. 

A Sección Sindical da CIG quere 
deixar cofnstancia da prótesta 
máis radical por esta actuación 
contra a liberdade dos profesio
n ai s da RTG, 
que veñen en
trevistando en 
galega a tódo- Os que teñen a 
los convidados responsabilida 
sen nunca se 
producir ningún de do méclio 
problema. 

A Sección Sin
dical da CIG 
considera que 
esta medida 
atenta contra os 
principios da Lei 
de Creación da 
CRTVG. Pretén
dese actuar no 
fondo e na for
ma contra un 
necesario pro-

queren 
transmitirlle á 
sociedadea 
existéncia dun 
idioma 
socialmente 
importante: 
o castellano. 

ceso de nrmalización lingüística 
ó que teñen que contribuí-los 
medios públicos de Galicia. Os 
medios de comunicación son a 
mellar canle para volverlle ó idio
ma o seu prestixio social. A pre
ocupación do Consello de Admi
nistración e da Dirección da RTG 

(Pasa á páxina seguinte) 

EK1NIZA ZUZENA 

Pois ... ruas do olmo, · 1 
do bidueirq e do carballo. 

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A reserva ornitolóxica 
da praia de carregueiros 
en perigo 

própria lagoa de augas fecais procedentes da 
limpeza de sumidoiros. Outra degradación do 
entorno consiste nas sacas de area indiscri
minadas e vertidos selvaxes de resíduos sóli
dos, escombros , lixo e restos domésticos. 
Destacan tamén a actuación irresponsábel de 
mal chamados cazadores, que se ceban nas 
confiadas e indefensas aves das Lagoas. 

O Colectivo ecoloxista e naturalista Ruscus, 
vendo o dano que se está a facer contra o 
Património Natural deste concello, xa en 
Agosto do pasado ano propón no concello 
que se declare Espazo Natural Catalogado a 
esta zona das Lagoas, praia de Carregueiros 
e outros lugares.· Pero á vista do que segue a 
acontecer hoxe en dia non se tomou nengun-

A zona das Lagoas e Praia de Carregueiros 
(Boira) é un habitat de gran interese ecolóxi
co, son moitas as aves que 
ali aniñan e outras que pa
san tempadas, aves próprias 
das lagoas e tamén aves 
mariñas o que fai que este 
recinto sexa unha auténtica 
reserva ornitolóxica. De im
portánci a tamén e a flora, 
nas moitas variedades de 
plantas que ali se dan. Asi
mesmo existen diversas es
pécies de reptis e anfíbios. 

Na actualidade estamos asis
tindo á rapidísima destrución 
irrecuperábel deste espazo 
natural, con verdadeiros 
atentados ecolóxicos como 
por exemplo os vertidos na 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esta relación non pretende ser completa senón Paxaros que aniñan ou frecuentan os matorrais 
que a consideramos de emerxéncia e orientativa das Lagoas: 
das moitas espécies povoadoras e invernantes Pegas (Pica pica) - Gaios (Garrulus glandarius) -
que se observan na sinalada zona de Carre- Corvos viaraces (Corvus corone) - Peto verdea! 
gueiros. (Picus viridis) - Pombo (Columba palumbus) 

Rula (Streptopelia turtur). 
· Aves que aniñan: 
Galiña de ria (Gallinula chloropus) - Demo negro 
(Fulica atra) - Lavanco real (Anas plathyrinchos) -
Becacina cabra (Gallinago gallinago). 

Aves de tempada: 
Corvo mariño real (Palacrocorax carba) - Garza 

_real (Ardea cinerea) - Charneca (Anas crecca) -
Garzota (Egretta garwia). 
Foron vistos tamén vários individuos da família 
dos Limícolas. 

Anfibios: 
Ra verde - Ra de San Antón - Ra da veiga - .Ra do 
charco. 

Reptis: 
Cobra de rio - Lagarto arnal - Lagarto das silvei
ras. 

Na flora destas lagoas nomeamos: Chantan da 
auga - Veronica - Lirio amarelo e outras. + 

ha medida nese sentido. 

O C.E.N. Ruscus ·de Boiro 
vese na abriga de solicitar 
da Dirección Xeral de Meio 
Ambiente Natural, que pro
poñan a declaración da zo
na das Lagoas e praia de 
Carregueiros como "espazo 
natural en réxime de pro
tección xeral, conforme ao 
espírito da Leí 4/1989 do 
27 de Marzo e Decreto 
82/1989 do 11 de Maio. • 

. · ANTON VID AL SANCHEZ 

COORDENADOR XERAL 
DO COLECTIVO ECOLOXISTA E 

NATURISTA Ruscus 

recordara as suas 
especialidades: a 
censura o turismo e a 
arde pública. 

La España 
desmantelada era o 
título dunha reportaxe 
de Lola Galán no diário 
El País do pasado 1 de 
Marzo. No mesmo 
afírmase que "a CEE 
pensa aprobar no verán 
un freo á produción e 
unha adecuación dos 
précios agrícolas á crua 
realidade internacional. 
Ou máis ben á crua 
presión 
norteamericana". 
"Bruselas, sinala, deu un 
ultimatum a España 
para que reduza a 
produción leiteira". No 
mesmo xornal fai unhas 
declaracións Francisco 
Luzón, presidente de 
Argentaría, para 
xustificar a necesidade 
da banca pública. "Hai 
que asegurar, sinala, o 
control nacional de 
partes significativas do 
sistema financeiro". "Na 
CE, afirma tamén, vaise 
producir un proceso de 
concentración que 
conducirá 
inevitabelmente ao 
oligopólio". Luzón pensa 
que compre manter 
"institucións públicas 
que introduzan doses de 
competéncia". Tan 
significados argumentos 
para o sistema 
financeiro tamén 
poderian ser aplicados 
para o sector agrícola 
condeado a someterse 
ao libre mercado, que 
agora resulta que xa non 
é libre mercado, senón 
oligopólio, palabra que 
significa "poder en mans 
duns poucos". 

Os funcionários da 
Consellaria de Cultura 
disfarzáronse este ano, 
como todos desde que 
existe á Xunta, unha vez 
rematado o horário 
laboral. Tamén se fixo 
noutros moitos centros 
de traballo e non pasou 
nada. Pero os 
funcionários da 
Consellaria foron 
rodeados pala policia 
no interior do edificio e 
expulsados, mália a 
identificación de cada un 
deles como 
traballadores da 
institución. Un policia 
informou de que 
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"recebimos ardes 
directas de Fraga". Os 
funcionários foron 
cercados e ameazados, 
ante o abraio de non 
poucos deles, mesmo 
señoras votantes 
habituais do PP. 

O resto da xente, a 
que pode eludir a moca 
de Fraga, conserva a 
tradición carnal do 
antroido, con boas 
enchentas, pero tende 
a esquecer o xexun ou 
abstinéncia da 
cuaresma. Unha mostra 
máis de que hai que 
confiar no pavo. 

Tele 5 anunciaba todos 
os goles para o 
Domingo. O espectador 
tivo que conformarse 
lago cos goles, si, pero 
de Maria Castaña, 
Asensi, Benito e alguns 
máis. Facendo uso do 
fraude publicitário a 
mesma cadea anunciou 
unha entrevista 
exclusiva con Pelé que 
resultou ser unha parte 
da promoción da nova 

• empresa de modas do 
mencionado ex
futbolista. 

Guennadi Burbulis, 
ex-profesor de 
comunismo científico, é 
hoxe un anticomunista 
furioso, trasládase no Zil 
que antes estaba a 
disposición de Ligachov 
e ocupa o despacho no 
Kremlin que era do 
ideólogo Suslov. Como 
en Polónia, non son 
poucos os comunistas 
que hoxe abandeiran as 
privatizacións e poñen 
as empresas ao seu 
nome. Por iso en 
Polónia, o pavo segue a 
talar de 
descomunistización, non 
contra o comunismo que 
aqui se entende, senón 
contra os rostros 
comunistas que seguen 
travestidos no poder. A 
povoación constata, con 
pasos veloces, que o 
problema non era o 
socialismo, senón os 
oportunistas de calquer 
estación, para os que o 
capitalismo é agora un 
cuponazo. 

•••••••••••••• 
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. (Ven da páxina anterior) 

porque o castelán manteña unha 
cota importante de presencia nos 
nasos medios é obvia e non te
rnos máis que acudir á progra
mación diaria de calquera dos 
dous medios. A medida comuni
cada ós traballadores da RTG é 
un indicio claro de que os que te
ñen a responsabilidade do medio 
queren transmitirlle á sociedade 
a existencia dun idioma social
mente importante -o castelán, 
para andar polo mundo, para co
municarnos coa xente "importan
te" etc.- e doutro idioma social
mente minorizado, folclorizado, o 
galega, que só serve para as 
cancións de Ana Kiro e para talar 
de causas náda importantes. 

A CIG solicítalle ó Consello de Ad
ministración da CRTVG a correc
ción deste ataque contra a norma
lizació,n da lingua nacional de Ga
licia. O mesmo tempo, a Sección 
Sindical da CIG amósase estraña
da por esta preocupación dos má
ximos rectores dos medios públi
cos cando é públrco e notorio o 
desprezo diario que, tanto na RTG 
como na TVG, se manifesta na 
programación polo emprego co
rrecto da única lingua oficial da 
CRTVG. A Sección Sindical da 
CIG considera este feito ser un 
paso máis na progresiva castela
nización dos nosos medios públi
cos, manifestada na inclusión de 
programas exclusivamente en 
castelán, da publicidade encaste
lán, mesmo da selección de convi
dados que se expresan maiorita
riamente en castelán, etc. 

A Sección Sindical da CIG, con 
todo, ofreceull_e ó Consello de 
Administración a elaboración dun 
informe lingüístico sobre as pro
gramacións da RTG e da TVG 
para que se tomen as medidas 
necesarias -e urxentes- para 
que estes medios de comunica
ción empecen a ser, de vez, mo
delo de lingua para a sociedade 
e esteo fundamental para un pro
ceso de normalización lingüística 

abrigado pola legalidade vixente. 

A Sección Sindical da CIG cha
ma así a atención da sociedade 
galega para que, mediante os 
medios que en cada ámbito se 
consideren oportunos, se mobili
cen contra o desprezo diario que 
sobre a lingua galega se está 
exercendo día a día nuns medios 
de comunicación que naceron 
para impulsar un proceso de nor
malización lingüística e cultural.+ 

X. ANTON L. DoBAO 
DELEGADO SINDICAL DA CIG 

Construamos 
a nossa 
independéncia 
"Construamos a nossa indepen
déncia" é o lema que Mulheres 
Nacionalistas Galegas escolhem 
este 8 de Margo para convocar á 
mobilizac;om que em Compostela 
lembrará a aquelas mulheres 
que em Nova lorque morrerom 
·queimadas polo patróm quando 
intentabam defender as súas, 
hoxe reconhecidas, justas reivin
dicagons; tamém a aquelas ou
tras que no longo da Historia 
form marcando o caminho a se
guir na longa marcha cara um 
mundo no que pertencer a um ou 
outro sexo nom sexa motivo de 
discriminagom ou opressom. 

Ser independentes num País de
pendente como o nosso nom é 
doado. Precisamos independén
cia económica, e ternos umha 
economía destrozada, onde os 
indices de paro, sobre todo o fe
minino se disparam; cada mes 
se presentan 90 expedentes de 
regularizagom de emprego ou 
peches de empresas; á econo
mía sumergida com a eventuali-

. dade no poste de trabalho e as 
longas jornadas hai que sumarl
h e os plans do Goberno para 
que se incremente a um ano o 

tempo cotizado para aceder ao 
cobro das prestac;ons por de
semprego~ o sector agrario que 
emprega a máis do 40% da mam 
de obra feminina está ameazado 
de morte pela aplicac;om das 
cuotas lácteas da CE e a invas
som dos mercados de multina
cionais como a Unión Leiteira 
N·ormanda; na pesca e industrias 
derivadas, a aplicac;om da políti
ca comunitaria, mirando só be
n ef ici os macroeconómicos e 
nom os custs sociais, pretende 
reducir ate o 40% a flota, e a ex
plotagom irracional dos nossos 
recursos está destruindo a rique
za do sector marisqueiro. 

Se falamos de ser independentes 
para decidir sobre nós mesmas, 
ternos umha legislac;om que 
usurpa o dirieto a decidir sobre o 
nosso carpo, que só a nós nos 
pertence, e impide que aborte
mos ante um embarazo nom de
sexado, e mesmo quendo é den
tro dos supostos legais; a "ob
xecc;om de conciéncia" na Rede 
Pública, que tamén nós sufraga
mos, nos abriga a desplazarnos 
a Madrid, ou por a nossa vida em 
perigo buscando umha saída de
sesperada onde nola ofrezam. 
Decidir sobre nós mesmas é ta
m én rematar coa dupla moral 
que segue .a condenar ás mulhe
res que intentam viver com liber
dade, que optam por caminhos 
difrentes ao establecido, que de
cidem viver por ejemplo a súa se
xualidade. Pero eiquí a evidéncia 
é máis primaria: na Galiza segue 
a aumetnar o número de emba
razos nas adolescentes e os ne
gocios de prostitugom nom pare
cem sentir a crise. 

Se talamos de ser independen
tes, talamos de viver a nossa 
propia vida, sem que che ame
drente a possibilidade de rece
ber umha molleira, ou que che 
repitam a todas horas, na túa 
propia casa e mesmo na túa pro
pia cama, que nom vales nada, 
que nom eren ninguém. Vestir 
como queres e saír livre ~ rúa 
sem estar baixo ameaza de viu-
1 ago m ou agressom sexual, e 
que quando esso acorra, que 

.ve red 

D, be

who 

nom se equivoquem contigo e te 
sentein neutro banquinho, no 
dos acusados. 

Se falamos de ser independen
tes talamos de ter imagem pro
pia. Nom ver-nos reflejadas na 
falsa imagem que de nós dam a 
televissom ou as revistas e jor
nais. As mulheres nom somos 
nemas princesas, nemas azafa
tas do concurso, nem a donas 
máis elegantes, nemas que aca
dam o título de "Miss Piernas Su
blimes". Somos as que enfronta
mos a jornada de todos os dias, 
tora e dentro da casa, as que 
nos toca ser mao de obra en re
serva nestes tempos de crise, ás 
que lhes intentam dirigir a vida, o 
pensamento e a palabra, os go
bernos, os potentados, a lgreja, 
o Estado .. . somos as que preci
samos ser independentes. 

Tamén coma nós Galiza precisa 
quanto antes ser alguém , para 
defender no foro internacional os 
seus interesses; 
decidir sobre ela 
mesma para, 
por exemplo , 
valorar se lhe 
convem esse ti
po de industriali
z ac;om que a 
asulaga cada 

Na Galiza 
segue a 
aumentar o 
número de 
embarazos 

ano com 44.000 nas 
toneladas de re- adolescentes 
síduos tóxicos e 
leva para tora 
todo o que de 
bom produz; ter 
umha imagem 
propia, reconhe
cer-se a sí mes
mo na língua e 
na cultura, rei-
vindicar a súa 

e os negocios 
de 
prostitu~om 
nom parecem 
sentir a crise. 

palabra e mesmo a súa paisage 
hoxe destrozada pala erosión, as 
masas forestais alheas e os en
caros; viver a súa vida sem amos 
nem servilismos ... 

As mulheres e Galiza precisa
mos a lndepéndenica. • 

GUADALUPE CES RloBOO 
DA DIREC~OM NAClONAL DE MUL

HERES NACIONALISTA GALEG 
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Sketch of the integration of Europe and 

the disintegration of the Soviet Union by 
Prime Minister Felipe Gonzalez. 
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O estratega González. Visión da integració11 de Europa e da 
desintegración da Unión Soviética por Felipe González. A revista nor
te-americana New Perspectives Ouarterly publica no seu número 9 
unha entrevista co presidente español, quen, como se ve no seu es
tratéxico esquema, non sabe onde situar. a crise dos Balcáns. 
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ANOSATERRA CULTURAL 

A voz das mulleres, 
alternativa á crise do pensamertto 
Notábel asisténcia ao I Simpósio Mulher e cultura 

• MANUEL VILAR 

Nen o bon tempo 
nen o antroido foron 
quen de impedir que 
case médio milleiro 
de persoas se 
xuntasen o último fin 
de semana de . 
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Outras perspectivas atendidas 
referíronse á muller mítica (as 
mouras na mitoloxia popular) 
ou a comparación entre a mu
ller bretona e a galega. 

Feminino, 
faminista e fémia 

Unha síntese global da muller 
na literatura foi analisada por 
Elvira Souto que utilizou unha 
clasificación de tres pasos e 
tres cores. Un primeiro seria o 
feminino, simbolizado polas 
cores branca ou rosa, repre
sentado polo conto de Branca
neves; un segundo seria o fe
minismo simbolizado pola cor 
verinella e un último nível, o 
fémia~, do que unha represen
tante seria Rosalia e a sua cór 
siÍI:ib()lica seria o negro. 
•• f -..J. 

.. ... 
A ·:s.~ i-6-n que máis interese 
desper'tou foi a centrada no 
tema da.muller no teatro, con 
partiGipa:ción de Luisa· martí
nez, que falou do escaso pa
pel que ainda as mulleres re
presentan no mundo da farán
dula, "as mulleres para estar 
no teatro teñen que superar 
en moito aos homes". Alfre
do Rodríguez López ocupou
se de autores dramáticos es

Febreiro na Escala 
de Maxistério de 
Santiago a falar e 
debater sobre 
Mulher e Cultura. A 
numerosa preséncia 
de público e o 
grande número de 
ponéncia 
desbordaron as 
previsións. Segundo 
Aurora Marco, da 
comisión 
organizadora, "ainda 
que pareza mentira a 
fins do século XX e 
cunha perna no XXI 
parece que ainda, 
queda moito por 
discutir". ANTONIO HERNÁNDEZ/V. NOTICIAS paño is como Calderón ou 

Ao Simpósio, que revestia carácter 
internacional, foi organizado polo 
Departamento de Didáctica da Lín
gua e Literatura da Universidade 
de Santiago e pola Associa\:om 
Galega da Língua apresentáronse 
mái de 80 ponéncia e comunica
ción obre diferente aspecto re
lacionado con muller e literatura 
ou arte botándose en falta comuni
cacións referidas á relacións da 
muller coa mediciña ou a arquitec
tura, confirmando unha· opinión 
que circulou polo encontro, " o
rno de letra , boto en falta á mu
llere na carreira técnica que é a 
no a co nqui sta última". Apenas 

duas ponéncias falaban da rnuller 
na participación política ou na sua 
relación coa práctica deportiva. 

Muller e literatura 

Foron várias as comunicacións que 
se centraron en analisar o papel da 
muller nas obras dos escritores ga
legos. Asi, Anxel González falou 
da obra dramática de Cunqueiro. A 
muller aparece nos textos do autor 
miindoniense só cando se aborda o 
tema do amor, pero cando o fai ser
ve para penetrar nas dimensións 
esenciais da condición humana. 
Lois Diéguez, Pilar Pallarés e 

Blanco Amor foron outros dos/as 
autores abordados. 

Os Contos vellos para rapaces no
vas de Xosé Neira Vilas foron ana
lisados por un grupo de estudantes 
de maxistério de Lugo, que procu
raban os prototipos de mulleres 
empregados polo escritor de Gres. 
Neira fai desfilar mulleres inteli
xentes e malvadas, nais, parvas, 
mulleres provocadoras e sumisas. 
A conclusión dos ponentes é que 
nesta obra do autor de M emórias 
dun neno labrego non hai un proto
tipo único e que o texto do autor 
residente na Habana é válido para 

unha leitura non discrirninatória e 
sen esterotipos sexistas. 

Muller na arte foi o tema escollido 
por Isaac Diaz Pardo, que destacou 
á escultura alemana'Kathe Kolwitz 
á que calificou de Castelao alema
na, polo seu compromiso. Nesta 
mesma liña interviron Xavier Seo-
ane que abondou nas razóns da es
casa preséncia da muller no mundo 
da criación en relación á sua posi
ción na sociedade calificando a 
Maria Antónia Dans de "pintora 
inxenuista e colorista". Victoria 
Carvalho Calero, pola sua banda, 
falou da luguesa Julia Minguillón. 

,,,, 

Exito da campaña de galeguización dos nomes 
Os menores de 14 anos teñen que acollerse a unha complicada normativa legal 

•X.C. 

A Mesapola 
Normalización Lingüística 
segue adiante coa sua 
campaña pola 
galeguización dos nomes, 
tendo recebido chamadas 
de cidadáns que 
denúncian as trabas que 
alguns rexistos civís están 
a pór. A vixéncia dunha 
lei de 1977 que autorizaba 
por primeira vez o uso de 
nomes en catalán, galego 
e euskera, ten criado 
tamén algunha 
complicada situación 
xurídica. 

Non é a primeira campaña que se 
leva adiante para animar a recupe
rar os verdadeiros nomes galegos, 
pero si a que máis intensidade está 
acadando. Se o ano pasado a Mesa 
chegou a un acordo con Nutricia 
para fomentar o uso de nomes ga
legos en recén nados -con todo o 
material esgotado na reimpresión 
<leste ano-, desta volta a Mesa lo
grou acordos con sindicatos e or
ganizacións estudantís para que 
entre a mocidade teña preséncia 
esta iniciativa. 

O volume de chamadas e consultas 
permiten facer unha valoración po
sitiva. Segundo Xosé Manuel Sari
lle o balance é positivo "dentro do 
que é posíbel estimar a incidéncia 
dunha campaña asi. A meirande 
parte das chamadas 4ue recibimos 
é pedindo áclaracións sobre os trá
mites a seguer e as dificuldades 

que rexistos civís moi específicos 
están a poñer. En xeral nótase en 
funcionários e xuices unha inércia 
que lles fai pensar que se debe fa
cer un expedente como cando se 
realiza unha petición de modifica
ción de nome". 

Segundo os dados da MNL só é 
preciso comparecer no Rexisto Ci
vil co DNI e os próprios funcioná
rios encarréganse de facer os trá
mites. Nalguns Rexistos estase a 
solicitar fotocópia de libro de fa
milia, certificados do censo e mes
mo un certificado do ILG ou a Re
al Académia para acreditar a ver
sión galega do nome, "pero non é 
preciso nada <liso, e só cando estás 
nun partido xudicial distinto ao teu 
poden solicitarche dados referidos 
ao rexisto do lugar de nacimento 
para facilitar a burocrácia". Unha 
vez efectuado o cámbio no Rexisto 

Civil pódese proceder a renovar a 
documentación segundo o novo 
nome pois as partidas de nacimen
to xa deben entregarse coa nova 
denominación. 

Un caso particular 

A base legal <lestes cámbios 
apóiase na lei 17 /1977 de 4 Xa
neiro, que admitía a utilización de 
nomes en calquera das línguas pe
ninsulares abolindo e modificando 
o artigo 54 da antiga Leí de Re
xisto Civil. Desde esa data estaba 
autorizado impoñer calquer nome 
e no artigo segundo facilitaba o 
instrumento legal para realizar a 
mudanza "dos nomes impostos 
con anterioridade á vixéncia da 
presente lei". 

O Ministério de Xustícia apoiou
se nesa lei para negar o cámbio de 

Jardiel Poncela e o trato que 
dan ás mulleres e a portuguesa 
Lourdes Carita analisou polo miu
do a obra de Fernán Vello, A casa 
dos afogados. Esta intervención 
contou coa preséncia do poeta de 
Cospeito que deu luz a certas 
cuestións. Para F. Vello a sua trá
tase dunha obra mística e de libe
ración, "unha metáfora sobre Ga
liza e sobre o fracaso da casa do 
mundo masculino, un canto á es
peranza, a unha posíbel solución 
polo que pode e debe vir desde o 
mundo da muller. "Neste mundo 
caótico a salvación e as alternati
vas poden vir do pensamento ne
·gado das mulleres".• 

nome a Alberto Baltasar Figuei
ras, que foi inscrito con este no
me no consulado español en Ca
racas o 28 de Outubro do 1981. 
Precisamente ao querer agora uti
lizar o onomástico galego Alber-

. te, négaselle e obrígaselle a seguir 
o complexo proceso burocrático 
previsto para modificacións de 
nome, ao arbítrio final do Minis
tro de Xustícia. Basearíase a peti
ción no apartado 4 do artigo 219 
do Real Decreto de 29 de Agosto 
do 1986, no que se permite esé:! 
mudanza de norne polo usado ha
bitualmente. 

A situación nova,_ que pode obrigar 
a unha iniciativa lexislativa pode 
darse cando os nados despois do 
1977, queran, segundo a sua pró
pria vontade, galeguizar o seu no
me. A lagoa legal pode entón nece
sitar corrección.• 
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DIAS 

Paul Winier. 

• Os mellares 
da new age 
e a earth music 

. 
Desde Marzo a Xuño van ter lugar 
en Vigo 9s concertos do anual 
ciclo de primavera que organiza 
Xuventudes Musicais. O primeiro 
dos concertos va_ise celebrar o 6 de 
Marzo coa Paul Winter Consort, 
anunciándose a poreséncia de 
Michael Nyman Bando 25 de 
Marzo (Nyrnan é o' compositor 
habitual das bandas sonoras de 
Peter Greenaway); a Philip Glass 
En·semble o 30 de Abril; David 

. Lanzo 13 de Maio e Nigthnoise o 
9 de Xuño.+ 

• Informática 
en catalán 

Nunha iniciativa compartida polo 
Departament d'Ensenyament da 
Generalitat e as casas Bull, Fujitsu 
e Olivetti, chegouse a un acordo 
con Microsof, para distribuir as 
últimas versións do sistema 
operativo MS-DOS e o entorno 
Windows en catalán, co fin de 
normalizar a língua nos equipos 
destinados ao sistema educativo 
catlán. 

O proxecto ten poucos 
precedentes, e implicou a 
adaptación dun glosário 
informático de perto de 2.000 
términos, a tradución e adaptación 
de máis de 400 ficheiros e a 
edición de manuais de máis de 
2.000 páxinas. + 

• Cartelismo de 
cine e bicos 
de Moldes 

Duas exposicións que se puideran 
ollar na pasada Xociviga do 
Carballiño, están estes dias 
penduradas na sala de exposicións 
do CGAI. Trátase dunha mostrado 
cartelismo cinematográfico 
realizado en Galiza desde 1973, no 
que arrinca a mostra co cartef das 
I Xornadas de Cine de Ourense. 
Traballos de Virxilio, Quessada, 
Diaz pardo, Xosé Luis de Dios até 
os máis novos de Santomil, Varela, 
Permuy, Pepe Barro ou Obenza. 

Ao tempo expóñense as 25 
estampas que co título "Bicos de 
Cine" preparou Manuel Moldes 
para a Xociviga 91, que tamén 
editou un libro-catálogo con 
reproducións a cór. + 

• Maria del Mar Bonet e Mikis 
Theodorakis poderian actuar na Galiza 

Non de balde hai un mes batizamos artísticamente a Maria del Mar Bonet 
como Maria do Mar Mediterráneo. Segundo informa Xoán Manuel 
Estévez desde Baréelona chegan notícias dun recital seu conxunto con 
Mikis Theodorakis, en homenaxe a esa sobranceira figura <lesa pátria 
11U1rítimo-sonora. O acontecemento está previsto para o vindeiro verán. 

O autor da banda sonora de "Zorba o grego", que· se deixou cair por estas 
terras no ano 1983, nun histórico concerto en Vigo co Canto General de 
Pablo Neruda, como repertório, foi versionado. hai anos por Iva Zanicchi. 
Non se descarta a posibilidade da repetición do recital nalgunha cidade 
galega.+ · 

en Armariz 
• FCO. XABIER FDEZ MATEO 

O meco é o elemento anunciador 
do entroido. Criado con enxeño e 
construído con palla, madeiras e 
ropas vellas, representa o espíritu 
do inverno e cando remata o en
troido o meco queimase o mérco
res de cinza nun Jume purificador. 
Con este ritual agrário dase paso 
con ledícia á primavera moito 
máis fértil e productiva. 

Nunha aldea chamada A Pousa, na 
parróquia pe Armariz do concello 
de Xunqueira de Ambía existe a 
tradición de con truir meco para 
logo poñelos no itio mái inac
cesíbei s. Mesmo a i pala noite 
róubannos e colócano en ítio 
diferentes. 

· Outro co turne é deixarlle o meco 
na casa de alguén co letreiro: "Po-
1a miña ca a non poder, telo ti que 
manter". Isto é con iderado como 
unha ofen a, polo que á noite e
guinte aparece na ca a doutro ve
ciño. Chegado o mércore de cin
za ese é o único meco que e al va 
da queima, quedando na derradei
ra casa que lle tocou. Ao ano e
guinte volta a aparecer. 

A vaca e o burro 

Un grupo de mozo e moza entu
siastas de conservar as no a tradi
cións nestas terra de Ourense, 
xuntáronse hai tempo e decidiron 
crear unha Asociación Cultural 
chamada "Os Chougaceiros''. 

Este ano recuperaron a tradición 
da vaca e do burro. Duas persoas 
levan unha caveira de vaca con 
grandes cornos, e un mecanismo 
polo que o queixo vai articulado, 
de maneira que a vaca abre e pe
cha a boca. Van cubertos por tea 
de saco e por baixo levan toxos 
dos que se protexen con coiro. 

O burro consta dos mesmos ele
mentos, e ·xunto coa vaca van per
correndo os camiños en busca da 
xente. En canto ven a alguen pá
sanlle rozando para pícalo cos to
xos, ou trabarlle os cabelos ás mo
zas coa caveira. + 



Os novos 
camiños de 
Cid Cabido 

Días contados 

"O canto constrúese para facer 
aparecer artificialmente algo que 
estaba oculto", Ricardo Piglia. Eis, 
quizá, un dos elementos roáis im
portantes que conforman o canto 
moderno. Tamén aquel elemento 
que dá carta de apresentación ao 
canto que racha cos presupostos 
que viñan de Poe e acadaron as ua 
máxima expresión en autores co
mo H: Quiroga ou J. Cortázar, por 
remitírrnonos a unha tradición non 
lonxe da nosa. Quer dicer, o canto 
moderno abandona a estrutura fe
chada e o final surprendente. Para 
Piglia é debido a que mentres o 
canto clá ico "contaba unha histó
ria anunciando que había outra; o 
canto moderno conta duas histó
rias como se fose unha só". Prose
gue o escritor arxentino: "o máis 
importante (no conto) nunca se 
canta. A história secreta constrúe
se co non dito, 
co obreentendi-
do e a alusión". 

Cid Cabido Quer dicer, se se 
está de acordo ten un 
coas teses do es- gran 
critor arxentino, domínio do 
no c?nto moder-
no compre que 
se lean dous 
cantos: un evi
dente e o outro 
segredo. O difí
cil será captar o 
relato agachado: 
é o que debe in
tentar o leitor. 

Esta longa cita
p ro legó meno 
ven aq ui para 

humor, da 
ironía, bon 
uso da 
linguaxe e 
da paradoxa 
lingüística. 

introducírrnono nun do máis m
tere ante libro de cantos que vi
ran lume ultimante, de autor novo: 
Días contado , de Xo é Cid Cabi
do(!), gañador da egunda edición 
do prémio Cidade de Lugo de na
rrativa. (Cid Cabido é novo pola 
idade, non pala obra, xa que e te é 
o eu cuarto volume en olitário; 
ten entregado narracións en publi
cación colectivas) 

Dias contados componse de doce 
narración . Nunha a <lívida de 
Cid Cabido co vello me tres 
(Poe, Ferrín, Quiroga) son evi
dentes: "Téñome que irme'', un 
dos mellares relatos do volume; 
noutras nótase o proce o do autor 
por atapar novo camiños, en es
quecer as dívidas, homenaxeán
doas, mais abrindo novas vieiras. 
Son relajtos ás veces consegui
dos, outras falidos, pero neles po
de o leitor alviscar e atapar ese 
segundo relato do que falaba Ri-
cardo Piglia. · 

"Bypass", "Estafetas con carne", 
"Unha palabra túa bastará para sa
narme", etc. apresentan un relato 
na tona, o que se le. Relatos roáis 
ou menos que parecen directo;, 
que son divertidos, que están ben 
escritos, que engaiolan ao leitor. 
Mais relatos nos que se poden al
viscar outras histórias. Outra histó
ria. En "Bypass", por exemplo, ná
rrase a desaparición durante un 
ano dun rapaz, de forma estraña. 
Unha história en cerra maneira te
rríbel. Mais o leitor pode alviscar 

unha experiéncia máis terríbel, que 
non se canta -a do rapaz. Ou a 
perícia que demostra en relatos co
mo "Escala de seducción" ou "Im
passe"; neles o autor consegue 
agachar completamente a história 
secreta. Quer dicer, o leitor lerá 
uns relatos divertidos, mesmo pode 
ceibar a gargallada: é a tona. O ou
tro relato narra outra causa: a per
cepción esquizofrénica da realida
de por parte dos seus protagonis
tas. Cid Cabido usa de forma cáse
que rnaxistral a arte da elipse que 
case non vemos a história que nos 
oculta, mais que narra. E tomados 
no seu conxunto, no libro o autor 
está a contarnos a vida esquizofré
nica dunha: cidade (Vigo). O prota
gonista absoluto que atravesa to
dos estes contos -portagonista 
que nada ten a ver coa paisaxe, 
quer dicer, mesmo en relatos nos 
que non aparece a paisaxe urbana 
o protagonista continua a ser o 
mesmo-- é, xa que logo, a cidade 
moderna. 

Hai, contado, demasiadas narra
cións non conseguidas. Narra
cións que navegan entre o canto 
de estrutura clásica e o novo can
to (todo debería ser pasto entre 
aspas) e o autor non dá relatos 
acabados, máis ben entrega cantos 
unha miga confusos: "Crebamen
to de condea", "Fracaso profesio
nal" , etc. Existen outros relatos 
que on verdadeiras pontes entre 
unha e outra forma do canto: "So
am en te unha vez", ben escrito, 
con humor mais demasiadas veces 
lido nun ou outro desenvolvi
mento; "Unha noite nos tellados'', 
que parece un canto de aprendiza
xe; ou , xa decantándose cara o re
lato de estrutura non fechada "A 
maleta problemática". 

Mais o interesante do volume, en 
case todos os cantos, é o domínio 
do humor, da irania. O bon uso da 
linguaxe, da frase feita, da parado
xa lingüística, do lugar comun, ele
mentos que son usados para en
gaiolar ao leitor, para provocar nel 
tanto o sorriso cómplice como a 
gargallada distanciadora. O "argot" 
citadino --do que non se abusa-, 
o tremendismo da linguaxe, están 
doseficados e colocados de tal xei
to que aparecen no lugar adecuado:. 
para situar o personaxe e a acción. 
"Un deses que aparentan non estar 
pensando todo o tempo no sexo", 
axiña saberá o leitor de que tipo 
humano está a falar o autor. Se se 
le "Da famarcia nun ángulo claro, 
preocupado por completar o meu 
traballo'', non será difícil para o 
leitor adiviñar que terá o relato un 
final (e un desenvolvimento) di
vertido. 

Xosé Cid Cabido entrega doce re
latos nos que mostra unha búsque
da tanto lingüística como formal, 

.GuieirQ 
CULTURAL 

uiiha preocupación por abrir novas 
camiños, pero, sobretodo, o escri
tor galega consegue nos seus me
llares relatos "a visión instantánea 
que nos fai descobrir o descoñeci
do, non nunha lonxana terra, se
nón jno corazón mesmo do ime
diato" (Rimbaud citado por Pi
glia). Que nesa tarefa poda encon
trar o leitor cenas demasiado lon
gas aun que noutro relato, mo
mentos ~ - cantos menos afortunaj
dos, mesmo algun que outro este
reotipo ("Crebamento de con-. 
dea"), non importa. O que importa 
é que Cid Cabido na maior parte 
dos relatos arrástate na leitura e 
que ao final queda un goce que 
impregna o libro. A paixón narra
tiva do autor é a dos vellos mes
tres. Cando se afronta aos seu ob
xectivo sen escrúpulos e con entu
siasmo, cando o alento da propos
ta se axusta aos resultados, o leitor 
(polo menos este reseñador) recu
pera algo que cada vez tiña máis 
esquecido: o pracer da leitura. + 

XGG 

1) Edicíóns Xerais de Galicia. Vigo, 
1991. l56páx. 

Queréncia 
polo clásico 

Visitantes de Xabier 
Rodríguez Baixeras 

Parafraseando aquilo de "A rei 
morto, rei pasto" haberla que dicer 
"a prémio literário morto, prérnio 
literário pasto" despois de asistir 
no ano 1991 á desaparición dos 
prestixiosos certames de poesía e 
teatro que convocava Sotelo Blan
co edicións e á aparición de senllos 
concursos patrocinados pala Depu
ración de A Coruña. Para o que is-

Xabier Rodríguez Baixeiras. 

to asina é incontestábel que a con
vocatória institucional foi a verda
deira razón de que Olegário Sotelo 
decidise unha retirada, argumen
tando inflación de certames na na
sa nación. E non lle quitamos ra
zón, mais de prérnios, xúris, e afi
nidades de convocantes e avaliado
res con convocados e premiados 
falaremos noutra oportunidade. 
Hoxe optamos por reseñar o pri
meiro prémio de poesía "Miguel 
González Garcés" obtido por Xa
bier Rodríguez Baixeras co libro 
intitulado Visitantes(l)_ 

Acostumados a vencellar a palavra 
do seu título con motivos próprios 
da ciéncia ficción, podemos pensar 
que o poemário ten a ver con his
tórias doutros seres, de aparicións 
ou de encontros insospeitados. E 
non andaría moi desorientado quen 
isto advertise porque este livro de 
poemas f álanos de aniversários, de 
días de defuntos, de filias da som
bra, de aparicións, de encontros, de 
estrañas músicas, de retornos, de 
pregas e rogativas ... 

1~1===c=o=n=t=a=d=e===li=b=ro=s===~11~~~~-

Reivindicación de 
Camariñas 
Na coleción Montes e Fontes Edicións 
Xerais, modificou o formato de peto 
para dar cabida a un libro de Xosé Luis 
Blanco, que baixo o título Camariñas: 
terra de palilleiras, fai un percorrido 
xeográfico, etnográfico e literário por 
esta tradición centenária da vila da 
Costa da Morte. Cun amplo mostrário 
fotográfico a obra é guia 
imprescindíbel para coñecer de perto 
esta actividade artística e á própria 
vila.+ 

O regreso de 
Rei Ballesteros 
Loaira vai camiño de ser un dos éxitos 
literários do ano. Supón o regreso á 
narrativa, despois dun siléncio editorial 
de anos, do autor de Dos anxos e dos 
mortos (1977), do que tivéramos 
notícias palas suas incursións no teatro. 
Os protagonistas desta novela son os 
mesmos que os da sua primeira obra, 
senda desta volta desenvolta a trama 
con meirande madurez e perspectiva ao 
longo das 500 páxinas que entrega Rei 
Bal testeros.+ 

1 
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Desde "Os visitantes" até "O visi
tante", prirneiro e derradeiro dos 
textos que oferece Baixeras, fé
chase un círculo breternoso que 
agacha a introspección nas pantas
mas persoais. Abando significati
vo é que o verso que abre o libro 
sexa tamén o escollido para fe 
char. Deste xeito comezamos a ler 
"Envoltos nunha chuvia longa
mente esperada, / polo vello por
tón da anoitecida, eran / un froito 
máis de agosto, a quen os cans. la
draban( ... ), e ao dobrar a derradei
ra das páxinas atopamos de novo: 
"( ... ) as que agora posúen lenta
mente a nenez / das árbores que 
veñen envoltas nunha chuvia / lon
gamente esperada". 

o círculo refórzase ªº reparar que 
tamén as estacións do ano respos
tan a esta interpretación. Non é ca
sual que o soneto primeiro princi
pie "Sumido nos teus anos, na túa 
febre densa/ ouves chover ao lon
xe (. .. ) e que nos fale do "mar alto 
do inverno". O segundo conxi,mto 
de textos aparece encabezado por 
"Xa se abren as tardes", un fermo
so poema narrativo que recolle co
mo medran as tardes e que identifi
camos coa primavera e no terceiro 
dos apartados ternos a chegada do 
verán, a celebración do solstício 
nárrase no primeiro texto, intitula
do "Alba de san Xoán". 

Esta adecuación temporal fai 
que se pospoña un pisco un poe
ma de adverténcia, "Ao leitor"; 
"Nun desvío, por fin, ves atopar
me / misterioso señor ou dama 
branca ... " , no que sabemos da 
intencionalidade de sermos 
transportados polo limiar dos re
cordos, da memória, lentamente. 
Viaxe, cara atrás, que empeza no 
esgazamen to da infáncia e na 
ado lescéncia:. 

Eis o poema "Azul" que lembra as 
horas no pátio de armas do Rexi
mento de Artillaria de Segóvia, e 
faino de xeito ben fermoso; "Nin 
as aves/ nin o estrondo das armas 
poderán / atinguir eses ceos, non 
poderán". 

Tamén o soneto "Libro de vida" 
incide nese retorno á mocidade e 
aos lugares nos que se desenvol
veu, retallos das tardes transcorri-· 
das nas serras habitadas con louza
nia. Lembranza que se mistura co
as follas que se agrisallan cando xá 
se está máis perto do fin, son os re
cordos cunha voz desvanecida "ne
sa vila que lembro e me condena / 
a voltar ... " 

(segue na páxina seguinte) 
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(ven da páxina anterior) · 

A seguir Baixeras oferécenos unha 
série de textos con epígrafes que 
non necesitan engádega para sa
bermos das sombras que se des
creben: "Dia de defuntos", "Ani
versarios", "Hoxe non acrodei, so
ñei que viña", "Unha viña no Cas
tromao", o fermosísimo "Pillo da 
sombra'', "Aparición" e "O encon
tro", que fai o décimo-terceiro po
.ema <leste libro. 

O primeiro <lestes textos emparen
tados coas crenzas e a tradición de 
vello da nosa· terra, testemuña a 
preséncia dos defuntos entre nós: 
"Aínda respirades, eu xa vos noto 
próximos" para incorporarse a 
eles, velaqui os primeiros versos 
das liras xuntadas baixo o encabe
zamento de "Unha viña no Castro
mao" ... "Subindo ao Castromao 
con outras almas / semellantes á 
miña / cara as 
altas estancias 
dos antergos ... " 

Deste grupo de 
textos subliñado 
cumpre salien
tar, como dixe
mos, o intitula
do "Pillo da 
sombra", para 
nós un dos me
llares poemas 
de Xabier nesta 
sua nova entre
ga aos leitores. 
Desde os versos 
que o princí
pian: "Hai un 
tempo que es
coito como vo
ces, / portas ba
tendo no sobra
do ... ", até 'un fi
nal absoluta
mente belo que 
dá remate a un 
texto que agra-
dece a sua leitu-

Liras ou 
octavas 
reais, a 
tradición 
literária 
galega 
estava orfa 
e debemos 
saudar con 
benevolén
cia o seu 
uso ainda 
que pareza 
xa 
extemporá
neo 

ra en voz alta e con variados rexis
tros: "Sinto que me din / --como 
unha sombra-: 'tes un novo ir
mao'. /E só entón adormezo". 

Os poemas en liras "O amigo do 
inverno" e "Vento do sul", os ale
xandrinos de "Sós" e un derradei
ro soneto fechan o ciclo do inver
no neste poemário estacional do 
Xabier Rodríguez Baixeras. 

Contodo a mudanza de estación 
non comporta un cámbio no trata
mento temático e os títulos do se
gun do apartado son iterativos 
moitas vezes. "Na foz dun libro 
puxen o meu nome", dinos no co
mezo do texto "Restos do meu 
nome" e <leste xeito está a vence
Jlar-nos con "O libro da vida". 
Outros como o poema narrativo 
--en ocatavas reais- "Arredores 
do Xistral" ou como o diálogo 
sostido no texto "No alto da Gro
ba" entran no plano da evocación 
que xa atopamos no Castromao. 
Se do primeiro deles dicimos que 
é narrativo, do segundo haberia 
que dicer que é un texto dramátji
co, a cena transcorre no cúmio da 
Groba e a dialogación entre os 
Pais e as Filias resólvese na des
cuberta da significación des.te an
tigo nome. 

Unha homenaxe a Camilo Pessan
ha, o poema "Estraña música" e o 
soneto que fecha esta parte tamén 
merecen unha pausada leitura. O 
agoiro de que virá a noite e trairá o 
seu olvido enche estes versos. 

A última parte, coa chegada do ve
rán, é moito menos escura pero 

non logra desbotar totalmente un
ha sombra que paira sobre todo o 
livro. Os alexandrinos de "O de
serto" confirman a nosa tese, 
ahonda con recoller este exemplo 
"Onde acaban os sucos, no vasto 
camposanto ... " 

Tamén a estiaxe avanza impará:.. 
bel, sen se deter. "A longa seca", 
"As últimas reinetas'', "Paxaros 
dos alpendres" ou "Gerusalemme 
liberata" argumentan un paralelo 
entre o transcorrer inexorável do 
tempo e o percorrido vital, velaqui 
uns versos que inicían o último 
<lestes textos (poema no que tam
pouco se agocha unha referéncia á 
sede de Palestina) ... "Tamén a 
Grande Seca da nosa mocedade / 
retórcese nun tronco de oliveira 
cincenta ... " 

A continuación é a protagonista fi
nal, o "verao extinto", "o sono da 
esposa", a "rogativa" son ima:ites 
múltiples deste acabamento últi
mo. Eéchase o círculo, non só tex
tual senón epocal e vitalmente. 

Non podemos rematar esta recen~ 
sión sen obviar a conceición estéti-· 
ca que "Visitantes" aporta. Estro~ 
fes de pouco uso literário entre nós 
como as octavas reais, as silvas ou 
as liras, sonetos e unha modula
ción adecuada de heptasílabos, ac
to sílabos, endecasílabos ou ale
xandrinos demonstran o domínio 
do cómputo silábico, da rima e da 
estrutura das estrofes que atesoura 
Xabier Rodríguez Baixeras: Habe
rá que non vexa demasiado senso 
a escreber lirar ou octavas reais 
nesta altura p~ro nós estamos cer
ros de que a tradición literária ga
lega estava orfa sen elas e por iso 
debemos saudar con benevoléncia 
o seu uso ainda que lles pareza xa 
extemporáneo. Intuimos que Bai
xeras tamén quixo lembrar a catro
centos aniversário do poeta místi
co San Juan de la Cruz para o que 
a lira foi o seu instrumento poéti
co. Xabier Rodríguez Baixeras é 
un poeta que sente apego clasicis
ta, son vários os sonetos neste li
bro que se xuntan a outros de ante
riores poemários. Sen dúbida é un 
dos mellores sonetistas de hoxe 
xunto a Millán Picouto(2l e sobre 
de todo Darío Xoán Cabana. Mais 
o soneto goza de presenza na nosa 
literatura nacional e en calquer li
teratura maior de idade(3), desde 
António Noriega Vareta, Gonzalo 
López Aben te, o ·próprio Fermin 
Bouza BreyC4l, até Carvalho Cale
ro ... , fito que non ahonda coas ou
tras estrofes devanditas. Enfin, 
"Visitantes" é un libro evocador e 
de tradicións, desde un ponto de 
vista teórico ou desde unha visión 
sociolóxica, desde as formas e 
desde a sua temática. • 

MIRO VILLAR 

(1) Editorial Deputación da Co.ruña, 
1991. 
O poemário non foi escrito adrede para 
o prémio pois conta cunha axuda á 
criación do Ministério de Cultura con
cedida no ano 1989. 

(2) Lembramos os máis de cen que se 
incluen no seu libro "Sonetos da lúa 
chea" e ao tempo censuramos .o seu 
abandono das letras e como Ieitor, 
quen isto asina, bota de menos o seu 
labor criativo. 

(3) Descoñecemos, e gostaríamos de 
sair das sombras, se a literatura orien
tal ou árabe coñece o soneto que mes
mo se atopa na africana de expresión 
francesa, inglesa ou portuguesa, que 
non deixan de ser froito da coloniza
ció,n occidental. 

(4) Non son moitos, de todos de home
naxes, mencionamos a Bouza por terlle 
sido dedicado o Dia das Letras. 
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Unha cena de O principe das marés. 

Psicanálise 
de oferta 

O Príncipe das marés 

Desde hai moito tempo o cine pa
dece unha profunda crise, cuase 
crónica, polo que a guións orixi
nais se refire. Produtores e realiza
dores non se arriscan, agás raras 
veces, por levar á pantalla temas 
escritos para o meio e prefiren, co
modamente, adaptaren obras literá
rias de exito contrastado e seguro. 
A eli do mínimo esforzo impera e 
a esterilidade criadora estase con
vertendo a pasos axigantados no 
atributo definidor do cine das últi
mas décadas. A consecuéncia roáis 
importante disto non é só a depen
déncia do cine da literatura, senón 
a perda progresiva da dinámica 
dunha linguaxe específicamente ci
nematogr~fica que lle permite ter 
cabida na indústria a unha chea de 
realizadores que se caracterizan 
por ser máis "ilustradores" dunha 
história escrita para outro meio que 
criadores e "narradores" que traba
llan dentro dunhas coordenadas ex
presivas e lingüísticas de natureza 
específicamente cinematográficas. 
Estes elementos fan que moitos 
e:X:emplos tomados da literatura pa
sen, sen solución de continuidade, 
do papel ao celuloide, obviando o 
labor de adecuación ao novo so
porte (a imaxe) e convertendo o 
traballo de realización nunha tare
fa, doada (pola funcionalidade) , 
baleira de contidos novidosos e, 
sobretodo, estéril e inconsistente. 
Esta caste de cineastas (?) limítan
se só a pór a cámara sen máis <lian
te dos personaxes e deixan que es
tes falen aproveitándose dun texto 
xa construído, rematado e que fun
ciona case con dinámica própria. O 
labor de adaptación non existe e o 
esforzo de "recriación" das pala
bras en imaxes non está nunca pre
sente (todo o contrário que en 
exemplos xeniais como "O Nome 
da Rosa" de Jean-Jacques An
naud). Asi se explica que non pou
cos actores, cineastas frustrados al
guns, non ' lle teñan demasiado res-

peito a porse detrás das cámaras 
para ceibar asi ao seu indiscutfble 
narcisismo. 

Todo isto que veño de indicar, cál
zalle como unha luva a Barbra 
Streissand e a sua última película 
O Príncipe das marés (Prince of 
The Tides). Nominada para sete 
Óscar (entre eles a Nick Nolte co
mo mellor actor e Kate Nelligan (a 
nai) como mellor actriz secundá
ria) e cun investimento de 3.000 
millóns de pesetas, "O Príncipe 
das marés", representa a segunda 
incursión detras das cámaras da 
Streissand, logo de que hai oito 
anos fixérao nese musical fracasa
do que se chamou "Yentl". Aqui, 
ollamos todo o que arriba se ten 
indicado: sobrecarga de diálogos, 
cámara que ilustra e montaxe que 
non crea, ritmo literário e non ci
nematográfico, zonas febles de 
responsabilidade literária ... , e asi 
"ad nauseam". A Streissand está 
detrás e diante da cámara, cousa 
que se nota --de xeito ben narci
sista- na derradeira parte do fil 
me, unha história de ribetes psica
nalíticos cuxo enfoque inicial, que 
non o seu desenvolvimento, seme
lla ser o máis interesante do filme 
(Tom Wingo é a memória da sua 
irmá Savannah, suicida frustrada). 
Certamente é esa zona do filme , 
onde se produce esa relación de 
comunicación entre os protagonis
tas (Streissand e Nolte) á procura 
das causas que conduciron a Sa
vannah a intentar matarse, onde 
está o menos mao da adaptación 
desta novela de Pat Conroy que 
inspira coa sua novela o filme e 
ademais, e isto nótase claramente, 
é ca-guionista do mesmo. 

No ámbito do discurso a cousa é 
lamentábel. Estamos cerca da men
saxe capriana (e van ... ) e da nega
ción de calquer transgresión da 
norma. Os protagonistas sepáranse 
chorando, nun dos exemplos de 
masoquismo máis salientábeis da 
história do cine. Non son capaces 
de rachar cos seus mundos --case 
simétricos na sua infelicidade- e 
aceitan o "statu quo" da moralida
de universalmente estabelecida (o 
divórcio é mao / a família debe 
prevalecer) Hai, por outra banda, 

un espléndido compéndio de luga
, res comuns ben decorados cunha 
boa <lose· de efectismo dramático e 
truculéilcia (a violación, a vida en 
família no Sul, en Carolina) non 
isento do rexeitamento do mundo 
urbano cheo de snobismo e de in
divíduos estúpidos que xustifican a 
infelicidade das xentes da cidade 
(o marido da Streissand é como os 
"machos" de "Thelma e Louise" 
unha carticatura de tebeo). Todo 
isjto, e máis, ven exposto en 130 
minutos aos que lle sobran case a 
metade. En fin, película moi me
diocre que non se salva sequer po
lo traballo de Nolte, mal dirixido e 
sobreactuado en máis dunha oca
sión. Claro que é probábel que a 
Académia de Hollywood, moi 
receptiva con este tipo de discursos 
conservadores, teña a ben conce
derlle a "O Príncipe das mltrés" 
algunha que outra e tatuiña a finai 
do me . t 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

O Hitchcock 
que non cesa 

Morrer ainda 

Kenneth Branagh actor de teatro 
irlandés de 32 anos, volve aqui, lo
go da sua adaptación shakespearia
na de "Henrique V", a porse detrás 
e diante das cámaras. E faino cun
ha história truculenta e efectista 
(non crean que estou falando da 
película de Streissand), con ele
mentos para-norrnais e sobre-natu
rais (éxito necesário obriga) que 
non ten maior intere e, se non for 
polo que hai nela de homenaxe ao 
cine e, sobretodo ao cine de Al
fred Hitchcock. A película de en
vól~ese en dous e pazo tempo
rais, tematicametne iguai e e teti
cametne diver os. O branco e ne
gro para a hi tória que se de envol
ve nos anos cuarenta e a cor para a 
que se situa na actualidade (vello 
truco xa coñecido). Temo tamén 
moito texto e bons actore de for
mación teatral (o próprio Branagh 
e Derek Jacobi , o ine quecíbeJ 
"Cláudio" de Robert Graves) e al
gun outro consagrado en horas bai
xas (Hanna Schygulla) e outro que 
sube rapidamente (Andy García). 
Pouco máis. O éxito non parece e
guro por este lare (fun vela nun
ha sala de egundo nível, con 12 
persoas, 12, sentada na butaca ) 
polo desinterese do exhibidores 
carentes de consignas para a recep
ción deste filme "non americano" 
(é preciso salvar unha indústria en 
crise gastando os cartos só nos 
seus produtos). En canto á presen
za do "mago do suspense", ternos 
en Morrer ainda, moitos elementos 
das suas películas . Esta "Rebeca" 
(Schygulla é a Señora Danvers/Ju
dith Anderson), Branagh, poderia 
ser Laurence Olivier) e "Mander
ley'', a mansión onde Rebeca "vi
vía, ainda"; esta "Recorda" (os. so
ños, a psicanálise); esta "Sospeita" 
(nalguns elementos da estrutura do 
filme, como por exemplo a "sos
peita" de quen pode querer matará 
protagonista feminina, a actriz Em
ma Thompson, a muller de Bra
nagh na vida real). Fora disto, a fi
ta do irlandés só serve para pasar o 
tempo sen roáis pretensións. • 

C.X.L.P. 



Unha das manifestacións máis im
portantes da vangarda europea de 
comezos de século, a rusa, exíbese 
na sala de exposicións do Auditó
rio de Galicia até o 19 de Abril. 
Obras de Malevich, El-Lissitski ou 
o próprio Kandinsky, enchen unha 
mostra de marcado carácter evolu
tivo e didáctico. 

Dias antes de inaugurarse a mos
tra resaltouse a preséncia de obras 
dos grandes mestres do abstracto, 
pero o certo é que Vassily Kan
dinsky e Kazimir Malevich apenas 
suman un cinco por cento do total. 
É precisamente a preséncia de 
máis de 70 autores o que confire 
un carácter global, necesário á ho
ra de ollar as complexa variantes 
que dan enso ás vangardas. 

Por outra prte, o organizadores da 
mostra tiveron a ben colocar as 
obras en orde cronolóxica, o que 
permite unha coerente observación 
do di tinto movimento e a evo
lución do me mo , de de o primi
tivi mo de Mijail Larionov ou Na
talia Goncharova até o reali mo 
socialista de V1adimj Mayakovski 
ou Frantisek Kupka. 

Unha produción ao 
socaire da revolución 

Xa non é a primeira vez que o Au
ditório santiagués expón obras de 
arti ta rusos e na sua vertente 
contemporánea xa estiveron pre
sentes o pasado ano. Neste caso a 
colaboración coa empresa Lobano
va permitiu traer un amplo elenco 
de cadro dos museus provinciais 
de Ecaterimburgo e Perm (ambas e 
duas localidades dos Urais), máis 4 
obras de Kandinsky e Malevich 
cedidas polo Museu Estatal Ruso 
de San Petersburgo. 

E te organi mos adquiriron a 
ua respeitiva colección 1ogo da 

criación no 1919 do Fondo E tatal 
de Mu eu , in titución encarregada 
xunto coa Comi ión da Federación 
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· 35 anos de vangarda rusa 
Algunhas obras saen por primeira vez da ex-URSS 

Co arco negro, 1912. Kandinsky. 

Rusa para a merca e adquisición de 
obras, de surtir amplarnente as sa
las de províncias. 

Estas doazóns compréndense nun 
contexto no que o estado, como di 
Oiga Churina(l), actuaba non só co
mo mecenas da arte, senón tamén 
como ilustrador do país. Con estes 
alicerces, os artistas incorporáronse 
a treu nas novas estruturas do po
der: "Nós, os pintores vangardistas, 
viñernos a colaborar cos bolchevi
ques, dirixir, dar clases, e ao mesmo 
tempo seguimo~ a traballar a xeito 
individual nos nosos obradoiros" 
escrebia A Rodchenko. 

O certo é que a maioria dos xénios 
da época xa eran revolucionários 
denantes da Revolución. As tornas 
trocarían cando despois do 1921 
pechábase calquera exprsión allea 
ao Realismo Socialista, rematando 
un dos ciclos máis pródigos da arte 
occidental. 

VICTOR. MIGUEZ 

As tomas trocarían 
cando despois 
do 1921 
pechábase calquer 
expresión allea 
ao Realismo 
Socialista 

Un paseo 
ao longo de 35 anos 

Na década do 1900 os artistas ru
sos de tendéncia vangardista ama
saban un interese grande pola arte 
occidental, tomando dela máis que 

a técnica, unha perspeitiva basada 
no primitivismo-indixenista de ca
rácter popular que xa se vira nos 
impresionistas. Estes elementos, 
xunto con certas influéncias futu
ristas, deron lugar á exposición de 
"Sota de Diamantes", celebrada no 
1910 segundo O. Pichuvina(2), o 
ponto de partida do vangardismo 
ruso. Pintores como Larionov, 
Goncharova ou Konchalovski, de
senvol ven unhas obras cheas de 
luz, dinamismo e cun autoctonis
mo de corte eslavo que se manifes
ta con claridade en cerras obras da 
exposición do Auditório como 
"Os segadores" de Goncharova ou 
"Unha rua provinciana" de Lario
nov, que lembran certas criacións 
do galego Soutomaior. Esta ten 
déncia -que moitos chaman raio
nismo- foi segundo Janson(3) máis 
teórica que practica, ainda que a 
ela se deve o ponto de partida cara 
a movimentos máis innovadores e 
de acento máis abstracto, como o 
representado pola obra de Kan
dinsky (1866-1944). 

Kandinsky considerava á arte non 
como imitación da natureza senón 
como a expresión dos sentimentos 
profundos manifestados através das 
liñas e das cores, seguindo, como 
di GrombichC4) o exemplo da músi
ca, desenvolta perfeitamente sen a 
muleta das palabras. Kandinsky 
opta por un involuntarismo radical 
á hora de representar a sua obra e a 
sua finalidade foi cargar a forma e 
a cor de significación espiritual. Na 
presente exposición esta tendéncie 
óllase no seu San Xurxo (1911) e 
na Composición nt¿ 218 (1919), len
zos nos que tal e como pon de ma
nifesto Giulio ArganCS) destaca un 
pincelar instintivo e espontáneo on
de pontos, liñas e os contrastes en
tre cores quentes e frias dominan a 
composición lembrándonos en par
te a etapa temperá de Kandinsky, 
moi influida polo garabateo infantil 
tan alonxado do xeometrismo ab
soluto que foi adoptando a sua obra 
co paso do tempo. 

A diferéncia de Kandinsky, que non 
deixou na Rusia nengun herdeiro (si 
na Alemaña coa Blaue Reiter), Ka
zimir Malevich non só formou dis
cípulos, senón tamén escala, da cal 
podemos ollar unha viva represen
tante en Oiga Rozanova co Retrato 
da Irmá (1912-13). Xunto con estes 
seguidores, Malevich funda o pri
meiro estilo puramente ruso do sé
culo XX, o Suprematismo, corrente 
que segundo Alberte González Ale
gre<6) leva o abstraccionismo de 
Kandinsky ao límite. Con el a su
perfície plana substitue ao volume e 
a obra acusa un xeometrismo redu
cido á mínima cantidade posíbel de 
elementos, o que para Janson é o 
trunfo da nova arte sobre a veµa, do 
leste sobre o oeste, afirmación que 
cando menos é controvertida pois 
na URSS da época existían autores 
radicais que consideraban ao mes
mo Picasso como o derradeiro re
presentante do "vello estilo". Na 
mostra do Auditório de Galiza, Ma
levich está representando con Figu
ra confaciana rosa (1910) e Paisa
xe con cinco casas (1928). 

A comezos dos anos vinte o Supre
matismo ficaba atrás e o Constructi
vismno, ben reflexado pola Compo
sición constructiva de Lisitski, 
constituia a evolución máis avanza
da da arte soviética Através da in
terrelación das artes e a sua abstrac
ción xeométrica, os constructivistas 
derón pé, sobretodo despois do 
1921, ao chamado realismo socia
lista, claramente encamiñado a ex
tender a temática revolucionária 
através dos cadros, do deseño gráfi
co, tan ben representado na exposi
ciuón cunha ampla mostra de pratos 
de porcelana e carteis publicitários, 
moitos deles de gran beleza pésie á 
cabficación de enxendo que Isaac 
Diaz Pardo aplicou a este movi
mento no catálogo da mostra. • 
(1)(2)(6) Arte de vangarda ~usa. Auditório 
de Galiza&Lobanova. Santiago 1992. Pax. 
22, 33 e 47. 
(3) H~ da Arte lV. Edad Contemporánea. Jan
son. Alianza Madrid 1991. Páxina 1123. 
(4) H~ del Arte Gombrica. ALianza Madrid 
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'O princípio 
organizador 
do Estado 
básase 
na guerra e 
Kennedy-. 
quer1a 
acabar 
con ela' 

~ (Coronel 

·~ Prouty-Donald 
Sutherland) 

"Eu era un deses axentes demo
níacos do Pentágono que sumi
nistran plans bélicos (avións, 
balas, rifles ... ), o que chama
mos operacións negras: asesina
tos, golpes de estado,· amañar as 
elekións, pwpaganda, guerra 
psícolóxica e demais. Na JI 
Guerra Mundial estiven en Ru
mania, Grécia, Iugoslávia. Axu
dei a sacar membros do servício 
segredo nazi xusto antes do fi
na I da guerra e despois 
utilizámolos para loitar contra 
os comunistas. En Itália, no 48, 
roubamos as eleicións e no 49 
en Fráncia rompimos o xogo; 
derrocamos a Arbenz en Guate
mala, a Mossadeq en Irán, esti
vemos en Vietnam no 54, el) In
donésia no 58, no 59 sacamos 
ao Dalai Lama. Éramos ases, os 
mellores. E despois metímonos 
con Cuba, planeamos toda a in
vasión que ia celebrarse en Ou
tubro do 62; Rúsia mandou mi
sís para resistir e Kennedy non 
invadiu. Quedamos co cu des
cuberto. Moita xente encabro
nada señor Garrison; enténdeo? 

"1963. Pasei a meirande parte 
do tempo preparando a retirada 
total das tropas de Vietnam a 
fins do 1965. Era o documento 
máis forte que emitira Kennedy 
desde a Casa Blanca. Como 
primeira medida do plan man
daron a casa 1000 soldados. 
Pero antes, en Novembro, unha 
semán despois do asesinato do 
presidente vietnamita en Sai
gón e duas semanas antes do 
asesinato do noso presidente, 
fun ma,ndado ao Polo Sur en 
calidade de escolta dun grupo 
de VIPS. Estaba en Nueva Ze-
1 anda cando lein nun xornal 
que aseiñaran ao presidente. 
Pero Oswald foi acusado ás se
te da tarde do asesinato, ou se
x a ás duas da tarde hora de 
Nueva Zelanda, pero s perió
dicos xa tiña toda a história de 
24 anos de Oswald e unha 
manchea de fotografias. Parecí
ame que botaran man dunha 
história preparada, como 
faciamos noutras p.artes. Ao 
volver pergunteime porque eu, 
x:efe de operacións especiais, 

(Pasa é páxlna seguinte) 
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Fragmentos do guión de jjlK 

Fiscal Garrison 
'O 22 de Novembro de 1963 
houbo un golpe de Estado so capa dunha 
seguridade nacional que é fascismo' 

CELSO X. LoPEZ PAZOS 

"En cuestión de minutos supostos 
segredos e falsas informacións 
sobre Oswald percorren o mundo. 
Xa se criou unha lenda oficial e 
os meios de comunicación come
zan a traballar. As relucintes 
mentiras oficiais e o esplendor 
épico do enterro de JFK confun
dirían a calquera. Canto meiran
des son as mentiras, se están ben 
disfarzadas, máis as cree o povo. 
Lee Harvey Oswald, un tolo soli
tário que queria chamar a aten
ción e o conseguiu matando ao 
presidente, foi o primeiro dunha 
longa lista de cabezas de turco. 
Máis tarde virian Bobby Ken
nedy, Martín Luther King, homes 
cuxa entrega á paz e unha vida 
mellor convertíaos nun perigo pa
ra aqueles que se entregaron á 
guerra. Tamén os matarían tolos 
solitários que fan que ninguén se 
sinta culpábel porque o asesinato 
é obra dun desequilibrado. Neste 
país xa todos somos Hamlets, fi
llos dun pai asesiñado polos que 
ainda sentan no trono. 

A guerra é o maior 
negócio de 
América, cun 
gasto de 80.000 
millóns de dólares 
ao ano 

"A pantasma de John Fitzgerald 
Kennedy enfréntanos ao asesiñato 
segredo do soño americano. Obrí
ganos a responder a unhas pergun
tas terríbeis: Que é a nosa Consti
tución? Que vale a nosa cidadania 
e ainda máis a nosa vida? Que fu
turo ten unha democrácia cuxo 
presidente pode ser asesiñado en 
circunstáncias tremendamente sos-

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

'Todos queremos un 
futuro mellar para os nosos fillos' 
Kennedy na Universidade de Washington (1963) 

"De que paz falo e que paz bus
camos? Non se trata dunha pax 
americana imposta ao mundo 
inteiro polas armas. Debemos 
volver a examinar a nosa atítude 
hacia a Unión Soviética. O noso 

lazo comun é que todos vivimos 
oeste pequeno planeta, todos 
respiramos o mesmo ar, todos 
queremos un futuro mellor para 
os nosos fillos e todos somos 
rnortais". t 

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

peitosas mentres a maquinária le
gal nen se inmuta? Cantos asesina
tos políticos disfarzados de ataques 
ao corazón, suicídios, sobredoses, 
cancro quedan ainda por ver? Can
tos avións e coches se estrelarán 
antes de que se saiba o que verda
deiramente agachan? 

"A traición non prospera escrebeu 
un poeta inglés, e por que? Porque 
se o fai ninguén se atreve a cha
marlle traición. O povo americano 
ainda non viu a película Zapruder, 
por que? O povo americano ainda 
non viu os verdadeiros raios X ou 
as fotografías da autópsia, por 
que? Existen centos de documen
tos que axudarian a probar que 
houbo unha conspiración, por que 
os retén ou queima o govemo? 

"Cada vez que a miña oficina ou 
vostedes, o povo, fixo estas per
guntas ou esixiron probas, a res
posta de alá arriba sempre foi: se
guridade nacional. ·Que c1ase de 
seguridade nacional é esa se po
den quitarnos aos nosos líderes? 
Que clase de seguridade nacional 
permite que se arrebate o poder de 
mans do povo americano e legali
za a ascendéncia dun govemo in
visíbel nos EEUU? Ese tipo de se
guridade nacional cando u1e, mó
vese e actua asi é algo que se cha
ma fascismo. 

Denúncio que o acorrido o 22 de 
Novembro de 1963 foi un golpe de 
Estado. O resultado máis directo. e 
tráxico foi revocar a decisión do 
presidente Kennedy de retirar as 
nasas forzas de Vietnam. A· guerra 

é o maior negócio de América, cun 
gasto de 80.000 millón de dólare 
ao ano [8 billóns de peseta ]. O 
asesiñato do presidente Kennedy 
foi unha conspiración planteada 
con antelación po1as esferas máis 
altas do noso governo. Foi levado 
a cabo por guerreiro di ciplina
dos e fanático pertencente ao 
aparel1o egredo do Pentágono e 
da CIA. Foi unha execución públi
ca encuberta por indíviduo da 
mesma calaña pertencente á poli
cia de Dallas, ao servício egredo, 
o FBI, a Casa Blanca, sen de car
tar a Edgar Hoover nen a Lyndon 
B. Johnson a quen con idero cóm
plice posterior ao feito". + 

Que futuro ten 
unha democrácia 
cuxo presidente 
pode ser 
asesiñado en 
circunstáncias 
tremendamente 
sospeitosas 
mentres a 
maquinária legal 
nen se inmuta? 



(Ven da páxina anterior) 

fun enviado ao Polo Sul a facer 
algo que calquer podia facer ... 

"O plan contra Cuba era unha 
operación negra dunha punta a 
outra e pasou ao rneu departa
mento co nome de Operación 
Mangosta. A base secreta esta
ba no campo sur da Universida
de de Miami, que era tamén a 
meirande estación da CIA. O 
seu orzamento anual era de cen
tos de millóns de dólares, tres
centos axentes, sete mil cuba
nos escollidísimos, cincuenta 
sociedades falsas para blanque
ar carros. Estaban en guerra 
constante con Castro: sabotaxe 
industrial, queima de collei
tas, .... Non subestime os recor
tes de presuposto que fixo Ken
nedy en Marzo do 63: case 52 
estacións militares· en 25 esta
dos; 21 bases no estranxeiro ... 
iso son moitos cartos. 

.. O princípio organizador de 
calquer sociedade, señor Garri
son, baséase na guerra. A auto
ridade do E tado por riba do 
povo apóiase nos poderes béli
cos. Kennedy queria rematar 
coa guerra fria no seu segundo 
mandato. firrnou un tratado cos 
soviéticos para proibir as pro
bas nucleares, refusou invadir 
Cuba no 62 e tamén decidiu re
tirarse de Vietnam". 

Axudei a sacar membros do 
servício segredo nazi xusto an
tes do final da guerra e despois 
utilizámolos para loitar contra 
os comunistas• • 

Discurso de 
despedida 
de 
Eisenhower 

"Xa non podemos arriscamos a 
improvisar no que toca a defen
sa nacional. Vímonos na abriga 
de criar unha indústria perma
nente de armamento a grande 
escala. Ademais tres millóns e 
médio de homes e mulleres es
tán directamente comprometi
dos nas forzas armadas. ( ... ) 
Agora ben, un conxunto de for
zas mfütares de tal magnitude e 
a indústria de armamento é un
ha experiéncia nova no noso 
país. A sua influéncia económi
ca, política e até espiritual se 
deixa sentir en cada cidade, ca
da par1amento, cada oficina fe
deral. Debernos estar atentos a 
todo tipo de influéncia inxusti
ficada, sexa solicitada ou non, 
por parte do complexo militar 
industrial. Nunca debemos per
rnitir que o peso deste conxun
to poña en perigo as nosas li
berdades e o noso progreso de
mocrático". • 

]ABES 
A INTEMPESTIVA CRUELDADE 
DA PALABRA INFANTIL 

MIGUEL V AZQUEZ FREIRE 

Non coñezo a penas nada de Edmond }abes. 
Que nace u en Exipto en 1912. Que é x u de u, 
que e cribe en francés, que vive en Francia des
de os anos cincuenta. Que mantivo unha gran 
arnistade con Max Jacob e se relacionou co mo
vemento surrealista, sen chegar a se considerar 
nunca membro do grupo. Que é apreciado, so
bre todo, pola publicación dunha persoalísima 
obra en prosa, da cal -coido- só moi recente
mente foi editada en España a tradución ó cas
telán de O Libro das preguntas. Causas que se 
len nas breves notas biográficas que acompañan 
algún dos seus libros. 

Edmon Jabes publicou en 1990 un libro de poe
mas co título Le Seuil Le SableCl) . Un libro que 
reúne a totalidade da súa obra poética. Edmond 
Jabes é xa para min un irrenunciable poeta. Un
ha e outra vez torno sobre os seus versos --cada 
un deles en si mesmo inesgotable, a totalidade 
dos poemas definitivametne inabarcable- na 
procura desa exacta maxia da palabra. Exacta 
xustamente porque arrequecida dunha ambigüi
dade poderosa (e endalí a maxia). Pero exacta 
tamén porque alimentada dos saberes máis pri
mixenios. 

O poeta ..:onvídanos a mergullarnos na memoria 
orixinaria da linguaxe, onde habita a dor e a ale
gría, o silencio e o berro. Porque el sabe que 

"Toda porta ten por gardián unha palabra. 
(Palabra ·de paso, palabra máxica)" 

Os primeiros poemas están cheos desta funda
mental crenza no poder case absoluto da pala
bra, da linguaxe. Nela está a explicación e o 
sen sentido: toda esperanza de entender .. pero 
tamén a desesperanzada seguridade dos límites 
certos desa esperanza. A palabra é a forza fun 
damental da comunicación que se proxecta pa
ra alén da súa estricta e semp~e pobre carga se
mántica: 

A palabra sobrevive ó signo 
A paisaxe á tinta 

Pero é unha comunicación que non redime ó ho
me da súa esencial soidade, quizais porque 

Hai palabras corrw "Ai" que, cansas de matar, 
escolleron a soidade 

Comparte, sen dúbida, Jabés o gusto do surrea
lismo polo xogo verbal. Pero nel o xogo semella 
adquirír unha insólita trascendencia. Como se o 
poeta fose dorosamente consciente de que a por
ta que pode abri-la palabra máxica está a ence
rrar tesouros nos que o gozo e a riqueza non po
den ser vividos sen a presenza inseparabel_ do 
tráxico e a carencia. 
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Non sei se é Chansons pour le repas de l' ogre 
(Cancións para o xantar do ogro) o poemario. 
que mellar expresa esta ambivalencia. A min 
-a esta altura da miña lectura- paréc.emo. 
Advírtanse as datas: 1943-1945. Un xudeu can
ta cancións infantís mentres ten lugar o gran 
holocausto. Quizais - saliéntao o propio poe
ta- porque só unha canción infantil pode, 
"nas horas máis sanguentas", desafiar á des
gracia e á morte. 

Non foi el o primeiro en advertir que, por baixo 
da súa apariencia banal e evasiva, a canción e o 
canto infantil constitúen produccións simbólicas 
que refle]ean de forma estrañamente poderosa os 
conflictos radicais da vida. Pero quizais fara 
Jabes o primeiro en utilizar conscientemente ese 
potencial na poesía. ¿Que mellar que a cruelda
de imprevisible e inxustificada do conto marabi
lloso para trocar en palabra poética a insoporta
ble crueldade do fanatismo racista? 

É tamén no ámbito simbólico das cancións e re
latos tradicionais, que a modemidade exiliou no 
espacio protexido das "causas para os nenos", 
onde a risa, o humor, exerce libremente o seu 
papel de compañeiro aceptado do drama; onde o 
amor recoñece ·a presenza a penas diferente do 
odio, o querer a do temor. Ali aprendeu J abés 
que o amante pode dicirlle á amada 

pois eu témote, 
pois eu ámote e témote. 

Ali encontjrou o xérmolo dese terrible e á vez 
divertido conto tráxico que é a Canción das tres 
ve/liñas sentadas. Alí seguramente escoitou ó 
derradeiro neno xudeu remata-la súa canción 
con estes tranquilos versos 

Os cabaleiros da morte lévanme. 
Eu nacín para os amar. 

Xa no comezo descubrimos en Jabes a conscien
cia lúcida do paradoxo esencial da palabra, que 
quizais a expresión poética consigue tocar de 
xeito máis radical. O mundo nada é para nós sen 
a palabra que o limita e lle dá sentido. Pero a pa
labra é sempre outra cousa que o mundo. ¿Que 
causa? ¿Onde reside o misterio que fai posible a 
inefable -velaí a radicalidade do paradoxo: non 
é dicible a dicibilidade mesma- capacidade de 

. significar das palabras? 

Os poemas finais de Jabes acadan a expresión 
dos límites mesmos desta aposta inevitablemen
te perdida: 

Había-parecía/le- mil causas que dicir 
con esas palabras que nada dicían; 
que agardaban, alineadas; 
con esas palabras clandestinas, 
sen pasado nin destino . 
E is to turbábao infinitamente; 
ata o punto de non te1~ el mesmo, xa 

nada que dicir, 
xa ,xa. 

Nada que dicir. Pero tanto aínda por dicir. Quen 
aínda eremos -porque queremos crer- na for
za absoluta da palabra, na súa maxia irreducible, 
fuxiremos espantados deste último e incrédulo 
Jabes. E aínda que nós pida que non lle ator
mentemos porque "non pode responder á cha
mada", incrédulos nós da súa incredulidade, tor
naremos a encontrar respostas no humor e a tra
xedia, nos amores e odios, nos ogros e ananos, 
nos reis e raíñas, mendigos e mendigas, nos ele
fantes e gansos, e nas andoriñas. E tamén nos 
mortos, nos incontables mortos da gran guerra 
que nunca remata, e que habitan para sempre as 
súas cancións. 

Encontraremos respostas nas súas cancións co
mo as encontramos nos vellos e eternamente 
xoves contos e cancións da inJ:emporaf nenez. 
Aínda que saibamos que nunca, nunca, pode
remos atapar, entre esas cancións, a preferida 
do poeta. 

Esa é a endémica forza do poeta: "É ben preciso 
que, cando acordes, ti cánte-la miña canción ... " 

Aínda que logo precisemos doutros soños, que 
ninguén nos quite a canción-soño. Que nin
guén nos roube os poetas. Nin sequera os poe
tas mesmos.+ 

(1) EDMON"D JABES. Le Seuil Le Sable. Poésies completes. 
194;3-1988. Gallimard. Avril 1990. 
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O trinque 

Cine 
Xogando nos campos do señor, coprodución brasileiro-nor
teamericana, na que se considera o futuro e a viabilidade 
das comunidades do Amazonas no mundo actual, cunha 
conclusión pesimista. A película foi rodada coa preséncia e 
a cooperación dos índios Yanomami. 

Libros 
Chamada vital á conciéncia. Manifesto dos índios iroque
ses ao Mundo Ocidental. Voz directa que reflexiona sobre a 
história da colonización de América e plantea profundos in
terrogantes sobre o presente. Introdución do iroqués adop
tivo, de orixe galega, Xosé Barreiro. Editado por Miragua
no Ediciones. + 

Música 

Paul Winter Consort 
· Día 6 no Centro Cultural Caixavi
go, dentro do ciclo de concertos • 
Primavera-92. As 22,30h. 

Oper~ cómica 
O dia 7 ás 20,30h no Centro Cultu
ral Caixavigo representación da 
ópera cómica Abu-Hassan de Carl 
M. Von Weber. Trátase dunta copro
ducción do Centro Dramático Gale
go e a Xove Orquestra de Galícia. 

Orquestra 
Sinfónica de Berlín 
O día 7 ás 21h no Auditório de Ga
lícia en Compostela. Con obras de 
Wagner, Lalo e Rachmaninoff. 

Virtuosos de Moscova 
O prestixioso cuarteto de corda ac
tuará o dia 12 ás 20h no Auditório 
da Casa da Cultura de O Barco, 

Orne 

Viktor Lazlo, protagonista de Boom Boom. 

inaugurando o Ciclo Musical da 
Primavera 92. 

Dave McKenna 
Dentro do Ciclo "Martes de 
Jazz'92" o dia 10 ás 20,30h no 
Centro Cultural Caixavigo actuará 
este pianista coñecido polo seu tra
ballo na Escola de Art Tatum Stri
de Piano Style. 

Trio Borodin 
Concerto o dia 12 no Centro Cul
tural Caixavigo. Temporada de 
Abono. 

Xavier-Caio 
Dúo de Violoncello e piano o dia 9 
no Centro Cultural Caixavigo 

Candieira 
Recital deste quinteto tradicional o 
7 no Centro Cultural Caixavigo. + 

Ciclo "As mulleres Alexander Dovzhenko 
dirixen ... cine" O Centro Galego de Artes da Ima-
Dentro deste ciclo organizado polo xe adica un pequeno ciclo de tres 
Concello de Santiago dentro da filmes a este realizador, pertencen-
"Semana da muller", os dias 6, 7 e te á xeración dos grandes clásicos 
8 proxectaranse filmes como Bo- do cine soviético. O seu cine des-
om-Boom de Rosa Vergés, Como tacou por reflexar unha rara cali-
ser mnller e non morrer no in- dade poética, especialmente apre-
tento de Ana Belén, Chicas de ciabel no filme A Terra, realizado 
Nova Jorque de Lizie Borden, en 1930, no que Dovzhenko plas-
Werther de Pilar Miró, Vida e mou a lembranza da súa orixe 
amores dunha diablesa de Susan ucrainiana, e que resultou ser o tí-
Seildeman e Entre nosotras de duo emblemático da súa aporta-
Diane Kurys. As proxeccións terán ción á história do cine. Poderemo-
lugar a várias horas en diferentes la ver os dias 6 e 9 no horário ha-
locais, como o Teatro Principal, 0 bitual di 20, 15 no local do 
Centro Social de Vite, 0 Local So- C.G.A.I., na rúa Durán Loriga, 10 
cial da Pontepedriña e 0 Local So- de A Coruña. O ciclo presenta. 
cial Arco da Vella de Conxo. ademáis dúas produccións corres-

Ciclo de Cine Alemán 
Dentro deste ciclo. organizado polo 
Ateneo Santa Cecilia de Marín, o 
dia 5 proxectarase o filme O enig
ma de Gaspar Hauser, dirixido 
por Wemer Herzog. Odia 9 pasa
rase Alícia nas cidades, de Win 
Wenders; e odia 12 Nora de R.W. 
Fassbinder. Todas as proxeccións 
son no local do Ateneo ás 21h. 

pondentes, respectivamente, á pri
meira e derradeira etapas da súa 
filmografía. Trátase de Arsenal 
(1929), filme de neto contido polí
tico sobre a actuación da Rada · 
central en Ucrania; e Schors 
(1941), un tíduo representativo do 
período bélico no que se realizou, 
e conforme ás condicións do rea
lismo socialista. Esta última pro
xectarase os dias 1 O e 11 e a ante
rior odia 5.+ 

axenda 
Exposic;üóns 

Camaño e Agulla 
A Sala de Arte da Caixa de 
Aforras de Pontevedra apre
senta duas mostras: "Liñas e 
Espácios" de Camilo Cama
ño Xestido, e "Paisaxes e 
Luz" de Xoaquin Agulla 
Pizcueta. Será até o dia 7 de 
Marzo. 

Arte de Vangarda 
Rusa: 1900-1935 
Mostra na Sala Isaac Díaz 
Pardo do Auditório de Galí
cia en Compostela. A Mos
tra abranxe perta de 90 ca
dros, a maior parte dos cales 
son expostos por primeira 
vez fóra do que foi a Unión 
Soviética. Entre as obras ex
postas figuran traballos de 
Kandinsky, Malevich, 
Buchkin, Popova, Goncha
rova, etc., ademáis obra grá
fica, pósters e pezas de cerá
mica (ver páxina 23). 

Muller, 
preposicións 
gravadas 
Gravados de Dacós, Goya, 
Tolouse-Lautrec, Daumier, 
Jorge Castillo, etc. na Gale
ría Cegrac de A Coruña. 

Ensamblado multicor. Kandisnky. 

Victória Fdez. 
Mostra na Galería .Androx 
de Vigo. 

O entroido 
en imaxes 
Mostra fotográfica na Casa 
da Cultura de Vilagarcia 

Estamos 
no médio 
Exposición fotográfica no 
Coléxio de Buño, Malpica. 

Job Sánchez 
Pinturas na Sociedade Re
creativa e Cultural de Be-
tanzos 

Música e Pintura 
Mostra de Nolo Suárez no 
Café Rúa Nova de Com
postela 

Santiago Caneda 
Pintur·as na Galería Dársena 
de A Coruña 

Mulleres artistas 
Mostra producida polo 

Anúncios de balde 
Vendo máquina de escribir 
electrónica,Brother AX-11 O, · 
nova e con garantía. Jaime 
C.G., Tlf. (986) 41 53 35. 

Solución BDDP acaba de 
constituir unha nova axén
cia de publicidade na Gali
za, denominada "Solución 
BDDP Galícia". Nace como 
unha axéncia eminentemen
te creativa, cunha grande 
experiéncia en marketing, e 
co claro obxectivo de s;on
verterse na axéncia líder do 
país, sen descartar a posibi-
1 id ad e de traballar para 
clientes de ámbito estatal. 
Contactos en r/Juan Flórez, 
28. Tlf. (981) 26 44 33. Fax 
26 45 56. 15004 A Coruña. 

Vendo viño do pais, branca 
e tinto. Tlf. (986) 71 14 32. 

A Asociación de Solidarie
dade Galego-Cubana "Cu
rros Enríquez", é a encar
gada de organizar, na co
marca de A Coruña as 
campañas de apoio e reco
llida de diversos mate
riais para o seu envio ao 
povo cubano. Información 
sobre grupos de traballo, 
posibilidades de colabora
·ción, carteis e recollida de 
material na rua Darwin, 1 

.,de Perillo, que atende nos 
teléfonos (981) 63 65 98 e 
63 57 69. Dispón ademáis 
dunha conta corrente en 
Caixagalicia: 304-063-
1368/0. 

Mestre industrial, con ex
periéncia en librarias, bus
ca traballo relacionado 
con editoriais. Tlf. (986) 
71 14 32. 

Vendo LP's e cassettes de 
Heavy, Thrash e outros es
tilos variados, usados pero 
en bo estado. Chamar ao 
Tlf. (981) 32 53 46. Ptegun-

r----------------, 
: A NOSA '!'ERRA 
1 canta con seccións 
1 sustentadas na 
: participación dos leilores 
1 GRATIS 

Pisos para compartir, 
avisos, alugueres, 

cámbios, compras, 
vendos, contactos ... 

de publicación gratuita na 
sección 

Anúncios de balde 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: Tfno. (986) 43 38 86 

L----------------
tar por Osear, os sábados e 
domingos ao mediodía. 

Búscase mozo para com
partir piso en Vigo, zona 
Torrecedeira. Chamar a par
tir das 2 ao tlf 43 74 33, pre
guntar por Carme. 

Vendo Enciclopédia Gale
ga, Chamade ao Tlf. (986) 
86 46 77 polas tardes, pre
guntar por Maria. 

Viaxe a Fátima e Lisboa 
dos días 16 ao 19 de Abril. 
Autocarro de luxo e hotel de 
tres estrelas. Prezo: 23.000 
pts. Contacto: Carlos Alber
to Pinto de Sousa:R/ Serxio 
Peñamaria de Llano, 16, 1-
A. Polígono Ventorrilloo. 
15008 A Coruña. 

O Comité Cidadán Galego 
Anti-SIDA informa que per
manecerá aberto os martes, 
xoves e venres de 16 a 2lh. 
Ademáis está o Apdo. de co
rreos 117 de Compostela. 

Cabuxa Distribuidora. 
Nacionalismo e Anarquis
mo (Materiais para o diálo
go). Lixo urbano (Fanzi
ne): Número O. E máis li
bros, discos, maquetas e 
fanzines. Pedir catálogo ao 
Apdo 259. 15080 Compos
tela. Mandar os selos. 

Ateneo Santa Cecília de 
Marín que estará aberta ao 
público do dia 8 ao 19 des
te mes. 

] orge Castillo 
Obra reciente na Galería Se
vero Pardo de Vigo 

Robert Bass 
Mostra na Casa da Xuventu
de de Ourense 

A. Heredero 
Oleos e acuarelas no Centro 
Museum de Ferro! 

A Rota do& Baleeiros, car
tafol de poemas, con textos 
de Francisco Alonso ("Cada 
tres meses e un dia"), Paco 
Souto ("Marte de ser cida
de") e Miro Villar ("A nu
dez do carambeto"). Prólo
go e deseño da portada de 
Alfredo López "Tokio" . 
Distribúe "Edicións do Dra
gón". Rua Escultor Asorei, 
8 baixo. 15704- Composte
la. Tlf (981) 76 23 31. En
vios por reembolso . Prezo: 
700 pis máis gastos. 

Talia Teatro de Cee (A Co
ruña) oferta os e pectáculos 
Gaivotas subterráneas de 
Alfonso Vallejo e O reí 
aborrecido de Xesús Pisón. 
Condicións cénicas: Alto: 
3m. Boca: 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 
nosa Nación: somos un Ate
neo Cultural de Interven
ción. Chamamo-nos Liga 
Libidinal-Iconoclasta de 
Acción Estudiantil. Esta
mos a preparar unha revista 
feíta por estudiantes de toda 
Galiza. Precisamos colabo
racións: artigas de opinión, 
experiéncias culturais ou 
político-organizativas, foto
grafias ... Enviade o material 
a Apdo de correos 541 O de 
Vigo. Benzón. 

Licenciada en História Con
temporánea busca traballo 
relacionado co ensino, edi
toriais, librerías, prensa ... 
Tlf (986) 30 13 67. Pregun
tar por Victória. 

Se pensas que xa abonda de 
extermínio de povos indíxe
nas e queres axudar a evita
lo, ponte en contacto con 
Amigos dos Indios; escrebe 

Carteis 
e bicos de Cine 
Cartelismo cinematográfico 

· galego desde o ano 1973 ao 
1990 e 25 estampas de Ma
nuel Moldes sobre bicos e 
cinema son as exposicións 

. que está a ofertar o Centro 
Galego de Artes da Imaxe 
na sua Sala da rua Durán 
Loriga, en A Coruña. 

Rafael 
Arbones Ande 
Até o 9 de Marzo na Sala de 
Arte Caixavigo, os laborá
beis de 19 a 22h e as feiras 
de 12 a 14h. 

Certame 
"]. Domínguez 
Guzmán" 
Na Biblioteca Municipal de 
Lugo pódense ver as obras 
presentadas á II edición des
te certame galego de arte, 
convocado polo Centro Cul
tural de Begonte. 

Mistura 
Obras deste colectivo de 
pintores e escultores no Sala 
Hércules, en A Coruña. 

Parada ] u tel 
Mostra no Mu eo Arqueoló
xico de Ourense. 

Un diana vida 
da Universidade 
Mostra fotográfica na Sala da 
rua Durán Loriga, na Coruña. 

Carteis 
de Entroido 
Mostra na Casa da Cultura 
de Vigo. 

a Xosé Luis Cortizo, 32.435 
Rubillón, Avión (Ourense). 

Xevale Ecopacifismo distri
bue cami eta co lema Me 
cago no V Centenário co
mo apoio a programas de 
olidariedade coa comuni

dades indíxenas e populares 
de América Latina. Tlfno. 
44 03 68 , 40 46 09. Apdo 
22, Monforte. 

Estou a realizar unha tesina 
e necesito material (panfle
tos, "pá alos", revista , do
cumento .. . ) e calquer tipo 
de información sobre o 
Movimento Estudiantil 
Universitário en Galiza 
na década dos 70. Por- e 
en contacto con Carlos Mo
rais, Rúa Pexego de Arriba, 
15 A Primeiro. Santiago de 
Compostela. 

Vende-se micro-ordenador 
Inves-Spectrum, cassette 
corder TCM-848 Sony, com
pleto lote de programa (uti
lidades e xogos) no que en
gado video-aventuras en ga
lega; revistas e. Jjbros de in
formática. Todo en bon esta
do. Prezo a convir. Chamar a 
Miguel: Tlf (981) 24 54 40. 

Estrela Galiza distribuidora. 
Distribución altenativa de 
material tamén alternativo: 
publicacións de resisténcia, 
prensa contrainformativa. 
fanzines, camisetas, discos e 
cintas de música non comer
cial, etc. Podedes pedir o ca
tálogo a: K.E.G. Apdo 660. 
Ourense (agradecese que 
mandedes selos para a res
posta). Se queredes saber 
calquer outra cousa de nós, 
algunha colaboración. algu
nha informacion non dubide
des en escribir a K.E.G., Ca
sa da Xuventude. R/ Celso 
E. FeITeiro, 27. 32004-0u
rense. + 



Convocatórias 

XXII Concurso . 
de Arte Xuvenil 1992 
Convocado o certame por Caja España 
establécense tres prémios de Pintura, un 
dotado con 100.000 pts, e dous con 
50.000 pts . cada un, para xoves con 
edades comprendidas entre os 15 e os 
25 anos. Ademais hai tres prémios de 
Escultura, un de 100.000 pts. e dous de 
50.000 pts., para o mesmo grupo de 
idade. Poderanse apresentar a estes pré
mios os artistas que cumplimenten o 
correspondente Boletin de Inscripción, 
deberán apresentar unha obra na sec
ción de pintura e outra na de escultura, 
orixinais e inéditas, que teñen que ir 
asindadas. Con medidas entre 80 e 162 
cm en pintura, en calquera das suas di
mensións. Deberán ir enmarcadas con 
listón de non máis de 3 cm de ancho. 
Non se admitirán traballos protexidos 
por cristal nen realizados en materiais 
que supoña algún risco para a sua inte
gridade. Na sección de escultura as 
obras deben apresentarse en matéria de
finitiva. As obras poderán ser entrega
das en Caja España (PI. España, 13, 
planta 2. 47001 Valladolid), persoal
mente ou por axéncia, adxuntando o 
Boletín de Inscripción e a fotocópia do 
D.I., e a documentación corresponden
te, antes das 14h do dia 25 de Marzo. 
Para identificación da obra deberá fi
xarse en cada unha o tíduo, nome edade 
e enderezo do autor. Coas obras selec
cionadas celebrarase unha exposición 
no lugar e dala que se anunciará oportu
namente. 

Prémio 
Anxel Fole 
A Fundación Caixa Galícia-Claudio 
Sanmartín e o xornal El Progreso 
convocan o VI Prémio Literário An
xel Fole. Poderán optar ao mesmo 
traballos inéditos, de extensión máxi
ma de cen follas, referidos a calquera 
aspecto da vida ou a obra de Ricardo 
Carvalho Calero. Os orixinais pesen
taranse no Dpto. de Obras Sociais de 
Caixa Galicia ou no xomal El Progre-

Televisión 

Lua de papel 
Filme do realizador Peter Bodga
novicb que tivo grande aceptación 
por parte do púb1ico na súa estrea 
en 1973. Homenaxeador dos mes
tres e os xéneros clásicos, Bodga
novich fai un filme dos chamados 
"de estrada", unha variante do cine 
de aventuras coa que o cinema nor
teamericano dos últimos anos ten 
acadado notábeis resultados nal
guns ca os. Formalmente, o filme 
e· tá coidado na úa fotografía, da 
que é re pon ábel un do operado
re mái cualificado do cine ac
tual, Laszlo Kovacs, que buscou 
un blanco e negro virado a sépia a 
semellanza dos vellos daguerroti-

. pos. O filme é tamén unha pequena 
homenaxe ao cine dos anos córen
ta. Emitirase o dia ) 2 no esácio 
Entrada Libre da TVG. 

Produción própia _ 
Moderato Cantabile é un novo 
programa que se emite nas mañás 
dos domingos na TVG, dirixido 
por Luis Mariño, que oferta unha 
selección de concertos de música 
clásica e entrevistas a persoaxes 
relacionados con este tema. Terra 
é un documental que recolle en su
cesivos capíduos a expedición 
"Galícia-Himalaia 8000" , toman
do contacto coas terras e os povos 

so de Lugo antes do día 31 de Marzo. 

Ciclo de Itinerários 
Ecolóxicos 
O Colectivo de Educación Medio
ambiental de A Coruña preséntanos 
este ciclo de itinerarios ecolóxico
culturáis de iniciación ao coñece
mento do medio ambiente galego. 
Trátase de aprender a observar, in
vestigar e coñecer a natureza e a cul
tura do noso pais, utilizando elemen
tos básicos como o caderno de cam
po, guias e mapas . O pFimeiro roteiro 
será pola zona de Sobrado dos 
Monxes, que conserva importantes 
fragas, cunha grande variedade de ár
bores e plantas. Tamén visitarase 
unha lagoa artificial e o Mosteiro de 
Sobrado. A viaxe está organizada pa
ra persoas de máis de 17 anos, e sera 
o 14 e 15 de Marzo. a cuota é de 
4000 pts, e inclue cea, almorzo e co
mida; monitores, transporte e seguro 
de accidentes. Para formalizar a ins
cripción ou solicitar máis informa-

Ricardo Carvalho Calero. 

cos que se vai topando. Emítese os 
venrés ás 18,35h. Etcétera fai to
dos os luns ás 23,25h un percorri
do polo mundo da cultura na súa 
múltiple expresión audiovisual. 
Por último hai que destacar o inte
rese que dende diferentes pontos 
de vista ten o capíduo do progra
ma Boa Saúde que se emitirá o 
día 19 ás 21,30h, e que baixo o le
ma de "A corazón aberto" recolle
rá unha intervención de trasplante 
de corazón feita no Hospital Juan 
Canalejo de A Coruña. 

Trátase da primeira vez na história 
da televisión en que se fai un pro
grama destas características, cun 
seguimento do paciente antes, du
rante e despois da intervención, e 
de seguro significará un fito no 
xornalismo audio-visual no eido 
sanitário. + 

axenda 
ción dirixirse a C.E.M., Rua Laracha 
l O, sótano (Conchiñas). Apdo. 2168 
A Coruña. Tlf. 26 68 10. 

Curso 
de Achegamento 
ao Terceiro Mundo 
As Universidades de Compostela e A 
Coruña e o Concello de Oleiros, xun
tamente coas organizacións adicadas á 
educación para o desenvolvimento 
"Ecos do Sur" e "Estudiantes Solidá
rios" organizan este curso que terá lu
gar do 9 ao 14 de Marzo en tres luga
res á vez: en Oleiros e nas Universida
des compostelá e coruñesa. No Curso 
participarán coñecidos especialistas 
nos diferentes ámbitos da realidade 
dos paises do Sul. Temas xerais, povo
ación, dereitos humanos, racismo, co
operación, ecoloxia e saúde serán 
abordados, sempre no marco da irrele
gábel cooperación por un modelo de 
desenvolvimento sostenido. Ademáis 
no recinto estará aberta unha exposi
ción e venda bibliográfica do tema, 
material concreto sobre cada temática, 
grabacións en cassette e vídeo das po
néncias, etc. A asisténcia será libre, 
baixo inscripción para acceder ao di
ploma, que está homologado polas 
Universidades convocantes, e tamén 
pola Conselleria de Educación nun to
tal de 18h. Para máis información cha
mar aos tlfs: Ecos do Sur 62 80 11; 
Concello de Oleiros 63 65 98; Estu
diantes Solidários 56 60 24. 

Teatro Infantil 
e Xuvenil 
O Concello de Vilagarcia ven de con
vocar o ID Certame Municipal -de Te
atro Infantil e Xuvenil, de tema Libre. 
Poderán participar grupos xuvenís nos 
que os seus integrantes sexan maiores 
de 15 e menores de 30 anos; e grupos 
infantís con integrantes menores de 14 
anos. A inscripción farase na Casa dá 
Cultura de Vilagarcia até o dia 28 de 
Marzo.+ 

Teatro 

El Lazarillo 
de Tormes 
Representación de Rafael Alvarez 
"El Brujo" e versión de Fernando 
Fernán Gómez o dia 5 ás 23h no 
Teatro Principal de Compostela. + 

Actos 

Intelixéncia 
contra Cultura 
A Asociación Antipatriarcal de 
Vigo organiza baixo este lema un
ha charla-colóquio na que estará 
invitado Agustín García Calvo, 
que dará ademáis outras conferén
cias na cidade. No Paraninfo da 
Universidade de Vigo (Areal 46) o 
dia 12 ás 19,30h. 

"Nós, as mulleres" 
O 6 no local de "Arco da Vella" de 
Conxo en Santiago charla-colóqui'o 
con Clotilde Rodríguez, Concelleira 
Delegada da Muller e Tareixa Na
vaza, xomalista. Ao remate actua
rán as "Pandereiteiras de Rois". 

A situación do galega 
na nosa sociedade 
Conferéncia de Francisco Rodrí
guez na Escola de Idiomas de Vigo 
(Martínez Garrido, 17) o día 11. 

Novas sensuais 

MC/ ACORUNA 

O Casón forma parte do argumento 
de "Os cabalas da Troula", libro 
recién saído da imprensa e editado 
por Nova Galicia. O seu autor, Pa
co Barxa (criador, ademais, de 
"Os ovos da pita choca", "O via
xeiro da risa" e as "Andanzas de 
Xan Cativo"), afirma que "hai que 
potenciar a narrativa galega", e su
xire aos editores en xeral que "se 
mallen máis. Porque os autores'', 
engade, "damos traballo ás impren
sas, encadernadores, etc.". "Os ca
balos da traula" está basada "na re
alidade, inda que teña algo de fic
ción", asegura. E critica dalgun 
xeito a fórmula imposta institucio
nalmente sobre "a nosa língua, on
de os autores galegos vémonos na 
abriga de escreber de acordo á nor
mativa porque é asi como se con
ceden as subvencións e prémios á 
criatividade. Mais o sistema non é 
de nengun modo o ideal". E avoga 
por unha meirande amplitude "dun 

A crítica 

ANOSA '!'ERRA 
Nº 51 2-6 DE MARZO DE 1992 27 

CHELO 

idioma que ha ser rico en matices, 
de maneira que se podan empregar 
en pé de igualdade voces que hoxe 
en día ainda se manteñen vivas nos 
diferentes pontos da xeografia ga
lega. Veña, que hai que ser abertos 
e non estreñidos". 

Moncho Amigo traballa con duas 
pezas para participar na singular 
Expo sevillana, "que hei de rema
tar aló polo mes de Xuño". 

Non obstante, á marxe, confesa que 
"estou de vacacións até o próximo 
outono", e pasa o tempo entregado 
á confección dun particular funicu
lar, que, confesa, "vai ter capacida
de para catro persoas. E son feliz 
así. Outra xente vive para o BMW. 
É un custo que hai que pagar". 

Un dado. Cúmprese o cabodano da 
morte de Antón Vilar Ponte, un dos 
directores de A Nosa Terra. O trán
sito sucedeu o 4 de Marzo do que 
seria fatídico 1936. + 

Responso do androide 
. XURXO ESTÉVEZ 

Non hai Antroidos como en Ourense. Ali sábeno. Por iso 
non fuxen ao Rio de Janeiro a esnifar cola. Cola ou esmalte, 
recurso ainda máis levadeiro para as fantasías dunha 
menina ou menino probe das ruas do Brasil, asegun me 
informa A Folha de Sáo Paulo do sábado pasado. 

Ledos e gostosamente, moito polo contrário, si que 
deglutiremos a ácida bagaxe do Meco, crítico feroz e noso. 
Antropófago que nos descarne, deixará á vista o esquelete 
roido do povo, tal como nos fixo a Natura, virtudes e 
defeitos, até recuperar o pelexo, opaco. e mentireiro, pois 
Ravachol, o coitado, finóusenos nesta ·sexta feira, 
amolecéndoselle a linguaxe, para sempre, viperina. 

Cola e ácidos darán cabo, en Xinzo, Laza e Verin, das 
Cuaresmas sen pecado. Xa que logo remnatadas, aos doce 
días de Abril, veremos por fin Disneylándia, inaugurada en 
Paris, europea e de masas, eu e outros once millóns de 
paiasos, colombinas e pierrots que acudiremos cada ano. 

Radicalizando o debate da antiga Guerra de Ideias, -ou o 
que chamaron en tempos a vella loita de clases- Cigarróns e 
Peliqueiros, a modo de brincadeira e en reducidísimos 
grupos, vintecatro horas antes, desenchufarán o frigorífico 
onde Walt Disney agarda -androide de Febreiro- o enterro 
da sua sardiña, imaxe da cuarta feira . + 
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A Universidade de Vigo nomeouno doutor honoris causa 

Paco del Riego, unha carreira 
cortada polo golpe de estado do 36 
• XAN CARBALLA 

A designación de Francisco Fer
nández del Riego como primeiro 

doctor honoris causa pola Universid~de 
de Vigo, fai honor a unha traxectória limpa 
de traballo e amor a Galicia. Unha deci
sión, a proposta da Faculdade de Huma. 
nidades de Ourense, que continua unha li- · 
ña de recoñecimento histórico da que está . .. 
moi perto o nomeamento hai poucas se- . 
manas pola universidade de Santiago de · 
igual honra a Isaac Diáz Pardo. . 

Paco del Riego segue dia a dia o seu· la
bor incansábel nos locais da Biblioteca 
Penzol, un centro de investigación que 
pronto vai ver sumado o enorme patrimó
nio persoal atesourado por este galego de 
Vilanova de Lourenzá que desde hai cin
cuenta anos vive en Vigo. Serán 27.000 
volumes e máis de 50 cadros dos mello
res pintores da década dos 50 e 60, que 
se instalarán nun edificio anexo ao actual 
da Praza da Constitución, con comunica
ción entrambas. 

Del Riego móstrase satisfeito co seu dou
torado "supoño que Victoria Carballo Ca
lero, de quen partiu a iniciativa, coñece 
ben o labor que durante moitos anos, ano
nimamente e con esfbrzos e sacrificios fi
xen a prol da cultura galega. Supoño que 
será só por iso. Tamén coincide a circuns
táncia da miña formación universitária. 
Desde que era estudante preocupoume a 
Universidade e xa no cwso 33/34, apro
veitando unha decisión do Ministério de 
Instrucción Pública pola que se recoñecia 
aos estüdantes unha representación igual 
á dos catedráticos na inauguración do 
curso académico, escolléronme para pro
nunciar o discurso de apertura. O título 
que escollin foi "La Universidad gallega 
ante el momento actual", no que deman
daba unha chea de causas: o bilinguismo, 
a criación de cátedras de cultura galega 
(xeografia, história, idioma, ... ), criación de 
faculdades novas (escola de arquitectura, 
inxenieiros e peritos agrónomos, ... ), pen
sado todo iso na galeguización da univer
sidade. Ao licenciarme fun promovido a 
profesor estudante de Direito Civil. Sendo 
xa auxiliar desa cátedra chegou o 18 de 
Xullo do 1936 e inabilitáronme para a do
céncia. Truncaron a miña teima de cate
drático universitário e por iso me satisfai 
agora este recoñecime~to". 

Del Riego non se atreve a facer unha . 
ucronia do que pudo ser a Universidade 
se o fascismo non coutase as asas da re
novación republicana e galeguista. Até 
fins dos 50 non conseguiu Ramón Otero 
Pedrayo chegar á Universidade e todo o 
esforzo que en paralelo estaba realizando 
o Seminário de Estudos Galegos foi trun
cado polo golpe militar de Franco, que se
manas atrás lembraba Isaac Diaz Pardo 
(ver A Nosa Terra nº 508) no seu discurso 
de investidura. "Nós o que demandába
mos sempre -acrescenta Paco del Riego
era que fose unha universidade autónoma 
axustada ás características do país, que 
se proxectase universalmente desde a re
alidade galega na que asentaba. Estaba
mos contra unha labor docente burocráti
co-profisional e demostrábamolo desde os 
traballos investigación e desde o labor se
minarístico. Nunca desertei desaliña" 

Memória e compromiso 

Alvaro Cunqueiro, Ricardo Carvallo Cale
tero Pedrayo, ... a estea de grandes 

es da cultura galega foron recibin~o 

o recoñecimento universitário en diferen
tes épocas. A idea de reabilitación histó
rica pesa con forza nestes nomeamentos 
recentes, recoñecéndose implícitamente 
un determinado xeito de entender o com
promiso coa realidade cultural de Galiza. 
O niño desde o que voaron é indiscuti
belmente o Seminário de Estudos Gale
gas, unha das mellares ideas político-cul
turais deste século no noso país , "era un
ha entidade cun vencello tanxencial á 
Universidade porque as suas figuras ti
ñan esa relación: Cotarelo, Filgueira, To
bio, Bouza Brei, Carvallo, ... moitos ainda 
estudantes. Era un grupo de investiga- · 
ción en equipo pero tamén de divulga
ción, que facia calas na economia, na ar
queoloxia, no direito, na literatura, na xe
ografia. Dentro da universidade logrou 
criarse un Instituto de Estudios Gallegos, 
nos que deron cursós Otero, Risco e Fil
gueira. Pero en xeral a Universidade es-

. taba por entón moi de costas á realidade 
e eran estes elementos novos nucleados 
arredor do Seminário os que tentaban in
vertir esta situación. Comparando o de 
entón co de hoxe é case inverosímil o 
avance, sobretodo visto cos olios dos · 
que vivimos aquela época". 

Lexitimación política 

O novo doctor honoris causa cree que as 
actitudes dalguns políticos de achegarse 

ás figuras do galeguismo para se lexitimar 
non deixa de ser un recoñecimento da for
za duns grupos e dun ambente social pro
pício á cultura galega. "Hai políticos que 
se achegan agora a isto. Pode resultar in
sólito pero no fondo do fondo penso que 
persoas como Fraga, quizais con honesti
dade -non podo sabela con segurida
de-- recoñecen unha realidade que antes 
non souberon ver". 

Sobre institucións como a Biblioteca Pen
zol, cuxo leme manexa desde hai várias 
décadas, Del Riego non cree que estén 
suxeitas a manipulación, "nientres nós vi
vamos non haberá problemas e coido que 
tampouco cos que nos sucederán. Sem
pre mantivemos un escrúpulo especial en 
manter a independéncia da Fundaciói;i 
Penzol, como se mantivo a de Galaxia. A 
Penzol oferecéusenos desde o concello 
toda clase de facilidades (persoal, locais, 
materiais), e nós aceitando eses ofereci
mentos esiximos sempre a independén~ 
cia. Nunca aceitaríamos hipotecas para 
ese la'óor ao servício do país". 

Non cree Del Riego que Galaxia e o seu 
grupo teña hoxe un papel máis alá do 
mercantil e respeito ás opjnións de Sixto 
Seco cree que pode haber vinculacións 
políticas de tipo persoal "non me meto ni
so pero non creo que como institución 
haxa nengun compromiso con Fraga".+ 

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

Aí ve·n a 
diferéncia 

• G.LUCA DE TENA 

e laro que España era diferente. 
O gramático que inventara este 

refrán sabia que a necesidade ben en
tendida pode dar de comer. Non esta
ban permitidos nen os nomes das na
cións cando se falaba da península, 
non podíamos ser desemellantes den
tro do sindicato vertical , pero habia 
que celebrar que os belgas defende
sen con leis o que aqui perseguía o 
Tribunal de Orden Público. 

Quen escrebera aquel separatismo de 
charanga foi o ministro de Franco que 
máis saia no No-Do despois de Solis 
Ruiz. Interpretado polo forro do que 
entendía o ministério da propaganda, 
o precepto diferencial tiña un significa
do tétrico: a diferéncia consistía en 
que non tiñamos cultura democrática, 
nen bibliotecas, nen hospitais, nen di
reitos. Miséria, ignoráncia e tristeza da 
disparidade. 

Dentro do saco de Spain is different, 
morrriamos por pura anomalia e non 
eramos capaces de coñecer as causas 
do noso mal porque a información da 
ditadura contaminaba desde a literatu
ra infantil até as follas parroquiais . 

Despois , cando fracasou o proxecto 
político de manter a Ditadura durante 
toda a vida, o amo daquel invento da 
diferéncia como mérito gardou a estu
pidez baixo sete chaves. Ora, o terríbel 
de ter memória non é que po idamos 
lembrar como Fraga lribarne (eis o mi
nistro) movía éste e outros botafumei
ros para entreter ao seu señorito. 

O terríbel é que tamén el ten memória 
e estira agora o brazo para recuperar 
do caixón dos lixos a marca tur f stica 
da disparidade. • 

VOLVER AO REGO 

P or que Beiras non sae na 
TVG? Por que se censuran os 

argumentos? Fraga contaba cun Blo
que en caricatura marxista. Preferiría 
discutir -demogaxicamente- de Bul
gária e non do agro ou de Astano. Por 
non poder, nen saquera pode talar da 
sua venerada Margaret Thatcher, a ris
co de que calquera lle lembre a crise 
que abata Inglaterra. Polo seu siléncio 
condea a estar calados a todos os de
mais. Nun rasgo típico das persoas au
toritárias, prefire xubilar a Galiza antes 
de xubilarse el mesmo.+ 




