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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

O 74 ºlo opin~ que a situación está igual ou piar que hai 2·anos 

Case o 80% dos galegos 
apoian as mobilizacións 

O 70 o/o dos galegos responsabiliza por igual á Xunta e ao Governo Central dos problemas e 
o 78 ºlo ere que debiamos protestar máis "como fixeron os asturianos" e estar 

máis unidos "como cataláns e bascos frente a Madrid". Só ó 18,25 ºlo pensa que a situación 
mellorou desde a investidura de Manuel Fraga como presidente da Xunta. 

O inquérito de A Nosa Terra realízase nun momento no que o governo autónomo 
cruza o· seu ecuador (veñen de cumprirse os dous anos de lexislatura) e está 

· ·convocada unha folga xeral. 

ANXO IGLESIAS 

Estupor entre os 
agricultores e os próprios funcionários 

Os impostos 
aos labregos suben un 140o/o 
A baixada do IVA para as xoias, 
e gastos suntuosos, contrasta 
coa suba para os pr9dutos de pri
meira necesidade. A sua vez as 
tarifas telefónicas redúcense nas 
chamadas internajcionais realiza
das asiduamente só polas em
presas multinacionais, mentres 
se elva drasticamente o custo 
das chamadas urbanas. Estase a 
inaugurar quizá unha nova filoso
fia contributiva: cobrarlle máis a 
quen menos ten. A devandita filo
sofia ven de aplicarse recente
mente ao sector agrário precisa
mente no seu pior momento. 

(Páxina 7) 

O bipartidismo.'. 
perde na 
Franza o 20°/o 

.dos votos 
Un 8% o centro-direita e un 
12% os socialistas marcan o 
retroceso dos Partidos do 
Governo no Estado francés. 
Mália o ascenso Lepenista (a 
FN sube un 4,5%), a direita 
non foi capaz de recoller o 
descrédito de Miterrand que 
foi parar aos ecoloxistas. O 
mapa político galo amplia a 
sua pluralidade. • 

(Páxina 11) 

·Galiza nen 
sequer foi 
mencionada 
no debate 

·do Congreso 
O Presidente do Governo do 
Estado, Felipe González , 
apresentou no chamado de
bate sobre o estado da na
ción, as liñas básicas dun 
"Plan de Converxéncia coa 
Europa" asentado na austeri
dade económica para as cla
ses traballadores con recorte 
nas prestacións sociais, con
xelación salarial e a precarie
dade no emprego como me
didas máis importantes para 
frenar a inflación e o déficit 
público.+ 

(Páxina 8) 

Antón Avilés de Taramancos. 

.Finaron o 
poeta Avilés 
de Taramancos 
e o gaiteiro 
Ricardo Portela 

En dias consecutivos a 
cultura galega perdia a duas 
figuras principais. O poeta 
Avilés de Taramancos e o 
gaiteiro Ricardo Portela dei
xan un valeiro difícil de en
cher, mestres como ~ran am
bos os dous nas suas respei
tivas facetas de criadores e 
na sua humanidade. + 

(Páxinas 26-27 e 32) 
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·Poñen como exemplo aos mineiros asturianos e a unidade de cataláns e 
· bascas frente ao governo central 

. . 

O 78,25% dos galegos 
ere · necesário 1 protestar máis' 

DUARTE CORREA - M. VEIGA 

A conciéncia da crise é completa entre os galegas segundo os resultados do inquérito ralizado por A Nasa Terra. Só 
un 6,25o/o dos entrevistados considera que a situación da Galiza é boa. Chama a atención igualmente o alto núme

ro de interrogados que atribuen a CE responsabilidade nesta situación. Tamén , e en notábel contradición con 
certas apariéncias e chamamentos oficiais, resulta contundente o número dos que eren necesário ser máis reivindi

cativos. Nada menos que o 78,25°/o teñen esta opinión 

Só un 6,25% dos entrevistados 
considera que a situación econó
mica de Galiza é boa. O resto, 
un 91,75%, ere que é mala ou 
regular. Nos resultados do inqué
rito aparece só un 38% califican
doa de mala ou moi mala, pero 
realmente moitos dos que opta
ron polo "regular" nos seus co
mentários veñen a dicer que é 
mala. Gusta recoñecer a gravi
dade e mesmo alguns afirman 
que é "regular porque ainda po
aiamos estar peor". 

Na segunda pergunta, a que fai 
referéncia ao labor feito polo 
Partido Popular na Xunta, percé
bese desde o princípio a descon
fianza nos políticos. Moitos en
trevistados eren que "os políticos 
o único que fan é enganar á xen
te". Esa desconfianza acentua
se nun sector que se considera 
enganado e estafado polo PP e 
por Fraga dado que "prometeron 
arranxar os problemas e segui
mos rgual" (50,5%) ou "empiora
ron" (24,25%). Alguns tamén, 
ainda que unha minoria, afirma
ron _que "Fraga non fixo máis 
porque non lle deixaron". 

" A terceira pergunta (Quen son 
os responsábeis dos proble
mas?) é a que conta con máis 
observacións e comentários por 
parte das persoas entrevistadas. 

Na atribución de responsabilida
de pola mala situación actual, a 
Xunta de Galiza (69,25%) e o 
Governo de Madrid (70,5%) son 
practicamente coincidentes. A 
maioria das P,ersoas culpan aos 
dous á vez. E escaso o número 
de entrevistados .. que responsa
bilizal)d~ a uns desculpa aos ou
tros. E perceptibel, por outra par
te, o ·gran descoñecemento que 
existe ao respeito das competén
cias .e funcións ·de unha e outra 
administracióñ. O abano abran
gué desde quen considera que a 
Xunta é totalmente libre para ac
tuar, até o que pensa que debe . 
solicitar permiso a Madrid para 
todas as tomas de decisión. 

Unión e protesta 

O 78,25% dos entrevistados 
considera que os próprios gale
gas somos responsábeis desta 
situación porque non protesta
mos o suficiente. Esta é a pro
centaxe máis alta que aparece 
en todo o inquérito. Hai unha 
conciéncia maioritária de que só 
mediante a unión e a protesta 
poderán ser superados os ac
tuais problemas e son muitos os 
que poñen como exemplo a se
guir a dos mineiros asturianos e 

--=:. - -

Hai quen critica 
fortemente ao PP, 
pero dá o seu voto 
"a Fraga". 

o de cataláns e bascos que se 
unen frente ao Governo Central. 
" ... hai que unirse ... ", " ... só esi
xindo conseguiremos as cou
sas ... ", son algunhas das frases 
dos consultados. · 

O 52% considera que os galegos 
"non traballamos ben", pero de 

O inquérito foi reatizado de for
ma aleatória, através de 800 
chamadas telefónicas feítas 
entre o 9 e o 17 de Marzo. Uti
lizouse un sistema proporcio
nal ponderado territorialmente, 
segundo tres tipos de conce
llos: menos de 5 mil habitan
tes, entre 5 e 20 mil e máis de 
20 mil. Asimesmo, repartfronse 
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entre éstes son escasos os que 
afirman que ''traballamos pouco". 
Dos comentários expresados de
dúcese que "pésie a facer moito, 
non somos capaces de aproveitar 
ese trabal lo no naso benefício". 

Os resultados da cuarta pergun
ta botan por terra un dos argu
mentos que se veñen utilizando 
para valorar positivamente o pa
pe I de Manuel Fraga. Só un 
36, 75% resposta que "o governo 
Fraga conseguiu un maior respe
to para Galiza" e de entre eles 
observa-se que hai un alto nú
mero de persoas que confunde o 
respeto ou a preséncia no exte
rior co coñecimento neutros pai
ses (viaxes de Fraga) ou con . 

proporcionalmente as consul
tas, para cada caso, segundo 
o tamaño dos núcleos de po
voación con vida própria, do 
que se derivaron tres catego
rías: casco urbano, bairros e 
área rural.• 
Duarte Correa, Nuria Varela e Alfon
so Rodrfguez foron os encargados da 
sua elaboración. 

que "saimo.s máis nos médios de 
comunicación". Os interrogados 
fan referéncia ás cuestións máis 
difundidas (viaxe a Cuba, Pazo 
en Madrid). 

Aqueles que consideran que so
mos "igual" ou "menos respeta
dos" sinalan que por parte da 
Xunta "só hai campañas publici
tárias" e carecen de "actuacións 
firmes en defensa dos nasos in
tereses". 

Preferéncias eleitorais 

A d.erradeira pergunta, que fai 
referéncia ás preferéncias eleito
rai s é a máis complexa, dado 
que moitos dos que respostan 

·. ao inquérito sinten unha forte 
desconfianza sobre o entrevista
dor á hora de descubrir ás suas 
inclinacións partidárias. Sobre a 
intención actual de voto, máis da 
metade dos consultados 
(52,25%) non se ·define. Os que 
si o fan reparten o voto entre tres 
opcións fundamentalmente (PP, 
PSOE, BNG). A respeito das pa
sadas eleicións autonómicas hai 
pequenos retrocesos do PP e do 
PSOE, me·ntres o BNG manten a 
mesma porcentaxe de intención 

I I , / 

PEPE CARREIRO 

de voto. Compre, neste caso, ter 
en canta que o número dos que 
confesan a sua intención de voto 
actual é menor ao dos que sina
lan o seu voto nas anteriores. 

Fenómeno importante é o do vo
to PP que na sua inmensa maio
ria non é un voto ao Partido Po
pular senón a Manuel Fraga, "eu 
voto por Fraga", "son de Fraga", 
"non son político ... voto por Fra
ga". Mesmo hai quen critica for
temente ao PP, pero dá o seu 
voto "a Fraga". Tamén moitos 
dos que consideran que a situa
ción de Galiza non variou ou em
piorou e responsabilizan á Xunta 
dos problemas din que '"Fraga é 

. bo" e "arranxará Galiza".+ 

Q 70°/o 
dos galegas 
responsabiliza por 
igoal á Xunta e 

. a Madrid 
dos problemas. 
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omo cahf1car1a a s1tuac1ón econom1ca 

Boa 
Mala 

esae que o 

· ·Mellorou 
Segue igoal 

.6, 25% 
38;5% 

. Regular 
Ns/Ne 

esta no governo, a s1tuac1on ... 

18,25% 
50~5% 

Si 

Empiorou'
Ns/N·c 

Non 

53,25% 
2% 

24,25% 
7% 

Ns/ Ne 

A Xunta: 69,25% 
70,5% 
54,25% 

19,75% . 11% 
O Governo Central: 16% 13,5% 
A C.E.: · 27% 18,75% . 
Nós mesmos por 
non protestar: 78,25% 14,5% 7,25% 
Nós mesmos 
porque non sabemos 
traballar ben: 35,5% 52% 12,5% 

Máis 
36,75% 

Menos 
10,25% 

A quen votou nas 
autonómicas anteriores? 

pp 
PSOE 
BNG 
PSG-EG 
CNG-CG 
EU 
Ns/Ne 
Non votou 

25,5% 
13,5% 
4,25% 
1,75% 
1% 
0,75% 

40% 
13,25% 

Igual 
39,5% 

pp 
PSOE 
BNG 
PSG-EG 
CNG-CG 
EU 
Ns/Ne 
Non votará 

ous anos, 

Ns/Ne · 
13,5% 

22,5% 
9,5% 
4,25% 
0,75% 

0,25% 
52,25% 
10,5% 

Mentres o 83°/o dos do BNG son menores de 35 
O 56o/o dos votantes do pp· 
teñen máis de 50 anos 

Entre os 18 e os 25 
anos: os máis 
favorábeis á CE 

Neste grupo de idade atopamos · 
o menor número de xente que 
califica a situación de Galiza de 
mala (27, 1 %), inclinándose unha 
ampla maioria (64,4%) por califi
cala de regular. 

Ademias é de salientar que os 
que atribuen algunha responsa
bilidade á CEE (44%) e os que 
non (42,3%) están separados 
por menos de dous puntos, sen-

. do neste grupo de idade no que 
menos responsabilidade se atri
bue a CEE da actual situación. 

En canto á intención de voto ob
servase que se mantén aproxima
damente igual ás anteriores elei
cións autonómicas cunha peque
na baixa de 2 pontos do PSOE. 

Entre os 25 e os 35 
anos: os máis críticos 

Este é o grupo de idade que se 
mostra máis crítico coa situa
ción actual de Galiza e coa ac
tuación e responsabilidade das 
distintas administracións. O 
44,2% dos consultados califica 
de mala a situación económica, 
senda ésta a porcentaxe máis 

- de 50 anos 

pp 
PSOE 
BNG 

44% 
69% 
98,5% 

- de 35 anos 

pp 
PSOE 
BNG 

21% 
57,8% 
83,3% 

+de 50 anos 

55,9% 
30,9% 
1,5% 

+de 35 anos 

78,9% 
42,15% 
16,6% 

alta de todo o inquérito; e só un 
3, 15% a califica de poa. 

No tocante ao papel do PP na 
Xunta atopamos outra vez os ní
veis máis altos de crítica, conside
rando o 30,5% que desde que go
verna Fraga a situación empiorou. 

Todas· as Administracións (Xun
ta, Madrid, CE) teñen importan
tes responsabilidades na situa
ción pala que esta a atravesar o 
pais. Ainda asi, a porcentaxe 
máis alta de responsabilidade 
este grupo de idade achácalla 
aos mesmos galegas porque non 
protestamos o suficiente (o 
85,2% opina dese xeito). 

En canto á intención de voto 
destaca o feito de que tanto o PP 
como o PSOE teñen unha forte 
baixa de arredor de 8 puntos ca-

(Pasa á páxina seguinte) 

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

As mulleres 
máis remisas a contestar 
- Os · homes teñen poucos in
convenientes para respostar ás 
perguntas, mentres que as mu
lleres, ao princípio, son incapa
ces de respostar: "non entendo 
de política", "non está o meu 
horne", "eu son ama de casa e 
non seí nada". Posteriormente, 
cando se lles presenta o inqué
rito, as suas. respostas non se 
diferéncian das dos homes. 

- Moitas mulleres non saberi 
o que van votar "voto o que 
meu home", "dixo-me meu ha~ 

. me -por quen votar". 

---:- A última pergunta resu_lta a 
máis difícil . de respostar. Hai 
medo e desconfianza para co 
entrevistador (o inquérito é 
:telefónico). E moitos recordan 
que "9 voto é secreto", "non 

se pode dicer" . . · 

-Hai un forte descrédito a 
resgeito do labor dos políticos, 
"son todos iguais". 

- O voto PP é fundamental
mente voto por "Fraga" ("por 
Fraga naturalmente", "por Fra
ga claro", "por quen ia votar, · 
por Fraga") : 

-Non hai voto "Beiras" ainda 
que si algun voto "Felipe"; má
lia explicar que se trata dun-

. has eleicións autonómicas. 

- · Moitos votan polo partido 
do alcalde. 

- Vários votan BNG e_ngadin
do que votan "pala esquerda" 
ou . "polos nacionalistas".• 

L-----~-~--------------~--------------------------J 

Crise de 
representación 
Os dous primeiros anos dun governo sori de prometer e asi o 
fixo Manuel Fraga coa ·sua máquina publicitária cerrada e 
engraxada. A única falla que teñen os aparatos da seducción 
son as· crises pertinaces, como ben saben Bush e Margaret 
Thatcher. Para Galiza chegou a hora das verdades. O ecuador 
da lexislatura festéxase cunha folga xeral que se convoca sen 
propaganda. A maioria esmagante de galegas ten conciéncia en 
carne própria de que a situación é crítica e de que nos últimos 
tempos non mellorou. · 

É tamén uriha cl~ra maio.ria a que pensa que son precisas maiores 
mobilizacións se se queren correxir os desequilíbrjos territoriais 
dentro do Estado e dentro de. Europa. O consenso que existe 
favorábel á protesta coloca á própr"ia Xunta nunha situación 
marxinal cando afirma que "a folga non serverá para nada", 
opinión que tamén fixo sua Sánchez Presedo. Sitúanse tamén en 
minoria os portavoces empresariais cando din que a folga pode 
espantar os investimentos. En Galiza existe hoxe, como reflexa · 
este inquérito e como é ·patente coa simple-observación directa, un 
notábel descontento e un ha arela de cámbio que xa non ace_ita a 
pasividade. Tamén os meios de comunicación galegas se están a 
situar nun marco extra-social cando cubren cunha venda de 
siléncio, incomprensión ou .menosprécio todos os feitos · 
signific~tivos que están a ·acorrer. 

Percébese aqui unha gran iferéncia, por exemplo, coas cámaras 
de comércio ou o clero asturiano ou basca que apoiaron 
receritemente as reivindicacións dos traballadores. Galiia 
padeceu historicamente un institucionalismo sumiso e alleo que 
nun dia próximo pagará a sua falta de responsabilidade para co 
pavo no que se ·asenta. · 

Outro tanto se observa neste inquérito a respeito da CE. Unha 
notábel fenda se abre entre as· forzas políticas maioritárias que 
benzoaron e continuan a bendecir con papanatismo as directivas 
comunitárias e ese cincuenta por cento longo de galegas qu~ 
experimentou nas suas carnes as vantaxes da europeídade e que 
mostra xa unha postura crítica. Non seria extrano, que como a 
pasada semana en Franza, os dous grandes partidos do -consenso 
sofriran unha insospeitada e contundente perda de votos. 

Boa idea do. proxecto social que se lle aterece a Galiza dao o feito 
de que o PP sexa forza he:!(emónica a partir dos cincuenta anos e 
o nacionalismo, en contrapartida, teña o seu forte entre os · 
menores desa idade. A inversión é tan enorme que cabe talar de 
duas Galizas: a dos pensionistas, a dos educados e amedoñados 
durante a dictadura e a dos que teñen un futuro por diante e 
p~ecisan dun proxecto que o faga viábel. 

A alarma- e a gravidade desta situación vese redondeada polo 
siléncio no que está Galiza no Congreso dos Diputados. Nen unha 
só voz falou polo naso pavo, mália recoñecer, lateralmente, Felipe 
González que "en efeito, existen rexións e sectores máis 
perxudicados". O Partido Popular móstrase asi como o partido 
estatal que é, por moito que Manuel Fraga trate de adubialo e 
tinguilo de galeguismo. • 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 

da un deles. Manten-se a inten
ción de voto do BNG; sendo nes
ta franxa estária onde ten maior 
intención de voto. 

Entre os 
35 e os 50 anos: reivin
dicar máis 

Nesta franxa destaca un 42, 1 % 
que considera a situación de ma. 

É moi alta a porcentaxe dos·que 
responsabilizan aos próprios ga
legas por non protestar o sufi
ciente: 76,8%, senda tamén bas
tante alto o grado de responsabi
lidade das tres administracións. 

Empeza a subir ó número de 
xente que considera que ca PP 
somos máis respetados fóra, ca
se que un 42%. 

En canto á intención de voto hai 
unha baixa de máis de 7 puntos 
do PP, outra máis pequena do 
PSOE e sube case que un punto o 
BNG. 

Entre os 50 e 65 anos: 
o nacionalismo. balxa 

Aumenta o númerq de persoas 
que considera que a situación 
mellorou desde que governa o 
PP (21,8%) pero pola contra bai
xa a dos que consideran que Ga
liza _é máis respeitada fóra. 

En canto á intención de voto so 
debemos salientar a forte redu
ción do voto BNG. 

Máis de 65 anos: 
os máis optimistas 

Son os que máis apoian ao go
verno do PP tanto en intención 
de voto, que se mantén (31,5%) 
como ao valorar o seu labor de 
governo (para o 39,4% mellorou) 
ou a presenza no exterior (o 
55,2% pensa que somos máis 
respetados). 

Asemade é a franxa de idade 
que califica de mell<;>r a situa
ción da Galiza (o 15,7% califica 
de boa a situación) e ainda de-

.-
18-25 anos 

% 

Como calificaria a Boa 6,7 
situación económica Mala 27,1 

deGalieia? Regular 64,4 

Ns/Ne -

Desde que o PP Mellorou 18,6 
está no gove-rno Segue igo!!l 54,2 
a situación ___ Empiorou 22,0 

Ns/Ne 5,0 

Si 62,7 
A Xunta Non 25.4 

Ns/Ne 11,8 

O Governo Si 69,4 
de Madrid Non 20,3 

Quen son os Ns/Ne 10,1 
responsábeis 
dos problemas? O Mercado Si 44,0 

Comun Non 42,3 
Ns/Ne 13,5 

Nós mesmos Si 81 ,3 
por non No 11,8 
protestar Ns/Ne 6,7 

Nós mesmos Si 33,8 
porque non Non 57,6 
sabemos Ns/Ne 8.4 
traballar ben 

Cre que a Galiza é Máis 44,0 
respetada tora, Menos 11 ,8 
desde hai dous Igual 38,9 
anos, Ns/Ne 5,0 

pp 10,1 
PSOE 18,6 

A quen votou BNG 8.4 
nas autonómicas CNG-CG -
anteriores? PSG-EG -

EU -

Ns/Ne 32,2 
Non votou 30,5 

pp 10,1 
PSOE 16,9 
BNG 8,4 

A quen votaría CNG-CG -
hoxe? PSG-EG -

EU -
Ns/Ne 47,4 
Non votaría 16,9 

cindo marioritariamente que as 
- adminsitracións teñen respon

sabilidade na situación de Gali
za, é o grupo de idade que lles 
dá unha· responsabilidade máis 
baixa. 

25-35 anos 35-50 anos 50-?5 anos + 65 anos 

% % % % 

3,15 5,7 6,8 15,7 
44,2 - 42,1 36,7 34,2 
49,4 51,2 55,1 47,3 

2,1 - 1,4 2,6 

13,6 14,0 21,8 39,4 
50,5 57,8 47,1 23,6 
30,5 22,3 22,9 23,6 

5,2 5,7 8,0 13,1 

80,0 66,1 66,6 55,2 
14,7 20,6 17,2 23,6 

5,3 13,2 16,0 21,0 

81,0 74,3 62 51,6 
13,6 9,9 . 20,6 23,4 

5,4 15,7 17,2 25,0 

62,1 56,1 55,1 42,1 

24,2 25,6 21,8 23,6 

13,6 18,1 16,0 34,2 

85,2 76,8 73,5 63,3 
10,5 14,0 16,0 23,6 

4,3 9,09 10,3 13,1 

32,6 42,1 24,1 44,7 

60,0 44,6 55,1 39,4 

7.4 13,2 20,6 15,9 

25,2 41 ,3 29,8 55,2 

12,6 10,7 5,7 10,5 

49,4 39,6 45,9 10,7 

12,6 8,2 18,3 23,6 

20,0 32,2 34.4 31 ,5 
21 ,0 8,2 10,3 7,8 

8,6 2.4 1,1 -
- 1.4 2,2 -

4,2 1,8 - 2,6 

- 1,6 1,1 -
36,8 40 ,4 40,2 36,8 

8 ,4 11,5 10,3 21 ,05 

12,6 24,7 28,7 31 ,5 

12,6 5,7 8,0 8,0 

8,6 3,2 1,1 -
- - - -

1,0 0,9 - -
- 0,8 - -

54,5 57,0 52,8 50,0 
10,5 7.4 8.4 10,5 

Destaca o feíto de que, para o 
44, 7%, os gal egos somos res
ponsábeis da nasa situación por
que non sabemos traballar ben 
(é a porcentaxe máis alta de to
do o inquérito nesta cuestión) .• 

r-----------------------, 
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As ventaxas
da CE 
non se 
concretan 

As respostas á cuestión de 
se o Mercado Comun ten 
ou non algunha responsabi
lidade na situación de Gali
za modifican a ideia tan es
pallada de que a entrada na 
Europa Comunitária vai tra
er o pr:ogreso e a moderni-

. zación. 

O 54,25% dos entrevista
dos afirma que a CE ten 
moita responsabilidade nos 
problemas de Galiza, frente 
a só un 27% que non lle 
achaca responsabilidade 
algunha. 

Compre salientar que as ob
servació ns que tan uns e 
outros son moi distintas. Os 
que consideran negativa a 
CE normalmente concretan 
a sua resposta facendo ref e
réncia aos sectores que se 
ven afectados pala integra
ción comunitária, así talan 
das "cuotas lácteas" e da 
crise agrária en xeral , da 
"mala situación na que que
da o sector pesqueiro" ou do 
"desmantelamento indus
trial "; todo isto consideran 
que é un tributo a pagar po
los galegas para que outras 1 

zonas do Estado español te
ñan algun benefício ("para 
outros ao mellor é bó pero 
para os galegas non"). Al
guns sinalan que o único 
que conseguimos até agora 
de Europa foi trocar "vacas 
por eucaliptos". 

O 27% que non sinala a CE 
como responsabel afirma 
que "ternos que ser euro
peus", "ternos que estar en 
Europa", "grácias a iso Gali
za deixará de ser pobre en 
pouco tempo". Neste caso 
os argumentos son máis xe
rais e praticamente nunca 
os entrevistados utilizan 
exemplos da vida diária. 

No tocante aos que non sa
ben ou non contestan , en
cóntrase aquí a porcentaxe 
máis alta de indecisos de 
todo o inquérito non senda, 
claro está, na pergunta que' 
fai referéncia á opción elei
toral) . A meitande parte de
se 18,75% que se inclina 
por non respostar faino di
cindo que falta información 
e que non se lles explicou 
ben que é o Mercado Co
mun e que podaremos ob
ter nós del ("se o governo 
nos meteu algo de bó terá, 
pero eu non sei"). 

Tamén a respeito da CE 
non son poucos os que si-
n al an que o_s problemas 
son debidos a que as deci
sións en matéria económica 
non as tomamos na Galiza 1 

(lembremos que no inquéri
to publicado por A Nosa Te-
r r a (Nº 486, 18/7/91) un 
69% dos consultados opta
ba por esta postyra. + 
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ANTE o 2 DE ABRIL 

•MANUEL VEIGA 

Os prolegómenos da folga 
xeral prevista para 
o dia 2 de Abri 1 están 
a resolverse, á altura de 
escrebir estas liñas, con 
escasa tensión e sen 
apenas polémica. "A 
resposta vai ser moi boa e 
o paro absoluto", coinciden 
en afirmar os líderes 
sindicais consultados. 
"O que sucede é que a 
necesidade da protesta 
está moi asumida", 
sinalan. Só as duas 
grandes forzas políticas de 
ámbito estatal e os 
portavoces empresariais 
están a emitir opinións 
negativas sobre a 
movilización, ainda que 
aceitan a imposibilidaoe de 
freala. Mesmo non 
resultaria surprendente 
que alguns dos seus 
membros se sumasen 
a última hora aos azctos. o paro vai ser absoluto segundo os sindicatos. 

'Aqui non hai impoténcia, senón deixación de responsabilidades', sinalan os sindicatos 

Masiva asisténcia 
ás asambleas preparatórias ·da folga xeral 
Cuñas de rádio, megafonías e 
carteis animaran o ambiente es
tes últimos días. "Esta taiga será 
histórica porque por primeira vez 
está a ser convocada pola totali
dad e dos sindicatos. Desde o 
princípio, a unidade no comité de 
folga é absoluta", sinala Samuel 
Martín, secretário de organiza
ción de UGT-Galicia. 

As centrais obre iras , UGT, 
CCOO e CIG e as agrárias SLG, 
UUAA, XXAA e USAC asinan a 
convocatória de taiga. "É certo 
que na rua parece que non hai 
ambiente, recoñece o dirixente 
uxetista, pero lago vese que iso 
é consecuéncia de que case to
do o mundo está de acordo coa 
folga, sinala. Nas fábricas non 
hai polémica, pero estamos sur
prendidos do número de delega
dos que asisten as asambleas, 
onde antes ian 50 agora van 
200". Idéntica opinión é suscrita 
por Manuel Mera, secretário .xe
ral da INTG-CIG. 

"Estamos a tope de asambleas", 
afirma Lídia Senra, secretária 
portavoz do SLG. "A xente, sina
la, ten certo o que se lle está vin
do enriba, no leite, na carne, nos 
produtos de horta. Ten clarísimo 
que as multinacionais se están a 
quedar co mercado e que nós te
rnos que defender o noso dereito 
a producir". 

Todas as cidades e cabeceiras 
comarcais verán desenvolverse 
manifestacións e concentracións 
odia 2. Vigo levará o emblema 
dos actos obreiros e Lugo dos 
agrários, con participación dos 
respectivos secretários xerais. 

Despois da folga, que? 

Un dos argumentos máis utiliza
dos polos contrários á folga é o 
de perguntarse polo dia despois. 
Manuel Mera recoñece que é di
fícil encontrar un elemento nego-

ciador que diálogue cos sindica
tos. "Solchaga dixo que non ia 
haber plan de industrialización 
para Galiza. Xunta é empresários 
están en contra da folga e mes
mo exiben a sua prepoténcia. 
Paréceriame terribel, afirma Me
ra, que os entes públicos fixeran 
ouvidos xordos a unha protesta 
tan masiva, quereria dicer que 
aquí non existe a democrácia". 

"A partir do dia 2 pódense ver 
duas Galizas, a dos políticos do 
poder que están en Bábia e a 
dos cidadáns que non aceitan 
que todo se pospoña para-o 97 e 
que ven o país parado", sinala 
Samuel Martín. 

"Aos que din que a folga non vai 
servir eu pergúntolles: e se non 
tacemos a folga que? Porque 

r-------------------------------------------------, 
1Non hai crise económica, senón 
un mal reparto da riqueza' 
"O problema principal non é a 
crise económica, porque o Es
tado español tivo e está a ter 
un crecemento máis elevado 
que outros paises europeos. O 
crecemento do PIB superou o 
4% vários anos e agora segue 
por riba do 2%", sinala Manuel 
Mera. "Estamos diante dunha 
crise do sistema, do próprio 
modelo económico, porque 
medra a economía pero au
mentan as diferéncias territo
riais e sociais". 

"Resultaría léxico pedir un re
plegue dos traballadores se de 
verdade houbera unha crise. 
Pero o que hai, afirma o secre
tário da INTG-CIG, é un grupo 
de povoación que vive mellar 
ca nunca e nacións e rexións 
do Estado español que sairon 
beneficiadas, namentras a ou
tras sucedeunos todo o contrá
rio. Logo do que haberia que 
talar é duriha nova orde econó
mica dentro da Península", 
conclue.+ 

Magnitudes macro-económicas comparativas en % 
Galiza - Estado 

Conceptos G/E% 

Povoación .... .......... .. .................... ... .. .................................. 7,1 
Povoación activa ... ............. , .............................. ....... .......... 7,6 
Asalariados na indústria ..................... ..... .. ... .... ................ .. 5,6 
Produción mineira ........................................ ... ................. 19,3 
Produción pesqueira .. ............................... ....................... 42, 7 
Produción industrial (*) ............... ........ .. ... ........... .. ............. .4,3 
Produción enerxética eléctrica ......................................... 12,2 
Sslários ......... ..... ...... .. ............... ........ .. .............. .................. 84,6 
Povoación agrária .. .......................................................... 23,0 
Produción agrária ... .. ................ .... .... ·· ·························:······ª·º 

(*) Excluindo enerxia e mineria 

Véxase a diferéncia entre, povoación produción de materias , 
primas, industria trasformadora e salários. 
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Astúrias conseguiu 300 mil mi
llóns de investimento grácias a 
movilizarse e o País Basca 800 
mil. Tiveron que sentarse a ne
gociar con eles", sin ala -o secre
tário de organización de UGT. "A 
diferéncia, resume, é que alí te
ñe n uns governos autónomos 
que petan enriba da mesa, ate 
Hormaechea en Cantábria se 
puxo farruco, pero aqui ternos a 

'A diferéncia é 
que alí teñen u ns 
governos 
autónomos que 
petan enriba da 
mesa, pero aqui 
ternos a Fraga 
que vai de Reina 
Madre e limítase 
a mandarlle unha 
carta a Felip_e 
que nen saquera 
lle contesta' 

Fraga que vai de Reina Madre e 
limítase a mandarlle unha carta 
a Felipe que nen sequera lle 
contesta". 

Samuel Martín considera tamén 
que "o PSOE vive unha contradi
ción absoluta e o único que trata 
é de pasar desapercebido". 
"Aquí non hai impoténcia, senón 
deixación de responsabilidades. 
A única forza social existente 
son os sindicatos, dado que os 
partidos que propugnan medidas 
semellantes están en minoría pa
ra levalas a cabo". 

Lídia Senra tampouco percibe 
impoténcia. "Non é certo que ha
xa desánimo. Nas asambleas 
vese todo o contrário e estamos 
a facelas a mareas por todo o 
país. A xente sabe que o único 
que lle queda é organizarse e 
presionar. Nós, por exemplo, es
tamos a ter un auxe moi grande 
de afiliación". 

Sobre a oposición á folga, Senra 
sinala que "os caciques tan con
tracam pañ a nalgunhas zonas, 
pero tampouco se pode falar de 
viruléncia, polo menos até ago
ra". "O yerdadeiro problema, in
dica a secretária portavoz do 
Sindicato Labrego, é que a Xun
ta non ten nada que oferecer, 
nengun plan. Só busca medidas 
para adaptarse á Política Agrária 
europea, pero nengunha para fa
cer frente ao desastre que se 
nos ven enriba". 

Críticas aos empresários 
e á Xunta 

"Os servícios mínimos que puxo 
a Xunta son superiores aos do 
14-D", afirma Samuel Martín. "E 
daquela, lembra, UGT e CCOO 
recurrimos a medida e gañamos": 

Manuel Mera, pola sua banda, 
critica o argumento utilizado en 
dias pasados polos empresá
rios, segundo o cal a folga daría 
lugar a que Galiza perdese in
vestimentos exteriores. "Estes 
empresários son uns inúteis, 
afirma. Abonda con lembrar que 
Madrid e Barcelona concentran 
o 70% dos investimentos exte
riores e son as áreas que per
den máis horas por folgas e on
de existe unha meirande confliti
vi dade. A Galiza viñeron até 
agora un 0,6% dos investimen
tos extranxeiros de todo o Esta
do, non sei que é o que pode
mos perder?", pergúntase o diri
xente da CIG.+ 



6. ANOSA TERRA 
Nº 515 -26 DE MARZO DE 1992. 

• Facenda non 
poderá embargar 
contas bancárias 

Facenda non poderá embargar 
as contas correntes dos 
contribuintes que teflan débedas 
co fisco. O Tribunal supremo 
ditou un auto polo que suspende 
de forma cautelar vários artigas 
do Regul¡:¡mento Xeral de 
Recadación. O auto tamén lle 
afecta a aquelas persoas a quen 
lles embargaban as contas por 
non pagar as multas.• 

• Fuga radiactiva 
en Rúsia 

Un grave "incidente nuclear" 
nunha central próxima a San 
Petersburgofixo resucitar na 
Europa a pantasma de 
Chernóbil. Mália a fuga de gases 
radiactivos, a situación, segundo 
as autoridades rusas, non é 
alarmante, polo que non se 
evacuo u á povoación. 

Expertos nórdicos recomendaran 
hai unha semana a paralización 
deste tipo de centrais nucleares 
por considerar que os seus 
sistemas están envellecidos e 
poden comezar· a fallar.• 

• Rebelión curda 
en Turquia 

Os curdos, que ocupan 
maioritariamente o Sul-oeste de 
Turquia, l.evantáronse en armas 
contra o Governo metropolitano 
(deextrema direita) reclamando 
un Estado curdo. 

A esta sublevación,con 
combates que orixinaron dúcias 
de mortos, principalmente polos 
bombardeos da aviación turca, 
hai que unirlle agora a dos 
partidos de esquerda que 
pretenden aproveitar 
estaconxuntura para acabar cun 
réxime imposto pola ditadura 
militar.+ 

•Aprazado o 
acordo sobre a 
autovia de 
Leizarán 

O PNV, cuxa dirección reuniuse 
na mañanciña do 24 de Marzo, 
decidiu aprazar a aprobación por 
parte da Deputación Foral de 
Gipuzkoa do novo trazado da 
autovia de Leizarán, como 
acordaran ese partido e HB. 
Este aprazamento non implica, 
segundo o PNV, que non se vai 
aprobar a chamada alternativa 
Muga, pero deixan a decisión en· 
suspenso á vista dos últimos 
atentados de ETA. As críticas 
dos partidos do Pacto de Ajuria 
Enea e a posibilidade de ruptura, 
fixo ser cauto ao PNV, que 
agora, antes de aprobar o citado 
trazado, tentará, nunha reunión 
do "Pacto", afianzar est!;3. + 

NESTA SEMANA 

XOSÉ LOIS 

• Expediente a 
· arrasteiros 

A Consellaria de Pesca abriulle 
expediente a 72 arrasteiros do 
fresco-litoral que sairon faenar . 
durante o pasado fin de semana 
contravindo as ordes da Xunta 
que decreta o paro dominical 
para estes barcos. 

A negativa a obedecer esta orde 
do governo autónomo galega está 
apoiada pola patronal, mentres 
que os sindicatos están a favor da 
lei promulgada pala Xunta. • 

• Conflito en Muras 

•Lotes 
contra o sida 

O plano autonómico de 
prevención e control do Sida 
contempla para este ano a 
distribución de pequenos lotes 
cunha xiringa, un..preservativo, 
duas toalliñas con alcool, 
un botiño con água destilada e 
un folleto de recomendacións 
sanitárias. A venda 
realizarana nas farmácias 
e será ao mesmo prezo 
que se se comprase 
a xiringa soa. • 

•Campaña contra 
o actual Plano Forestal 

A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Natu
ralistas da Galiza inicíou, coincidindo coa 
celebración do Dia Forestal Mundial, unha 
campaña a favor da ordenación racional 
do monte cunha recollida de sinaturas en 
Compostela para pedir a modificación do 
actual proxecto de "Plano forestal" de ma
neira que se contemple un maior papel das 
árbores autóctonas e asimiladas na produ
ción forestal galega, e que o governo gale
ga faga unha política real de protección 
dos bosques autóctonos de interese con
servativo. 

Tamén se recolleron sinaturas para solici
tarlle.ao Ministro de lndústria o rechazo da 
solicitude de subvención feita por "Euroga
licia Forestal" para construir unha- fábrica 
de pasta de papel ao sulfato nas Pontes. 
As sinaturas non se solicitaron para pedir a 
proibición de instalar novas celulosas. 

Durante duas horas, en duas mesas colo
cadas o Sábado pela mañá na compostelá 
Praza do Toural, recolleron máis de 1.000 
si naturas.• 

"bloqueiro" e "comunista", e afirmando que xa en Astúrias 
facia política. 

No carnaval, Muras foi tomado pela Garda Civil e unha 
charanga que remedaba a corporación municipal disolta 
polos gardas frente ao consistório a instáncias do 
alcalde. A causa non pasou a maiores nen transcendeu 
moito do ámbito provincial. Foi unha mostra do 
enfrentamento latente que existia na povoación, e do 
talante do alcalde lssam Alnagm, eleito pola direita 
despois de diversos devaneos, entre eles unha 
peregrinaxe a pé a Compostela. 

O párroco, Modesto Vázquez, que foi alcalde hai dez 
anos, e que apoiou ao PSOE nos últimos comícios, 
recebeu o apoio dos viciños, que o 22 de Marzo se 
manifestaron diante do concello. Ese dia tamén estaban 
presentes o bispo de Mondoñedo Gea Escolano, que 
apoiou as actuacións do crego, asi como o superior dos 
Xesuítas da Coruña, que tamén revalidou a actuación do 
membro da sua orde. As autoridades eclesiásticas,asi e 
todo, tentaron mediar entre os litixiantes para pór paz no 
município. Na foto, o alcalde colócase diante da 
manifestación na sua contra de xeito provocativo.• 

O enfrentamento aflourou cando o alcalde criticou ao 
crego por facer política desde o púlpito, chamándolle 
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• Mineiros 
bercianos 
chegan 
a Madrid 

Os mineiros bercianos 
. chegaron a Madrid o 25 

de Marzo despois de 20 
de dias de camiñata 
desde Villablino á capital 
de España, perto de 500 
quilómetros. Oito 
membros do comité de 
empresa da Minero 
Siderúrgica de 
Ponferrada, permanecen 
pechados a 297 metros 
de profundidade 
cumprindo o Xoves 26 de 
Marzo 50 dias. 
Os traballadores 
protestan pola 
reconversión que 
pretenden facer do 
plantel. De momento xa 
lograron desbloquear as 
negociacións coa 
empresa.+ 

• Liberados presos 
cubanos 

As xestión directas de 
Fraga lribarne están 
posibilitando que Cuba 
libere a presos. Nos 
últimos dias os liberados 
son catro, dous deles xa 
chegaron á Galiza, 
prometéndolles Fraga 
atoparlles traballo. 
Outros dous foron postos 
en liberdade o 24 de 
Marzo. Estes dous 
presos foran condenados 
a oito anos de cárcere 
por un delito de 
narcotráfico despois de 
seren detidos nas costas 
cubanas cun 
carregamento de droga. 
As autoridades cubanas 
aprobaron ademais a 
saída doutras 14 persoas 
do país.Até o de agora 
son xa nove os liberados 
pola intercesión do 
Presidente da Xunta. • 

• Ourense, 
anticipo da folga 
xeral 

A convocatória dunha 
manifestación para o 
Xoves 26 de Marzo na 
capital ouret"lsá é o 
anticipo da folga Xeral do 
2 de Abril. As centrais 
convocantes pretenden, 
con esta protesta, evitar 
a "marxinación histórica" 
de Ourense e a "grave 
caréncia de 
i nfraestrutu ras". 
O lema é "todos pola 
industrialización de 
Ourense", pero entre 
eses todos non estaban 
ao comezo o PP, nen a 
Deputación, Cámara de 
Comércio nen a 
Confederación de 
empresários. • 
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LIQUIDACIÓN DO AGRO 

En plena crise agrária receben o .trato fiscal de empresários 

Os impostos aos labregos incrementados nun 140o/o 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

A baixada do IVA para as 
xoias, e gastos suntuosos, 
contrasta coa suba para os 
produtos de P,rimeira 
necesidade. A sua vez as 
tarifas telefónicas 
redúcense nas chamadas 
internajcionais realizadas 
asiduamente só palas 
empresas multinacionais, 
mentres se elva 
drasticamente o custo das 
chamadas urbanas. Estase 
a inaugurar quizá unha 
nova filosofia contributiva: 
cobrarlle máis a quen 
menos ten. A devandita 
filosofía ven de aplicarse 
recentemente ao sector 
agrário precisamente no 
seu pior momento. 

O Governo decidiu, diante da re
pentina baixada de renda dos la
bregos subirlle, dun xeito directo, 
do 10% do rendimento neto, que 
viñan pagando anteriormente, a 
un 24% que terán que pagar 
agora. Se cadra, como baixan os 
ingresos dos labregos, a admi
nistración non se lle ocorreu me-
11 or solución que aumentar as 
porcentaxes de retención para 
asi seguir ingresando o mesmo, 
ou incluso máis. 

Se algun labrego quixo darse de 
alta nos últimos tempos en facen
da atoupuse ao cobrir o impreso 
036 con que non atopaba o cadro 
do réxime especial de Agricultura, 
indicándoselle -se requería in
formación- que sinalase a Esti
mación obxectiva por coeficientes 
de Acticiade Empresarial. 

Resultaríalle irónico figurar no 
mesmo réxime que as empre
sas, pero seguramente non se 
imaxinaba, nen se lle informaba 
da nova ·situación tributária. E 
non se lle informaba porque nen 
os traballadores de facenda 
mesmo se crian o que figuraba 
na lei, e estaban á espera de 
que saise un réxime especial pa
ra agricultura, que no mesmo de
creto se contempla como posibi
lidade. De aí que a perplexidade 
fose total cando comezaron a 
chegar as casas o novo "Calen
dario del Contribuyente" no que 
sinala que do 1 ao 20 de Abril te
ñen que facer o pago fracciona
do do 1 º Trimestre. Até agora es
te facíase semestralmente, dan
do de prazo máis de un mes. 
Outra misiva da administración 

As contas non cadran, o roto non da para o descosido. 

tributária foi mais contundente: 
Aplícaselle a Estimación Obxec
tiva por coeficientes aos "empre
sários e agricultores" que non ti
veron máis de 12 empregados, 
nen superaron os 50 millóns de 
pesetas no ano 91. Ante este 
amplo ámbito de definición cal
quera non se dá por aludido. Lo
go disto o primeiro que un se 
pergunta é: que abrigas esixe o 
novo réxime? E aumenta a nasa 
surpresa ao ler: os empresários 
e agricultores levarán libros de 
vendas e ingresos, compras e 
gastos, e bens de investimento, 
senda as retencións dun 24% do 
rendimento neto, en catro pagos 
do 6% cada trimestre. 

Cualificación de 
licenciado en empresariais 
Antes de entrar nas consecuén
cias directas que para a renda 
dos labregos teria esta reforma, 
téñase en canta a multiplicación 
de requisitos burocráticos que 
supón. Esíxelle aos nosos paisa
nos unha cualificación cando 
menos de licenciado en Empre
sariais, ou no seu defecto, empu
xaríaselle ás mans das xestorias 
que farian o seu Agosto cobrán
dolle por estes servizos unha in
xente suma. Por ·óutra banda no 
caso dos afiliados a Sindicatos 
Agrários atoparíanse con que 
para que estas organizacións 

FERNANDO BELLAS 

cumplisen con ditos servizos te
rian que anular completamente a 
actividade sindical, abrigándoos 
a empregar todos os recursos 
humanos nestas xestións. 

Esta medida supón unha discri
minación a respeito dos labregos 
que xa está a ser denunciada 
polo SLG. Téñase en canta que 
para que a calquer obreiro lle re
teñan un 24% (sen tillos) teria: 
que cobrar máis de 6.000.000 de 
pesetas ao ano. Quedando total
mente isentos até 1.000.000 de 
que lle reteñan nada. Para que 
un labrego obteña 6.000.000 de 
soldo (rendimento neto) supo
ñendo que traballa tan só un na 

explotación -senda habitual que 
sexan máis- neceistaria ingre
sar en bruto uns 26.000.000 de 
pesetas _:.causa pouco comun 
na Galiza. Reténdoselle desde a 
primeira peseta que ingrese de 
rendimento neto a porcentaxe 
dun 24%. 

Vantaxe para as grandes 
explotacións 

Sen embargo esta medida. favo
rece as grandes expoltacións 
-case inexistentes na Galiza
que superen eses 26 millóns de 
pesetas porque, se ben aos 
obreiros a partir dos 6 millóns 
váiselles incrementando a por
centá.xe de retención, a estas 
macroexplotacións manteríaselle 
dita porcentaxe dun 24%. 

Desde o ponto de vista fiscal nas 
mesmas delegacións territoriais 
de facenda de Galiza non se ex
plican esta drástica medida, ha
beria que recorrer a motivacións 
políticas para entender este en
sañamento tributário co sector 
agrário. Fontes sindicais atribuen 
este decreto ao apoio loxístico 
que o plano de extermínio de la
bregos (ou eliminación de acti
vos agrários en linguaxe do MA
PA) necesitaría para apertar 
máis o torno no que os labregos 
están presionados entre a baixa
da de ingresos e limitacións de 
produción (cuotas lácteas) por 
uriha banda e a suba do IPC, 
Cotizacións á S.S. e finalmente 
retencións do IRPF, pala outra. 

Medidas de protesta 

De aí que o dia 25 se celebrase 
un primeiro acto do SLG na De
legación de Facenda da Coruña 
-coincidindo coas mobilizacións 
no estado que vai realizar o seu 
aliado español, a COAG---, esi
xindo a equiparación contributiva 
cos outros traballadores, concre
tándose nas segúintes reivindi
cacións: 

-Que até uns ingresos brutos 
de 6.000.000 de pta./ano os la
bregos queden isentos de facer 
os pagamentos fraccionados. 

-Que a partir destes ingresos 
se estabeleza un pagamento en 
función de escalas como as re
tencións dos traballadores asala
riados, de tal maneira que a por
centaxe a adiantar a facenda se
xa en función dos ingresos de 
cada quen. 

Para defender esta alternativa 
está previsto ademais realizar -
outra concentración o 30 de 
Abril.+ 
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DEBATE NO CONGRESO 

Galiza nen sequer foi citada ainda que o presidente 
recoñeceu a existéncia de comunidades máis perxudicadas que outras 

González ·propón 1997 como nova data cabalística 
•A. EIRÉ 

O Presidente do Governo 
do Estado, F~lipe 
González, apresentou no 
chamado debate sobre o 
estado da nación, as liñas 
básicas dun "Plan de 
Converxéncia con Europa" 
asentado na austeddade 
económica para as clases 
traballadores con recorte 
nas prestacións sociais, 
conxelación salarial e a 
precariedade no. emprego 
como medidas máis 
importntes para frenar a 
inflación e o déficit público, 
os dous grandes 
obxectivos para estar en 
1-997, nova data 
cabalística, na Europa da 
primeira velocidade. 
Recoñeceu· que estas 
medidas serian moito máis 
duras para unhas 
comunidades que para 
outras, pero, no Congreso, 
Galiza, as suas 
reivindicacións, estiveron 
de novo ausentes: en todo 
o debate só houbo unha 
cita por parte de Aznar 
para nomear as rexións 
subdesenvolvidas. 

Chegado o gran acontecimento 
de 1992, como non podia ser 
menos, Felipe González empra
zou aos cidadáns do Estado es- , 
pañol a outro reto. Esta vez a 
data cabalística, agora tan de 
moda entre os nosos governan
tes, sitúase en 1997, cando a 
cl:lamada "Converxéncia Euro
pea" terá que estar aseritada nos 
seus basamentos principais. 
Para poder situarnos daquelas 
entre os estados da "primeira ve-

. locidade" (os máis ricos), que 
conformarán a chamada "Nova 
Europa", o líder do PSOE, dese~ 
ñou as liñas mestras do que po
dia denominar socialismo liberal. 
Os seus principais eixos serán: 
economia de mercado, estímulo 

Felipe González afirmou que falar de 
Europa era como falar de España. 

Aznar, na foto con Álvarez Cascos, quixo entrar nun corpo a corpo con González, como se fose a sua última oportunidade. 

ao aforro e ao investimento pri
vado, competividade co exterior 
a nível da empresa privada, dis-

. minución das empresas públicas 
e incentivos para as privadas. 

O peso desta "Converxéncia 
Económica coa CE", recairá, 
máis unha vez, sobre as clases 
traballadoras que verán como o 
subsídio de desemprego se co
bra só despois de ter traballado 
un ano, e non seis meses como 
agora, como a demanda de em
prego público se conxela, e con 
ela os salários, e como a preten
sión de criar emprego se susten
tará na sua precariedade (a gran 
solución, "os resultados están á 
vista" afirmou), ainda que se 
pretenda aumentar o prazo míni
mo dos contratos a un ano. Ou
tras medidas similares daraas a 
coñecer, proximamente Carlos 
Solchaga, cando apresente o 
desenvolvimento do citado plan 
no Congreso; con dous obxecti
vos básicos: reducir a inflación e 
o déficit. 

Os talismáns de ·González e Sol
chaga, para lograr estas redu
cións, son retraer o consumo 
( chegou a tildar aos españois de 

consumistas empedernidos), 
conxelando os ingresos, vixian
do os précios, conxelando o em-

; prego, reducir o sedar público, 
reformando o INEM e o INSA
LUD. Os interlocutores sociais, 
deberian avaliar este plan, pero, 
se non o fan, o Governo levarao . 
igualmente adia,nte . E, como 
pensa que non lle vai ser fácil, 
promulgará unha "Lei de Folga", 
para impedir a presión dos tra
balladores. Os empresários, po
la sua banda, están dispostos a 
recordarlle ao Governo estas 
promesas. 

Pero a carga da "unica política 
posíbel, se hai outra díganma", 
como llepediu o presidente Gon
zález ao José Ramón Caso, por
tavoz do CDS, non será a mes
ma para todas as rexións. Felipe 
González recoñeceu que hai que 
''ter unha visión panorámica, tan
to no tempo como na distribución 
destas cargas", explicando como 
non é que "globalmente se per
desen postos nas indústrias, se
nón que, desde 1985, aumenta
ron", e afirmando que estes pas
tos de traballo "se perderon nal
g u ns sectores e nalgunhas re
xións, pero noutras aumentaron, 

e eso hai que decilo, hai que de
cilo, señorias". 

O clima de corrupción 

Felipe González tentou explicar 
que, se o debate o centraba en 
Europa, non é por esa tendéncia 
da que tanto se lle acusa, de fu
xir cara o exterior, senón porque 
os acordes de Maastricht lle 
afectan ao Estado español tanto 
como calquer decisión de interna 
do próprio Governo. A política 
económica do Estado español 
seria asi "a política económica 
europea". 

Pero esa idea na que pretendía 
asentar o debate, "porque o Go
verno pode e quer orientalo se
gundo o seu parecer", tiña un 
nubeiro que poderia deixalo difu
minado. Era a acusación de co
rrupción. O líder do PP, José Ma
ria Aznar, xa augurara que este 
ia ser o cabalo de batalla, pois o 
Governo central, contrariamente 
ao feíto na Galiza por Fraga, xa 
explicara con máis dunha sema
na de antelación cales ian ser as 
liñas mestras do seu discurso. 

Felipe González variou a sua es-

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

A gran ausente 
Roca, Anasagasti, Pérez Bue- Porque Xosé Maria Aznar, presi- citou cando falou das autono-
no, González Lizondo, Azkarra- dente dun partido que governa mias diferenciadas coas que hai 
ga, Arantxa Mendizábal, José na Galiza, · tampouco fíxo refe- que consensuar o "Pacto Auto-
Maria Mur, Luis Mardones... réncia á crise que padece a no- nómico". No seu relatório só apa-
Galegos, non. Cataláns, bas- sa nación. Falou de "Astúrias a receron Euskadi e Catalunya,. O 
cos, andaluces, valencianos, Canárias e de Málaga a Catalun- gran peso de Manuel Fraga en 
aragoneses, canários ... Gal iza ya", pero Gal iza estivo ausente e Madrid tamén quedou demostra-
non tiña nengun representante só a citou entre as rexións máis do ante o siléncio do Presidente 
no debate do Congreso dos De- subdesenvolvidas, con Castilla, González coa sua proposta de 
putadas. Ninguén lle apresen- Extremadura e Andalucia. "Administración Unica". Falou do 
tou ao Presidente González, pacto autonómico, da adecua-
ainda que fose en cinco minu- Tampouco Anguita (que poñeria o ción das admiriistracións, da can-
tos, 15 perguntas como Gonzá- contrapunto da realidade social xelación dos postas de traballo, 
lez Lizondo (Unión Valenciana), na sua réplica a Felipe González) pero non fixo referéncia, nen im-
pero sobre todo ninguén se pre- se acordou de nós cando fíxo o plicitamente, á proposta de Fra-
ocupou polo custe que vai re- relatório de folgas e protestas. Es- ga. Mais tampouco Aznar citou o 
presentar para Galiza, en parti- tivo outravolta Astúrias, Cantábria, tema nen de pasada, nen na sua 
cular, esa confluéncia, despois Murcia, Euskadi, León ... pero, as intervención primeira, (coque da-
de que o presidente recoñecese contínuas protestas sectoriais ga- ria unha imaxe de sintonia) nen 
que, unhas comunidades ian legas non foron recordadas e, a na réplica a un González quepo- 1 
sair máis perxudicadas que ou- próxima folga xeral do dia 2 de ñia en bandexa a proposta. : 
tras. Ou polos investimentos en Abril non ten carta de natureza: 1 

infraestruturas que o Presidente hai que agardar a que naza. Por Galiza só falou a sua voz : 
considerou básicos para a en- secular en Madrid: o siléncio. : 
trada en Europa. Felipe González tampouco nos Esta vez nen os de Zamora.+ : 

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

tratéxia e xa, de entrada, despois 
de referirse ao problema da ne
gociación con ETA, negando to
do tipo de saida negociada e 
mesmo a validez de calquer con
tacto, comprendendo, iso si, a 
postura do PNV nas suas con
versas con HB, afirmou que é in
xusto falar de corrupción xerali
zada, como fan alguns, afirman
do que o p(oblema era de "opi
nión pública" pala atitude de usar 
as denúncias "como arma políti
ca e propagandística". Segundo 
Felipe González, os encarrega
dos de dictaminar a auséncia ou 
preséncia de corrupción son, en 
todo caso, os tribunais. 

Para paliar ese clima de descon
fianza coa clase política existente 
na opinión pública, o presidente 
do governo estatal propuxo sete 
medidas: expulsar da vida 
pública a quen corrompen e aos 
que imputan falsas corrupcións ; 
respeitar escrupulosamente a 
presunción de inocéncia; que só 
o Poder Xudicial poda determinar 
en cada caso concreto se houbo 
trasgresión da Lei ; qL:Je non se 
xeralicen os casos ; que as em
presas que incurran en. actos irre
gualres demostrados,. non podan 
voltar a contratar coas adminis
tracións públicas ; endurecer as 
sancións por irregularidades, re
visar o sistema de financiamento 
dos partidos e disminuir severa
mente os gastos eleitorais". 

Hai outra medida que non citou 
expresamente neste paquete , 
pero que a tivo moi presente, a 
inclusión do delito de difamación 
no código penal , porque "é un 
problema de corrupción pública" 
quer dicer, dos meios de comuni
cación (ainda que o Governo 
contrólaos na sua gran maioria) . 
Felipe González, perguntouse 
demagóxicamente "quen está a 
favor da difamación", obviando 
que estes delitos están contem
plados xa con amplitude no códi
go penal. Citou a protección do 
honor na Alemánia esquecendo 
que na sua lexislación só está 
protexida a "fama merecida". 

O discurso de Xosé Maria Aznar, 
foi, como un "ataque á desespe
rada", querando castigar ao Pre
sidente neste ponto flaco , pero 
polo hemiciclo sobrevoaban os 
nomes de Hormaechea, Naseiro, 
Sanchís, Palop ... que puñan ner
vioso a un aspirante que semella
ba estar perdendo a sua "derra
d ei ra oportunidade de faxarse 
con Felipe González", como este 
oportunamente lle replicaria, sen 
que lle dese a oportunidade de 
concederlle un corpo a corpo que 
a dereita buscaba afanosa e de
sesperadamente para lanzar a X. 
Maria Aznar, mesmo con pataleo 

. esboirante no salón de plenos. 

Seria Miguel Roca, portavoz da 
CiU, o maior defensor da clase 
política ante os ataques de co
rrupción, e o maior fustigador do 
PP, cun CDS que denunciou ta
mén como a "demagóxia dalguns 
(referíndose a Aznar) pode favo
recer atitudes fascistas. Pero 
non só quedou claro a comuni
dade de intereses-pacto entre 
PSOE-CiU-PNV, senón. que nes
te debate tamén se pudo apre
ciar como Euskadiko Ezquerra 
está cada vez máis próxima ao 
PSOE.+ 
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UabaCaixa 
para un País 

cualia cultura propia 
Este país ten unha 

cultura viva. Uns sinais 
de identidade propios. 

E en Caixavigo 
creemos neles. 

Fomentamo-las 
iniciativas culturais deste gran país 

e creamos os lugares axeitados 
para o seu desenvolvemento. 
Investimos na educación dos nasos filias. 
Buscamos novas camiños para a preparación 
das xentes deste gran país. 
Caixavigo. Unha Caixa para a cultura deste país. 

Caixavigo 
Unba Caixa para un País 
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GALIZA E MUNDO 

COMUNICACIÓNS VIARIAS 

Moitas partes do percorrido non cumpren as normas desta clase de vias 

A Auto-Estrada do Atlántico é a única dentro do Estado 
que non ten . percorridos inter-urbanos de uso libre 

• G. LUCA DE TENA 

A Auto-Estrada do 
Atlántico é o único 
percorrido dos 1.933 
quilómetros da rede estatal 
de auto-estradas que non 
ten tramos de servícios 
interurbanos en réxime de 
gratuidade, coñecidos na 
língua particular da 
administración do 
transporte como tramos 
libres. O total de traxectos 
de balde no Estado suma 
130 quilómetros, cáseque 
todos de tránsito entre 
povoacións. 

franquias, mantén as suas case
tas de peaxe para cantidades 
que non dan pagado os salários 
dos empregados recadadores. 

"É o Estado quen decide facer 
con fondos do orzamento xeral 
os traxectos de uso libre -comen
tou un representante da Empre
sa Nacional de Autopistas. Ob
viamente foron razóns de intere
se xeral as que decidiron que 
non fosen de pago percorridos 
coma os do triángulo Avilés-Xi 
xón-Ovieu ou os servícios inter
urbanos de Valéncia, Barcelona 
e Madrid. Tamén por razóns polí
ticas mantivéronse as tarifas da 
Autopista do Atlántico mentres 
no resto da rede do Estado esta
ba a aplicarse o 95 por cento do 
índice de inflación cada ano". 

O uso restrinxido e o alto précio 
da via rápida Coruña-Vigo con
trasta coas declaracións que 
neste momento se prodigan so
bre a interrelación e integración 
das cidades do litoral atlántico. A auto-estrada do Atlántico ten a metade de cimentación cas do resto da rede europea. Pero o précio da construción é dobre. 

Amais da caréncia de traxectos 
ínter-urbanos de uso público, a 
Autopista do Atlántico (que man
tén a vella denominación fran
quista de Autopista del Atlántico) 
diferénciase da do resto do Esta
do pala pésima calidade. En moi
tos pontos dos 204,5 quilómetros 
que enlazan Coruña con Vigo, a 
área obrigatória de afección ( cen 
metros a partir do eixo) non se 
cumpre; os radios de xiro son in
feriores ao que prescrebe a cali
ficación desta clase de vias e 
partes do percorrido cárecen de 
arcén. O précio de 400 millóns 
de pesetas por quilómetro segue 
a ser o dobre do das autopistas 
europeas mentres a calidade da 
cimentación está na metade: cin
cuenta centímetros na do Atlánti
co e un metro nas europeas.• 

A auto-estrada galega, que no 
mes de Outubro atinxirá os 205,4 
quilómetros de percorrido coa 
apertura do treito Caldas-Ponte
vedra, é de plena titulariedade 
pública e está integrada na Em
presa Nacional de Autopistas 
(ENAUSA). Ten o segundo précio 
por quilómetro máis caro de toda 
a rede do Estado, o que se agra
va coa falla de accesos de uso li
bre. Sobre o mapa ibérico de au
to-estradas, son subvencionados 
polo Estado como percorridos 
gratuitos os de Las Rozas a Vi
llalba, de 20 quilómetros, na cha-

mada auto-estrada de Madrid a 
Galicia ou A-6. O treito anterior, 
de Madrid ás Rozas, tamén é de 
uso libre. No mesmo réxime de 
gratuidade está a auto-estrada 
Ovieu-Avilés-Xixón e os accesos 
a este circuito desde a Madrid
Ovieu; . desde Zaragoza a Alfaja
rín (10 quilómetros), de Valéncia 
a Pujol (1 O quilómetros), de Sevi
lla a Dos Hermanas (12 quilóme
tros) e o início da estrada de Te
nerife a Los Cristianos (8 quiló
metros). Tamén non son de pago 
a variante de Torrejón, o anaco 
de Bilbao a Basauri ou Cadiz-

Puerto Real entre outros. 

O estrago producido nas frontei
ras das cidades polos grandes 
movementos de terra que requi
ren as auto-estradas, asi como 
os condicionantes que impoñen 
ao desenvolvemento urbano, esi
xen como contrapartida o uso 
gratuito dos accesos ás cidades. 
Na autopista do Atlántico só se 
pode rodar sen pago nos tres 
quilómetros que levan desde A 
Xunqueira deica o bairro do Pi
no, en Pontevedra e nos dous 
que unen a Ponte da Rocha co 

enlace da estrada de Labacolla 
en Compostela. Estes dous trei
tos mínimos son exclusivamente 
urbanos e a non esixéncia de 
peaxe neles débese máis a ra
zóns de operatividade. 

Antes que mandase 
a Redacción, 
o···dono de Anaya 
·.preferiu pechar El Sol 

"A história xornalística de El Sol, iniciada baixo a 
dirección de José Antonio Martínez Soler, durou ben 
pouco: vintetrés dias; os que tardou o dono de Anaya 
alentado polo seu entorno de asesores, en recortar os 
poderes do director do diário, ao que se lle habia negar 
incluso a capacidade de contratación". Esta explicación 
é parte da reportaxe escrita pala redacción de El Sol, 
na edición única de 20 de Marzo, para explicar o peche 
do diário polo proprietário de Anaya Germán Sánchez 
Ruipérez. "Debecia por intervir (na dirección do diário) 
e espetoulle a Martínez Soler: Seica non podo mandar 
despois de ter gastado 3.500 millóns?. O mesmo 
problema tiveron outros catro directores''. Despois de 
ser relevado como presidente da Tele 5, a venda do 
seu 25 por cento na compañia, reportáralle a Sánchez 
4.000 millóns que investiu no diário, cuia cabeceira era 
propriedade da familia coruñesa Urgoiti. 

A crónica lembra que na etapa de Miguel Angel Aguilar 
(sucesor de Martínez Soler), aumentaran vendas 
e publicidade, pero Ruipérez pensou pechar 
a publicación pala mesma teima. "O problema era 
o mesmo: quen manda no diário?". Despois de dous 
directores máis, sempre en conflito pola intervención 
do proprietário e dos seus asesores familiares, 
fracasaron unhas negociacións de venda pola negativa 

Pero a norma xeral de non impar 
cobro de peaxe nos servícios ín
ter-urbanos das auto-estradas, 
non se atendeu na Autopista do 
Atlántico. Percorridos como os 
de Coruña a Guísamo ou Vigo a 
Redondela, que serven de eixo a 
mancomunidades favorecidas 
como tais por outro xénero de 

do dono de Anaya a perder o control. "A empresa deixou 
cair o producto reducindo aos poucos a oferta de fin de 
semana na que tora pioneira coa Bolsa dos Domingos', 
remata a crónica. O dono pechou o diário despois de 
menos de dous anos de vida e seis directores.+ 

O exemplo do Ebro 
serve para Eurogalicia 
"O requerimento do grupo Arco Iris á empresa Torras 
Papel para que retire unha campaña de publicidade 
calificada polos ecoloxistas como enganosa, deu o seu 
froito", di El Correo Gallego do día 24 nunha crónica da 
sua delegación da Coruña. "A empresa (do grupo 
financeiro dos petroleiros de Kuwait, o KIO) retirou do 
mercado unha campaña que iniciara para a promoción 
dunha suposta Fundación Aguila Real, que pretendía 
facer chegar á opinión pública unha imaxe seudo
ecoloxista e respeitosa para co meio ambiente de Torras 
o que non de nengun xeito se pode crer sobre todo 
no caso do Ebro e doutros moitos máis". 

El Correo Gallego cita ao Grupo Arco Iris que di que 
"Torras, principal accionista do proxecto de Eurogalicia 
Forestal e proprietária da celulosa que causou unha 
grave contaminación no rio Ebro, que deixara sen auga 
potábel durante tres dias a varias povoacións. 
Trala campaña é preciso que o Governo considere 
a modificación da Leí Xeral de Publicidade para que 
estabelezan multas máis duras para estes grupos que 
abusan a diário do seu grande marxe de manobra". 
Arco Iris "propón que o Governo Central e a Xunta 
·reconsideren a solicitude de subvencións por parte de 
Eurogalicía Forestal para a instalación da sua factoria en 
As Pontes" ao tempo que critica a colectivos ecoloxistas 

de ámbito estatal por optaren por vias ineficaces, en 
casos semellantes e buscar só protagonismo". • 

Medra o paro no Brasil 
"Os números sao explosivos -comenta Mónica 
Waldvogel no Jornal do Comércio de Recite, do 14 
de Febreiro-: o emprego caiu no País o 10,2 por cento 
em 91. Em Janeiro a situac;áo piorou. E continua 
grave em Fevereiro. No Rio de Janeiro, 40 mil 
traballhadores perderam o emprego no ano passado 
e aumenta a cada dia a decretac;áo de falencia de 
pequenas e microempresas. O problema é quemáis 
da metade dos 700.000 empregados fluminenses e 
cariocas estáo colocados em empresas deste porte 
( ... ) No mes pasado na indústria de Sáo Paulo foram 
dispensados por dia mil trabalhadores".+ 

Problemas personais do 
inspector xefe de Santiago 
"Xosé Fernández, inspector-xefe da policía de' 
Santiago -canta Andaina no seu número de Marzo
entrou na Biblioteca da Universidade e obrigou a unha 
funcionária (Lourdes Barros) a entregarlle o carné de 
identidade. Ao preguntar ela por que, foi conducida á 
comisaria e acusada dun delito de desobedíéncia 
leve. El está persuadido que lle pediu a identificación 
con toda educación e no exercício das suas funcións. 

Por exemplo, entrar na Universidade sen autorización, 
levala á Comisaria etc. Por ... porque ten lios coa sua ex
muller e dase a casualidade de que Lourdes vive nun 
piso alugado á ex-esposa do inspector. Extraordinário!".• 
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EL El C l Ó NS DO CÁMBIO 

Centro esquerda e centro direita descenden en conx.unto un 20 ºlo 
. . 

O bipartidismo quebra na Franza 
• FERNANDO CARBALLA 

"Unha Franza esmigallada 
que busca solucións. 
Un povo de esquerda 
desconcertado e cuxas 
referéncias abalan. Unha 
direita liberal que non 
aproveita o afundimento 
do Partido Socialista. Un 
PC que se consola con 
sobreviver. Unha Frente 
Nacional que consolida 
posicións pero sen 
explotar como contaba. 
Ecoloxistas triunfantes 
ainda que divididos ... " Eis 
o resumo de Bruno 
Frappat para Le Monde 
sobre os resultados das 
eleicións rexionais 
francesas do 22 de Marzo. 
A principal conclusión é 
que a política da 
alternáncia, do consenso, 
saltou en anacos. A 
alternativa na Europa 
ocidental xa non é unha: 
liberais ou 
socialdemócratas. Agora 
pode haber máis opcións. 
Tamén as nacionalistas, 
como en Córcega. 

A prlmeira ministra Edith Cresson co presidente Franc;ois Miterrand. 

Outro dado a salientar. O famoso 
"rechazo" da política por parte de 
cidadáns cansados da corrup
ción e dunha situación económi
ca preocupante non abriu o ca
miño á abstención. Case sete de 
cada dez franceses con direito a 
sufráxio acudiron ás urnas. Epa
ra expresar o que? En palabras 
do mesmo comentarista citado: 
"unha marquetaria de inquietu
des e perplexidades que traduce, 

· globalmente, o feito de cerca da 
metade deles non se pronuncia
ren por parHdos chamados de 
governo". · 

A derrota das maiorias 

Con non pouca surpresa, alguns 
comentaristas constataron a rup
tura do bipartidismo como norma 
de funcionamento da política 
francesa. Uns máis que outros. 
Ainda nestes lares é moeda co
rrente talar da alternáncia e do 
consenso , do eterno modelo 
constitucional británico. Os pre
tendidos analistas son xuíz e 
parte. Os mellares propagandis
tas do bipartidismo, Fraga ou Fe
lipe González, con que pirueta 
ideolóxica nos obsequiarán? As 

A renda per cápita é dez veces máis alta para os brancas 
# 

Superado o racismo, Africado Sul 
enfréntase ás diferéncias de riqueza 
•F.C. 

Nun continente tan pouco 
acostumado ás boas 
notícias, o resultado do 
referen,do do pasado día 
17 na Africado Sul é 
esperanzador. É a primeira 
vez en cerca de 1 00 anos 
que os afrikaners invirten a 
sua longa marcha cara a 
separación racial e volven 
o rosto cara o resto da 
humanidade. Un millón 
seiscentos mil a favor da 
supresión do apartheid, 
setecentos mil en contra. 
O camiño é irreversíbel. 

O si constitue un tremendo im
pulso ás negociacións constitu
cionais que se están levando a 
cabo dentro da Convención por 
unha África do Sul Democrática 
(CODESA nas suas siglas en in
glés), que conta con 19 asisten
tes. Os intentos de acorde entre 
os dous principais participantes, 
o governo e o Congreso Nacio
nal Africano, deixan entrever a 
posibilidade da formación dun 
governo interino que reempraza
ria ao actual executivo exclusiva
mente branca neste mesmo ano, 
probabelmente dentro dos próxi-
mos cinco meses. · 

Este milagro, impensábel hai 
pouco máis de dous anos , ten 
uns artífices políticos principais, 
os dirixentes do CNA, con Man
dela á cabeza. Esta organiza
ción , correlato institucional da re-

sisténcia e capacidade de sacrifi
cio da gran maioria negra da po
voación sulafricana, conduciu 
con equilíbrio exquisito e discipli
na unha situación tan explosiva e 
perigosa que pudo desembocar 
doadamente nunha guerra civil. 

O desafio económico 

Da África do Sul adoitaba a di
cerse que en política avanzaba a 
golpes de catástrofes e en eco
nomía a golpes de sorte. No pla
no teórico, o país de 1992 non 
ten nada a ver co de 1989, can
do de Klerk acedeu ao poder, pe
ro na prática nada cambiou ver
dadeiramente para a m~ioria da 
povoación. En 1991, a Africa do 
Sul tiña un PNB médio por habi
tante de 2.942 dólares. Pero se
gundo a Urban Foundation, un 
organismo privado, en 1990 o 
PNB era estimado en 10.400 dó
lares per capita para os brancas 
contra 1.150 para os negros, 
3.900 para os índios e 2.750 pa
ra os mestizos. 

No segundo trimestre de 1991 o 
salário médio dun branca era 
de 3.300 rands (unhas 122.000 
pesetas) e o dun negro non era 
máis que de 1.100 rands (sobre 
40.000). Como redistribuir as ri
quezas de maneira máis xusta 
sen desbaraxustar a economía? 
A resposta é unánime, xa veña 
do CNA ou do governo: lograr 
un forte crecimento susceptíbel 
de dinamizar a criación de em
pregos e permitir importantes 
investimentos en gastos sociais 
que minimicen as tensións , ele
vando o nível de vida dos máis 

desfavorecidos. 

O desemprego é unha plaga que 
atinxe especialmente os ghettos 
negros e ameaza a estabil idade 
interior. Segundo fontes oficiosa
mente admitidas, perta do 50 % 
da povoación activa negra, esti
mada nuns 11 millóns de perso
as está no paro. 

Pero estimular o crecimento non 
é tan fácil en pleno ciclo recesivo 
da economía mundial. A taxa de 
crecimento foi negativa en 1990 
(-0 ,9 %) e SÓ mof lixeiramente 
positiva en 1991 (0 ,5 %) . As esti
macións máis optimistas calibran 
un 2 % para este ano. Un resul
tado, de todas maneiras, moi in
ferior á taxa de expansión demo
gráfica, próxima ao 3 %. 

Polo lado positivo, o país ten un
ha déoeda externa· non moi ele
vada e internacionalmente consi
derad a como ben xestionada 
(18.300 millóns de dólares), e, 
relacionada cun PIB de 115.000 
millóns de dólares, ben inferior 
ás normas internacionais. 

lsto non debe facer esquecer os 
handicaps a longo termo dunha 
economia esencialmente minei
ra, collida na pinza do esgota
mento progresivo das suas re
servas -e portante na alza dos 
custes de extracción- e a caída 
progresiva nas cotizacións dos 
metais preciosos. 

Hoxe a sorte parece sorrirlle á 
política. Pero as catástrofes eco
nómicas non están ainda definiti
vamente conxuradas. + 

suas opcións homólogas sofre
ron estrondosos retrocesos . O 
exemplo européu xa non será 
agora pertinente? Volverán a ca
ra aos EEUU? 

A vitória pírrica 
de Le Pen 

O que non se produciu, decerto, 
foi o anunciado estoupido da ex
trema direita. A Frente Nacional, 
amalgama ideolóxica reaccioná
ria de saudosos da grandeur, ra
cistas e furibundos anti-comunls-

·' tas, non logrou os seus obxecti
vos. Ficaron moi lonxe de situar
se, como querían e prognostica
ban, na zona do 15-20 %, para 
se poderen apresentar como op- . 
ción de governo. Mesmo Le Pen 
non conseguiu na sua circunscri
ción chegar ao desexado 40 % 
(quedou no 27,5), o que o colo
caría de saída ben na carreira 
presidencial, o seu inútil anceio. 
A sua consolidación eleitoral , 
non obstante, pon de manifesto 
as suas evidentes razóns: ·o me
do ás duas "invasións", a dos 
imigrados que precarizan os em
pregos e a da Europ,a comun , 
que rouba mercados. E a crispa
ción dos temores, a instigación . 
aos ódios. 

A alternativa ecoloxista, apesar 
de se apresentar dividida en 
duas opcións, atinxiu uns resul -

tados espectaculares. Máis de 
3,5 millóns de votos, , superando 
ainda á FN. Só a 500.000 dos 
socialistas. Quizá sexa o voto do 
post-68, o decepcionado do PS, 
pero tamén o da Franza atribula
da polos excesos da industriali
·zación, do progreso, da defensa 
do meio-ambiente. 

Córcega, electroshock , 
nacionalista 

Sen matices que a minusvaloren 
(a participación foi amáis alta de 
toda a República, frisando o 83 . 
%) a vitória nacionalista na illa 
mediterránea foi sen paliativos. 
En oito anos duplicou os seus 
sufráxios. Con cerca do 14 %, a 
coalición Corsica Nazione, dirixi
da polo do.utor Simeoni, supera 
ao Movimento pola Autodetermi
nación, e entre as duas forma
cións sobrepasan o 21 % dos 
votos. 

A reagrupación de Simeoni con
seg u iu despertar o interese do 
eleitorado nacionalista, o que 
probabelmente anime a novas 
alianzas. A proximidade do p_o
der pode estimular a criación 
dunha única alternativa naciona
lista, o que permitiria abordar 
con garantias un programa en 
clave de soberania, o idioma, o 
desenvolvimento integral da illa e 
o respeito ao meio ambiente.+ 

A desorde ecorlómica, 
principal ameaza para 
o novo governo albanés 
•F.C. 

A oposición albanesa, encabeza
da polo Partido Democrático, obti
vo o pasado Domingo a maioria 
absoluta nas eleicións lexislativas. 
Segundo os resultados, ainda non 
definitivos, o PDA teria logrado o 
70 % dos sufráxios na capital, Ti
rana, e avances espectaculares , 
no Norte do país, que votara ma
sivamente polo Partido Socialista 
(ex Partido do Traballo, PTA, que 
governou durante- 50 anos) nos 
anteriores comícios lexislativos. 

' 
A evolución da situación política 
en Albánia, gardando as distán
cias, ten unha gran similitude coa 
de Bulgária, a saber: unha revolu
ción en tres etapas. En primeiró 
lugar a presión popular e interna
cional obriga aos antigos dirixen
tes comunistas a aceitar o multi
partidismo. A seguir, unhas pri
meiras eleicións, en Abril de 1990 
dan un amplo triunfo aos ex co
munistas aggiornados no Partido 
Socialista. Finalmente, nos se
gundos comícios, os do pasado 
22, vitória rotunda da oposición. 

Sexa cal far a amplitude da van
tax e conseguida polo Partido 
Democrático, as tarefas ás que 
se enfrenta o seu presidente Salí 
Berisha, un cardiólogo de 4 7 
anos que obtivo na sua circuns
crición o 97,2 % dos votos emiti
dos, son titánicas. 

En primeiro lugar o novo gover
no terá que facer o imposíbel por 
reinstaurar un mínimo de orde 
pública, tan profunda é a ~mar
quia reinante en Albánia. Cunha 

Sali Berisha. 

pol icia completamente des~~ie-1 , .. 

ditada e inexperta faise difíc~ pi- 1
' 

tar contra as bandas de . 1n
cuentes que impoñen a su lei 
en campos e·vilas. 

Tocante á economia, que facer 
con algo que praticamente non 
existe? Se deixamos á parte as 
minas de cromo, moi apetecíbeis 
para o capital transnacional , o 
resto do aparato produtivo está 
simplesmente parado. Os obrei
ros non acuden ao traballo ou as 
factorías non poden funcionar 
por mil caréncias. 

Despois do esforzo da ltália, que 
evitou coa sua axuda o pior -a 
fame xeralizada-, a comunida
de intemacional debe debruzar
se nunha axuda sempre prometi~ 
da para a reconstrución , ou me
llar, a construción , do país. O 
problema, como está a suceder 
·nos demás países do Leste, é se 
os recursos necesários para o 
renacer das economías van ser 
liberados por uns governos que 
tamén sofrena recesión.+ 
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A VÉSPERA DA ACTA ÚNICA 

O despacho da alfándega tarda un mínimo de cinco horas 

A fronteira azul de Tui trOuxo · novos atrancos 
para o intercámbio galego-portugués 

• G:LUCA DE TENA O ensaio de libre circulación so
bre tres pasos importantes, da 
Galiza, Extremadura e Andalucia 
anunciárase na reunión de Baio
na para o verán de 1990. "O de 
facer a Can/e Azul en Tui sus
pendeuse de momento -comen
tou un representante do ministé
rio do Interior-, ainda que só se 
controla de cando en vez. De feí
to, o paso de Tui xa está a fun
cionar como paso libre desde hai 
tempo. A realidade imponse e o 
control vai desaparecendo. A ex
periéncia é que hai máis tránsito 
de persoas e mercaderías e que 
o paso é practicamente libre". 

Oposición 
dos alfand~gários 

Aquí nunca houbo 
Fronteira-Azul~ e· nunca a 
haberá. O axente de 
policia que reclama a 
documentación no paso de 
Tui, descalifica con esta 
breve senténcia as 
declaracións do presidente 
da Xunta no encontro de 
ministros de Interior dos 
dous Estados, celebrado 
en Baiona o 4 de Abril de 
1990. Tamén as de Aníbal 
Cavaco Silva e Felipe 
González na xuntanza de 
Trujillo (Cáceres) de 14 de 
Nadal de 1991. Os trámites alfandegarios na fronteira de Tui demoran cinco horas apesar da 

axilidade prometida antes da entrada en vigor da Acta Única. A NOSA TERRA 
Máis fortes ca as declaracións 
de Estado, son as resisténcias 
dunha parte do funcionariado 
das alfándegas que ten declara
da unha guerra sen esperanza á 
Acta Unica. Na opinión de co
merciantes galegas que veñen 
realizando intercámbios co Nor
de de Portugal, a prometida flui
dez da fronteira sobre o Miño foi 
na realidade unha perda de axili
dade nos trámites, pola resistén
cia esporádica dalguns empre-

gados contra as novas normas. 
Por riba das declaracións de Es
tado e da inminéncia da libre cir
culación, un cargamento que 
atravese o Miño en dirección á 
Galiza demora como mínimo cin
co horas. A dilixéncia é maior na 
alfándega portuguesa na que o 
despacho pode tardar un máxi
mo de duas horas; na de Tui,é 
raro que o trámite remate en me
nos de tres horas. A alfándega 
de Tui abre ás dez da mañá e 
pecha de duas a tres e meia. O 
horario de traballo remata ás cin
co e meia da tarde. Destas con
dicións de funcionamento , que 
non poden ser máis apostas ás 
promesas de adiantar a libre cir
culación de mercadorias, dedú
cese obviamente que os envios 
chegados á fronteira de Tui ás 
tres da tarde non pasarán a al 
fándega até a mañá seguinte. 

O anúncio de que no paso de Tui 
adiantariase a libre circulación 
de mercaderías e persoas desde 
Xaneiro deste ano, mediante a 
criación dunha . cante azul, foi a 
declaración política principal dos 
presidentes portugués e español 
en Trujillo. González destacou a 
importáncia desta primeira expe
riéncia de supresión de alfánde
gas e Tui e Valenc;a celebraron 

verse convertidos na primeira 
gran experiéncia antes de 1993. 

A vista do que acontece no vello 
paso do Miño desde Xaneiro, a 
experiéncia pódese considerar 
un completo fracaso. Ambas 
duas Administracións non toma
ron medida nengunha para le~ 
vantar os controles alfandegá
rios. O presidente da Xunta apos-

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO . 

tara na conferéncia de Baiona 
"por unhas relacións fluidas entre 
Galiza e o Norde de Portugal". 
Tamén pedira un maior esforzo 
"para que a libre ciruclación entre 
as duas beiras se adiantase ·ao 
establecemento da Acta Unica". 
Fraga lribarne lembrou que este 
fora precisamente un dos pontos 
do seu programa eleitoral para a 
presidéncia da Xunta. 

Os trámites consisten na cumpri 
mentación da Declaración Unica 
de Alfándega (DUA) na que se 
descreben as mercadorias, o 
meio de transporte, o destino e a 
factura. Sobre unha factura de 
700.000 pesetas a administración 
de alfándegas cobrará uns gas
tos de despacho de 20.000 pese
tas segun tarifa (IVE aparte).• 

A ACTUALIDADE DO PARTIDO GALEGUISTA 

Camilo Nogueira ven de afirmar en rolda 
de prensa, e a título persoal, que é nece
sário reconstruir o Partido Galeguista para 
tirar o nacionalismo da marxina~idade. Xo
sé Manuel Beiras resposta que, en ver
sión moderna, iso mesmo xa é o BNG. 
Non teño en absoluto a intención de rei
vindicar direitos de autor, nen para min, 
nen para os compañeiros cos que veño 
predicando, parecía que no deserto, sobre 
este tema desde hai anos (várias veces 
desde esta mesma tribuna), nen para o 
partido no que neste momento milito. En 
política non hai, afortunadamente, direitos 
de autor e o meu estilo segue a ser que 
se a idea é boa, o importante é que a asu
man. Mais esta "surpresa" pode contribuir 
a acelerar o proceso que xa estaba en 
marcha (ao que fai mención segundo pa
rece un informe acougado da dirección do 
PSG-EG) ou atrancalo con problemas de 
protagonismo. 

Que eu saiba, a primeira vez que despois 
da transición se falou de Reconstrución 
do Partido Galeguista, con explícita refe
réncia ao carácter unitário e amplo do 
Partido de Castelao e Bóveda -e rexeito 
polo tanto do experimento de 1977 que 
aglutinou baixo esa sigla só ao sector 
mais . á dirieta dentro do nacional ismo
foi nun documento do PGN, con motivo 
dun 17 de Agosto, aló polo 1986. Coido 
que naquel partidiño había quizá algunhas 
persoas capaces de entender o significa
do desa expresión, pero pola época do 
ano estaban de vacacións. Foi aprobado 
sen resi$téncia. De todos xeitos, un vete
rano do experimento de 1977 comentou 
"Pero iso significa a caída de Ramón Pi
ñeiro!". Que lle irnos facer! A caída de Pi
ñeiro e dos diversos piñeirismos, incluído 
o anti-piñeiro, comezou, sen ser dexerga
da como tal, no momento en que o BNG 
renúncia ás homologacións externas e 
eleitorais, con motivo das primeiras elei
cións ao Parlamento Europeu, e lanza o 
slogan, (alguns pensan inda que non é 

LEurER BEMBO 

mais que un slogan, fóra e dentro do 
BNG) de proxecto comun. Daquela come
zou a efectiva e lenta reconstrución do 
Partido Galeguista. Daque/a comezou, 
non cando a fundación do BNG, e está in
da moi lonxe (en pasos a dar, espero que 
non en tempo) da sua realización. 

A eséncia do discurso político de Piñeiro 
era a negación da viabilidade e/ou operativi
dade da reconstrución dun partido unitário 
do nacionalismo, e a proposta táctica de 
apresentar este en forma "homologada", se
gundo as opcións ideolóxicas consolidadas 
en Europa, ou mesmo dentro desas op
cións organizadas como partidos estatais. 

A Reconstrución do Partido Galeguista 
convértese por primeira vez en discurso 
político partidário no 111 Congreso do PNG, 
o que decidiu a integración no BNG e ao 
mesmo tempo ofertar a posibilidade dun
ha plataforma máis ampla que aglutinar o 
nacionalismo cara cando merlos a unida
de eleitoral no nível estatal e europeu , co
mo primeiro acorde máis viabel, ao que 
segundo o mesmo texto ten que seguir un 
proceso de unificación orgánica e política 
(a curto prazo só hai espazo para unha 
proposta nacionalista, cando menos até 
este ser hexemónico no País). 

Sabemos ben que por parte do PNG-PG 
isto significa un xiro de 180º a respeito o 
que se fixo na época do Governo triparti
to, e que o xiro se non produciria de non 
ter sofrido un fracaso eleitoral. Outro tanto 
se pansa da actual atitude do PSG-EG, e 
da persoal de Camilo Nogueira. 

Reconstrución do Partido Galeguista non 
pode significar hoxe reeditar unha sigla, se
nón unha conceción basada na prioridade 
e polo tanto unidade do nacionalismo. Non 
exclue que nun proceso de aproximación á 
unidade acabe senda do tipo orgánico que 
foi durante a 11 República, nen o esixe. Non 
exclue nen esixe que sexa mediante a fór-

mula frentista do BNG, que procedente 
dunha conceición estratéxica fantasiosa e 

· descontextualizada se adapta sen embar
go hoxe ás necesidades da família (mal 
avinda pero família) nacionalista. Non ex
clue sequer que se reduza momentanea
mente a unha unidade _de acción, incluindo 
desde logo a faciana electoral. 

O que si esixe é: existéncia dun programa 
comun, realizábel a curto prazo, realista, 
mais asentado na coiilcidéncia estratéxica 
n·o obxectivo político da autodetermina
ción, unidade de acción, e articulación ra
cional do pluralismo existente. O problema 
non é de fórmula orgánica senón de atitu
des. Reconstruir o Partido Galeguista, ta- _ 
mén en versión "moderna" significa apos
tar pola posta en marcha dun proceso ca
ra a rápida hexemonia nacionalista, nun 
proceso de sinérxia entre o nível de con
ciéncia nacional e as realizacións dun na
cionalismo governante. 

E polo tanto, é. posíbel ·afirmar, como al
guns fixemos hai tempo, que o BNG está 
no camiño pero non que xa é a reconstru
ción do P. G. en versión moderna. lsto, ín
dependentemente de que a modernidade 
desa versión retírese quizá a unha etapa 
histórica posterior á que viveu Castelao, 

Reconstrución do . 
Partido Galeguista non 
é hoxe reeditar unha 
sigla, senón unha 
conceición basada na 
prioridade e polo 
tanto unidade do 
nacionalismo 

mais para nós comeza a ser pasado. Par
tindo do feito consumado da división en 
partidos ideolóxicos, a fórmula frentista é a 
máis axeitada para reconstruir a unidade. 
Pero cabe pensar que a multiplicación de 
partidos nacionalistas constituiu un erro 
histórico (o "piñeirismo", aceitado por todos 
os nacionalistas), e daquela a modernidade 
da frente é só unha fórmula de transición 
cara a rectificación daquel erro histórico. 

O Partido Galeguista é actual non porque 
resista o paso da história (en parte é asi, 
en parte non) senón porque se produce un 
reencontro coa história que se está a facer 
nos nasos días. Se para os mozos frustra
dos do intento do Consello da Mocidade a 
unidade nun único partido galeguista era 
causa do pasado, a modernidade das ide
oloxias comunista, socialista autoxestioná
ria, socialdemócrata, liberal e conservado
ra que se daba por suposto naqueles feli
ces (palas ilusións: quen se atreve a dubi
dar que con Franco éramos mais novas?) 
anos sesenta é hoxe cousa do pasado, 
coa diferéncia de que inda non se inteira
ron todos os que se teñen que inteirar. 

Esperemos pois que o debate se centre 
en realidades e en proxectos, non en po
lémicas e reivindicacións de protagonsi
mos. Esperemos sobretodo que o debate 
conduza a unha unidade que, se se pro
ducir, .é unidade para gañar, e a arma 
máis importante (porque nace do entu
siasmo e desperta entusiasmo) para ga
ñar. Que non se frustre no cálculo de 9, 1 O 
ou 11 deputados, mais 1 en Madrid, quer 
dicer, na hexemonia dentro da marxinali
dade. E que en adiante, podamos talar 
acougadamente, en conversas, en semi
nários, en debates inter-organizacións pe
ro co tempo necesário por diante, de Re
co nstrución do Partido Galeguista (re
construción que non ten nada . a ver con 
actas notaríais, rexistos de partidos, "mar
cas de fábrica", etc.) e xa non en surpresi
vas roldas de prensa. • 



I 

~ ' 
ALIMENTACION E SAUDE 

Unha alimentación equilibrada desde a infancia é un 

factor positivo de saúde para toda a vida. 

E xa moi coñecida a relación existente entre a 

presencia de moitas enfermidades ( cardiovasculares, 

cancro, etc ... ) e uns certos tipos de dieta. Esta exerce 

ademais unha acción decisiva sobre a reproducción, o 

crecemento e o rendemento físico e intelectual. 

Compre realizar unha dieta variada, restrinxindo o 

consumo de graxas animais e incrementando o consu

mo de leite ou derivados, sobre todo na infancia, de 

hortalizas, verduras, froitas, legumes, e peixe. 

UNTA 
[E~n 

CONSELLERIA DE SANIDADE 
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O bromuro de metilo ten provocado acidentes que non sairon á luz 

O uso ilegal dalguns pesticidas 
pon en perigo a vida das persoas 
• HORÁCIO VIXANDE 

"Ten habido acidentes 
camuflados, e mesmo 
martes que non sairon á luz 
pública porque non está 
permitida a venda e o uso 
particular dalguns 
productos" di Carlos 
Sánchez Pardo, técnico 
agrícola. Fala do bromuro 
de metilo, un gas licuado 
utilizado para desinfección 
de solos e que actua como 
herbicida, insecticida e 
funxicida (que elimina 
herbas, insectos e fungos, 
respectivamente). A sua 
aplicación faise insuflando o 
gas licuado na terra. Usase, 
fundamentalmente, en solos 
de invernadeiros que lago 
teñen que ser selacios; hai 
que pechar os invernadeiros 
e no.exterior ten que figurar 
un cartel que alerte da 
aplicación desta substáncia. 
A razón de tanta precaución 
é que a súa inalación é 
mortal para as persoas. 

As medidas para evitar acidentes 
co bromuro de metilo nunca se uti
lizan. Pero o problema do bromuro 
de metilo non é illado. Todo esca
pa ao control que exixe a lei. O 
uso de moitos pesticidas entraña 
un sério risco para a vida das per
soas, os animais e as plantas se 
non se fai baixo un estricto control. 

"Cómpre alertar á xente dos peri
gos que corre -di Carlos Sánchez 
Pardo-, agora comezan as fumi
gacións e moitos paisanos botan 
man do primeiro pesticida que ato
pan e fan un uso del absolutamen
te desaconsellado". 

A procesionária do pino, un verme 
que unicamente se cría no pino e 
que lle chupa a sávia até que o se
ca, está a invadir os bosques gale
gas, criando uriha situación alar
mante. Contra esta plaga -que ven 
ser como unha epidémia- tal e co
mo están as causas hoxe na Gali
za, xa non cabe unha solución pre
ventiva, só queda a posibilidade de 
actuar ~xterminando os vermes. 

O método de extermínio desta pla
ga é brutal, mais non hai outro xei
to de facelo cando está un pouco 
estendido. Várias clases de insec
ticidas son aplicadas mediante mé
todos indiscriminados, sempre 
através de fumigación aérea. Os 
resultados correspóndense ao mé
todo e ao estarzo realizado, e, en 
tanto que os produtos empregados 
non son demasiado selectivos 
-de cote é ao revés-, marren to
do tipo de vermes. 

Eis un exemplo do uso dun insecti
cida cando non hai máis remédio. 
Pero non sempre é asi, ou cando o 
é non se toman as mínimas pre
caucións. 

A lei regulamenta esta activida
de, e impede que a realicen parti
culares ou empresas non espe-

cializadas, pero o incumprimento 
é absoluto. -

Riscos 
para a saúde humana 

En xeral, para eliminar a procesio
nária do piñeiro bátase man un ór
gao-clorado de baixa toxicidade -
non todos os órgao-clorados son 
altamente tóxicos, depende da sua 
composición- aplicado con doses 
moi elevadas para contra-r~star o 
efeito dispersor do vento. E infre
cuente que algunha persoa resulte 
fumigada, xa que se estende por 
áreas pouco povoadas. Mais non 
é unha posibilidade tan remota que 
se vexan ?fectadas plantacións 
doutras espécies; neste sentido 
ten habido casos de fumigación 
sobre castiñeiras no outono, coin
cidindo coa recollida da castaña. 

Con sucesos como o anterior é 
inevitábel a pergunta: hai riscos di
rectos para o ser humano? 

"En princípio, non -di Teresa Ro
dríguez Fariñas, química especia
lizada en cuestións meio-ambien
tais-, haberia problema se os pro
dutos empregados chegaren á ca
pa freática e de aí entraren na ca
d ea trófica, rematando, logo de 
percorrer a cadea, no ser humano, 
pero todo está previsto para que 
non sexa asi". 

As leis que regulamentan esta acti
vidade, tóxica e perigosa, estabe
lecen mecanismos que impeden, 
en teoría, incidéncias negativas 
que pudesen ser perigosas para a 
saúde pública. 

Un caso é a fumigación nas cune
tas das estradas para eliminar o 
risco que para os automobilistas 
supón a presenza de silveiras, ma
torrais e toda clase de más herbas 
que medran ás beiras das estra
das. A lei obriga á sinalización du-

'Agora comezan 
as fumigacións e 
moitos paisanos 
botan man do 
primeiro pesticida 
que atopan' 

rante e posteriormente á fumiga
ción destes espazos. Trátase de 
evitar que as persoas podan reco
ller froitos silvestres como as mo
ras ou que as vacas pasten nestes 
lugares, por citar un exemplo que 
constitue unha estampa típica no 
naso país. 

Hai métodos máis seguros para 
retirar as más herbas das cunetas, 
un deles é o desbrozado, pero re
quire máis tempo e persoal. Moi
tos técnicos estiman que coa le
xislación actual non hai por que 
recorrer a el. 

Pero estas disposicións legais 
nunca se cumpren. Ainda máis, é 
habitual que algunhas empresas 
dedicadas a este labor non só se 
absteñan de sinalizar, senon que 
impidan que os seus traballadores 
efectuen a fumigación provistos 
dos obrigatórios traxes e protecto
res, a intención non é outra que a 
de evitar alarmas desnecesárias 
por parte da povoación. 

"O risco é dobre -recoñece Tere
sa Rodríguez Fariñas-, por un la
do a xente está exposta a un pro
duto tóxico, por outra parte no Es-

MAN EL 

tado español a penas hai estudos 
sobre a toxicidade que, sobre as 
persoas, teñen estes produtos". 

Outro elemento a ter en canta é a 
capacitación dos profisionais adi
cados a esta actividade. Ainda que 
os envases dos produtos incluen, 
por lei, unhas especificacións nas 
que se informa das cantidades a 
empregar segundo a superfície a 
tratar, son precisos, ademais, co
ñecimentos adicionais. 

Habitualmente os herbicidas non 
se aplican de forma individual, se
nón que van misturados, chegando 
a sumar cinco ou seis produtos 
distintos para alguns tratamentos. 

A suma dos herbicidas non é pro
porcional á sua eficácia, senón que 
a intensidade final pode verse mul
tiplicada. lsto denomínase efeito si
nérxico. Par-a facer unha mistura 
de herbicidas que resulte compen
sada é preciso o concurso dun pro
fisional cualificado. 

Nalgunhas das empresas especia
lizadas nesta actividade que teñen 
á Galiza como campo de opera
cións hai unha caréncia absoluta 
de profisionais capacitados, e moi
to menos cualificados ou titulados. 

Nestes momentos, e até o de ago
ra, non houbo un labor inspector 
real que velase polo cumprimento 
das normas que regulamentan es
ta actividade. 

Por outra parte, as administracións 
públicas, que forman de xeito case 
exclusivo a clientela destas empre
sas, óbvian calquer esixéncia en 
matéria de seguridade. 

Vemos, pois, que non só é que as 
empresas fan o que lles peta, se
nón que a administración é dobre
mente responsábel por unha total 
permisividade.+ 

Q REI DEPORTE 

•VÍTOR MÍGUEZ 

• A pasada semana o Centro 
de lnstitucións Penitenciá
rias sacaba á luz pública un 
dossier no que se afirmaba a 
prática masiva do deporte por 
parte dos reclusos das cadeas 
do estado, reslatándose no 
mesmo a entrega dos presos 
nas distintas competicións. O 
informe apresentaba isto como 
todo un logro, pero non especi
ficaba o que entende o Minsité
rio por " prática masiva" dado 
que o que lle consta a esta re
dacción é que para alguns pre
sos pasear polo pátio constitue 
todo un priviléxio. 

• Similar priviléxio parece ser o 
xogar con Maradona, ou polo 
menos isa é o que coida Car
los Menem. O presidente da 
Arxentina recentemente non ti
vo reparos en retar ao astro 
che a un partido de fútbol lago 
de que este chegase a declarar 
no seu dia que o país estaba 

. mellar cos militares que co ac
tual governo. Pero por se isto 
fose pouco a incongruéncia do 
Menem foi a máis , e despois 
de mancarse dunha perna adi
couse a narrar a "pachanga" 
desde a banda imitando a un 
xornalista deportivo; supoñe- , 
mos que para ensalzar os lan
ces do seu ídolo. 

• Guillermo, o rapaz de Barce
lona falecido en Sarriá polo lan
zamento dunha bengala foi o 
triste protagonista do munod 
deportivo na pasada semana. 
Nos distintos meios destacouse 
un precedente acaecido cinco 
anos atrás en Cádiz ; do que 
ninguén se lembra -nen se 
quer a TVG- é que no último 
Celta-Deportivo xa acontecera 
o mesmo incluso de forma pre
meditada. A diferéncia de Bar
celona, os afeizoados soube
ran afastar-se a tempo. 

• O Hoquei a patins camiña de 
vagariño á foxa que lle cavan 
os dirixentes das equipas cata
láns. Desanxelados polos su
cesivos trunfos dos galegas 
non se conformaron con desig
nar árbitros cataláns na final da 
liga Igualada-Liceo, senón que 
emparellaron aos dous conxun
tos nos cuartos de final da Co
pa co claro obxectivo de des
prestixiar a prática hoquística 
alén Catalunya. Como aqui non 
o ternos moi claro, gostaríanos 
saber se isto é consecuéncia 
de san espíritu olímpico do que 
se presume naqueles lares. 

• Un espírito semellante é o 
que reina en moitos xornalistas 
madrileños. O pasado Domingo 
no Bernabeu o Deportivo foi un 
claro merecedor do empate: un 
penálti non sinalado a Fran, ca
tro tiros a porta palas duas 
equipas, sete corners dos na
sos por seis dos deles e u nhas 
declaracións de Mendoza di
cendo dos seus r'apaces que 
"juegan como buenamente 
pueden" proban o bon xogo 
dos galegas. Rematado o parti
do o "imparcialismo" de certos 
meios sentenciaba: "a los galle
gos les podían haber caído 
ocho".• 1 -



ro 
á
m 
a 

or 
lS 
10 

>S 
o 
10 
:i-
3-
lo 
3-
3-
1e 

:-
o 
o 
s 
1-

JI 

1 . 

----------- -----------

A NOSA TERRA 15 
Nº 515 - 26 DE MARZO DE 1992 

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

Máis de 270.000 millóns de pesetas 

estanse a investir no Plan de Estradas máis 

ambicioso que nunca puxo en marcha Galicia: 

4.000 quilómetros novas e 5.000 renovados 

enlazarán, pala vía rápida, coas autovías 

Vigo-Benavente e Coruña-Benavente .. 

Os seus máis de 40 portas, 3 aeroportos, 

96 parques empresariais e os 2 parques 

ofimáticas, que van competir 

cos máis avanzados de Europa, cantan· con 

vía libre para enfrontarse con éxito 

ó reto do Mercado Europeo. 

pota vía rápida 

Boas noticias 

para o panorama galega. 

Noticias que se suman 

ó pulo dunha nova Galicia 

que decididamente se adapta 

ós tempos futuro~. 

Unha nova Galicia que cada día 

está máis cerca e chega máis 

lonxe. Respetando o que é e o que 

sempre foi, Galicia constrúese día 

a día un pouco mel lor. 

UNTA 
DE GALICIA ((1)) 

o 
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Anxo Moure, fundador de Xevale 
¿Hai que come:zar a super~r. o termo ecoloxismo' 

sementar landras, 
facer excursións cos rapaces 

Podia andar nunha moto de gran 
cilindrada ou nun deportivo último 
modelo pero percorreu boa parte da 
Europa en bicicleta; 

ou dirixir un grupo contra incéndios 
no verán. Anxo Maure é 

coñecido alén das nasas fronteiras, 
que aposta por un novo 
ecoloxísmo. Ademais, 
é un ecoloxismo que nace 
do mundo rural, un dos fundadores de Xevale, acodarse na barra do casino da vila 

e talar de fútbol pero prefire ir o grupo eco-pacifista galega máis frente ao ecoloxismo das cidades. 

•ALFONSO EIRÉ 

Como se pode andar a reivindi
car o uso da bicicleta cando 
moitas das estradas ainda te
ñen o firme de pedra ou, dito 
doutro xeito, como se entende o 
ecoloxismo nunha zona subde
senvolvida,· pois o ecoloxismo 
parece nacer e medrar co de
senvolvimento capitalista? 

Non hai que confundir os desen
volvimentos. Existe un desenvolvi
mento rural e, tamén, un desen
volvimento non agresivo co meio 
ambiente. Nós loitamos precisa
mente por mellorar as condicións 
de vida das persoas e nesa mella
ra éstá a aposta por un desenvol
vimento en harmonía co meio am
biente e coa natureza. 

·Pedir máis pistas no rural e en 

mellares condicións é unha das 
formas de facer ecoloxismo, pero 
claro, esas comunicacións impres
cidíbeis teñen que construirse de 
xeito que non degraden o meio 
ambiente. 

Pódese loitar polo desenvolvi
mento pedindo o turismo ecolóxi-

'O desenvolvimento 
que propoñen 
desde o poder fai 
perder calidade de 
vida'. 

co, como pode ser o potenciar to
do tipo de campamentos, aulas 
da natureza ou as diversas activi
dades meio-ambientais, pero ta
mén buscándolle alternativas ao 
sector agrícola como é a agricul
tura biolóxica ... 

Pero os habitantes do meio ru
ral captan esa mensaxe . . Que 
problemas teñen para transmi
tirllo? 

O problema é que os ecoloxistas 
somos moi poucos e estámonos 
enfrontando contra todo un entari
mado social que canta, ademais, 
cuns meios de propaganda moi 
potentes; desde os meios de co
municación de masas aos centros 
educativos, pasando polas institu
cións. A idea imperante do desen
volvimento é a de ter máis cartos, 
comprar máis coches, consumir, 

consumir, consumir ... 

A xente non se dá canta de que 
ese desenvolvimento que propo
ñen desde os centros de poder le
va á perda da calidade de vida, 
moi ao contrário do que afirman. 
Estamos perdendo infinidade de 
cousas, mesmo sentimentos, que 

'Os labregos saben 
moito máis ca nós 
de ecoloxía, non se 
lle pode impar ideas 
alleas'. 

hai moitos anos podian encher por 
si sós a vida dunha persoa e que 
hoxe xa non teñen valor nesta .so
ciedade do consumo. Están facen
do do home un autómata consu
mista que até lle planifican o seu 
divertimento, en base, claro está, 
ao consumismo. 

Andar en bicicleta 

Por iso, cando andan por aí en 
bicileta, podendo andar en co
che. A xente que lles di? 

De todo. Sobretodo porque nesta 
zona de Chantada a orografia non 
é moi doada para andar en bici. 
Claro, isto fai que taña fama de to
lo, todos os rapaces que andan 
por aí é igual. .. Pero témolo perfei
tamente asurryi.do e tentamos que, 
pouco a pouco a xente o vaia en
tendendo. 
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'Hai cincuenta 
anos a bíci non só 
era perfeitamente 
válida, senón 
símbolo de 
prestíxio'. 

Hai cincuenta anos o que tiña unha 
bicileta era o amo da aldea, hoxe, 
debido a todo ese entarimado 
social,andar en bicicleta convértete 
case nun marxinado. Abicicleta é un 
meio de transporte completamente 
válido, non porque non contamina, 
senón porque é factor de saúde, é 
máis económico e ademais humani
za as relacións, sobretodo, a bicicle
ta humaniza as cidades. 

Por iso surprende que, frente a 
outros movimentos ecoloxistas 
nacidos nas cidades, Xevale na
za máis vencellado ao mundo 
rural, quer dicer, estexa forma
do por persoas que teñen a sua 
actividade e viven rodeadas da 
natureza. 

Tes razón , perta do 90 por cento 
dos grupos que están integrados 
na Asemblea Ecoloxista Galega, 
son movimentos urbanos. Son 
promovidos por xente que está xa 
tarta da cultura agresiva do meio 
urbano, polo que busca novas al
ternativas. Nós non necesitamos 
esas alternativas, estamos xa en 
contacto coa natureza, pero o que 
sentamos e sentimos é que, preci
samente, estamos perc;:lendo iso. 
Vemos arder os montes, vemos a 
degradación, os vertedeiros, a si
tuación dos nasos paisanos ... Pois 
irnos a defendelo con todas as 
consecuéncias. 

Seria un chiste dicer que hoxe o 
verdadeiro ecoloxista da Galiza 
ten que defender ás vacas. Se
mella tamén unha espécie en 
extinción. 

Non é chiste nengun. Téñoo moi 
claro. Necesítase potenciar o aso
ciacionismo,de todo tipo, e activi
dades culturais. Na Galiza o rural 
é básico e non como reserva, se
nón como meio de vida de millei
ros e milleiros de famílias. A vaca 
está inseparabelmente relaciona
da con esta economia. 

Pero no próprio agro tamén se 
está a producir un forte deterio
ro ecolóxico. Aí están os purins 
e as suas conseguintes plagas, 
os ervicidas sen xeito, as palas 
e motoserras derrubando sou
tos e carballeiras sen tino .... 

Para isto é necesário o que comun
mente se chama educación am
biental. Pero nós estamos fuxindo 
deste termo educación. Pensamos 
que educación significa impar ide
as. O que estamos a apoiar é a au
toformación. Se houbese vontade 
podíanse facer moitos programas, 
para actuar dentro das cooperati
vase involucrando tamén aos sindi
catos agrários, as asociacións cul
turais e tamén nas escalas, hai que 
ter en canta que os nenos teñen un 
apepl importante hoxe na educa
ción do país no rural. 

Pero o que non se pode é tratar 
de imporlles aos labregos unha 
determinada conceición da ecolo
xia. Saben moito máis ca nós, son 
eles, precisamente os que nos de,
ben de ensinar aos ecoloxistas. E 
necesário, através deles, recupe-

, rar vellas formas de defender a 
natureza, pero sen que, por isa, 

os afecte econornicarnente. Nós o 
único que debemos facer é discu
tir con eles as nasas ideas e fa
cerlles ver a irnportáncia das suas, 
para que autovaloren a sua cultu
ra e non deixen que a destrua a 
cultura foránea. 

Ecoloxia e escola 

As escolas rurais desparecerpn. 
Agora os rapaces van a grupos 
escolares. 

A escala rural era unha escola 
máis vinculada á aldea, na que, 
adernais, o mestre tiña un papel 
mesmo entre os pais. O grupo es
colar, pola contra, leva cara a uni
forrnidade cultural, irnpondo os po
sicionarnentos sócio-culturais da 
vila ou da cidade. é rnoi triste o 
que está a suceder, non se está a 
educar, estase a irnpor. 

Pero os mestres noli semellan 
estar interesados nestes temas. 
As xornadas que organizaron 
para educadores non asistiron, 
segundo denunciaba nunha 
carta publicada nestas mesmas 
páxinas 

Si , case me botan de Chantada 
por esa carta. Incluso me chega
ron a dicer que me marchase da 
vila o fin de semana, pois temían 
pola rniña integridade física. Dé
ronse por aludidos pero resposta
ron mal. Non teñen nengun intere
se meio-arnbiental. Teñen á porta
da casa un colectivo corno o noso 
que levou vários prémios de edu
cación rneio-ambiental, que está 
recoñecido, non xa na Galiza ou 
no estado, senón que está saindo 
tora para aportar as suas expe
riéncias, e non mostran nengun in
terese. Calquer abertura, calquer 
rotura con esa triste dinámica im
positiva é irnposíbel, pois compor
ta que se cornovan as estruturas 
sociais e te tilden de todo. Pero 
Chantada non é un caso único 
desgraciadamente. 

Xevale defínese como eco-paci
fista. Cal é a relación do pacifis- · 
mo co ecoloxismo? 

O termo ecoloisrno hai que come
zar xa a superalo. Até hai moi 
pouco o ecoloxismo era só ir ver 
paxariños ou defender certa árbo
re ou bosque. O ecoloxismo ten 
que ser unha nova filosofía, un 
xeito distinto de entender a vida. 
Aí tañen que entrar todo tipo de 
problemas. Os problemas ecolóxi
cos están producidos, na maioria 
dos casos, polo ser humano. 

As atitudes do home comportan 
tamén graves desequilíbrios Nor
te-Su!, militarismo, ernigracións .. . 
A máxima ecoloxista di: "pensa 
globalmente, actua localmente". 
Xa non podernos desligar uns pro
blemas doutros. O que nós faga
rnos aqui vai repercutir, dun xeito 
ou doutro, no que pase no resto 
do mundo, mesmo no Terceiro 
mundo, nas inxustizas sociais. O 
armamentisrno, por exernplo, está 
repercutindo directamente en to
dos. Hoxe é necesário vincular to
do o terna social, cultural (ecolo
xismo tarnén é a perda do acervo 
cultural) ao que antes se denomi
naba ecoloxisrno. + 

'Nt>s loitamos para 
mellorar as 
condicións de vida 
das persoas'. 

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

1 0 ecoloxismo 
non pode ser un hobby' 

1 Como naceu Xevale 

Naceu hai uns cinco anos ao 
agruparnos unha série de xente 
que levábamos traballando xa ha
bía tempo no terna dos direitos 
humanos, no pacifismo. Eramos 
uns tipos cachondos, aos que 
nos gastaba andar moito en bici
cleta. Atopámonos nunha mani
festación en contra dos eucalip
tos. Eramos todos xentes do rural 
e decidimos traballar en conxun
to, pero non entendendo o ecolo
xisrno corno un hobby, senón co
mo algo que ten unha relación 
diária. Fixemos unidades antiin
céndios, cornezamos a facer edu
cación ambiental, a reivindicar a 
bicicleta como rneio alternativo de 
transporte, a facer campañas co
mo a de "bíci si, bombas non", ... 
a movernos, coordenarnos, pero 
cunha máxima: o ecoloxisrno non 
pode ser un gran colectivo, senón 
multitude de colectivos con distin
ta filosofia, distinto pensamento, 
pero ben coordenados por uns 
fins comuns; a alternativa a este 
sistema social. 

Cales son as metas que se pro
poñen despois de cinco anos? 

Adernais de seguir denunciando 
os atentados ecolóxicos, preten
demos seguir colaborando cos 
distintas coordenadoras no ámbi
to dos direitos humanos e da soli~ 
dariedade cos povos do Terceiro 
mundo. Traballar moito o tema da 
educación ambiental, cos colé
xios, institucións e rneios de co
municación. 

'O ecoloxismo non 
pode ser un só 
colectivo, senón 
multitudes de 
grupos 
coordenados para 
un fin comun'. 

Muller Traballadora enviámoslle 
doce bicicletas a mulleres do pa
vo saharaui que, simplesrnente 
non podían nen parir porque a 
parteira non se podian desprazar 
entre campo e campo de refuxia
dos. Hoxe unha bicicleta é non 
só un termo de luxo para as xen
tes do Terceiro mundo, senón un 
termo vital. Aqui a xente rise de 
enviar as bicicletas , pero neses 
países están facendo mesmo que 
os nenas podan nacer, que os 
mestres e técnicos agrícolas se 
despracen dun povoado a outro: 
Os máis vellos entenden isto me
llar, saben o que significou aqui a 

bicicleta hai anos. 

O ecoloxismo en Europa 

Os que están a sair a outros 
países, como ven a posición do 
movimento eco-pacifista gale
go en relación co das outras 
nacións europeas? 

Nós ternos rnoita rnáis resoáncia 
tora de Galiza, mesmo fara de 
España, que aqui. Estarnos des
bordados a nível internacional. 
Ollamos como estes rnovirnentos 
están a evoluir rapidarnente cara 
posicionarnentos de abandonar o 
ecoloxismo das elites, da defen
sa da arboriña e misturarse rnoito 
máis cos ternas da inxustiza so
cial, coa rnarxinación, co racis
mo: buscar unha nova alternativa 
social. 

Os partidos tradicionais, como 
asumen estas alternativas 

Tentan asumir os postulados 
ecoloxistas, pero para facelos 
próprios, co que matan todo o 
que de alternativo ten o rnovi
mento. Pensarnos que o sistema 
político actual ten que evolucio
nar. Necesítase rnaior participa
ción social, necesítase unha so
ciedade viva. 

Os partidos tórnannos sirnpatia 
até que se dan canta de que so
rn os críticos con eles, porque 
defendernos a autocrítica radical 

'Os partidos sen que nos importe que nos xo
guernos unha subvención. De 

tradicionais están a momento ainda ninguén nos deu 
a primeira peseta. Nós defende-

Unha campaña que nos fai moita asumir as ideas rnos a criación de persoas críti-
ilusión é a de bícis sí, bombas I · cas, vivas e aos partidos dóen-
non, unha campaña antirnilitaris- eCO OXIStaS, pero, lles as críticas. Calquer crítica 
ta que nos leva a seguir regalan- ao tempo, desfán 0 rnoléstalles. o caso da candida-
do bicicletas a países do Terceiro tura "Chantada Nova", rnóstrao 
mundo. Isa de regalar bicicletas lado alternatiVO dO c)aramente, pois pasarnos de 
aqui pode parecer un cachondeo, colaborar a que nos visen corno 
pero non o é. Co gallo do Diada mOVimento'. inimigos.+ 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Ismael Kadare, 
o máis célebre escritor 
albanés, autor de O 
gran inverno, escrebia o 
Domingo 22 un extenso 
artigo en ABC. . 
Coincidindo co proceso 
eleitoral no seu país non 
se lle ocurreu máis que 
citar en seis ocasións a 
Deus e case outras 
tantas ao destino e ás 
paradoxas da história 
albanesa. Discurso 
tinguido de 
irracionalismo que 
surprende neste 
membro da direción da 
Unión de Escritores e 
Artistas de Albánia no 
periodo comunista, 
diputado entre 1970 e 
1982, eleito 
vicepresidente da Frente 
Democrática en 1989 e 
autoexiliado en Fráncia 
en 1990. Nengun ser 
humano está libre de 
facerse converso e até 
hai moitas conversións 
felicitábeis, pero van 
aviados os políticos e 
intelectuais do Leste 
que pensan que van 
entrar antes na CE 
talando de Deus. En 
Ocidente Deus está 
morto, como anunciou 
Nietzsche-e confirma 
cada dia o culto aos 
supermercados. 

Fraga lribarne 
xustificou á axéncia 
Europa Press a visita de 
Fidel. "Non queria que o 
recebisen os alcaldes do 
Bloque", dixo. O 
presidente debería 
explicar agora porque foi 
recebido no Brasil por 
Chico Recarey, reí da 
noite de Rio. Collar de 
Mello, presidente do 
Brasi 1, negouse a 

As xogadas 
informativas 
daTVG 

GONZALO 
sos! qué bo é o sr. Fraga que os 
liberou! e qué maos son estes Al
caldes que levan axuda para un 

Sábado, 21 de marzo do 92. Te
lexornal das 21 horas. 

Titulares: 
Descenso dominical dos arras
treiros. 
Visita de Fraga ao Condado de 
Essex. 
Delegación de Alcaldes en Cuba. 
Outras novas ... 

Desenrola as duas primeiras no
vas, para seguir con outra que 
non estaba prevista no anunciado: 
chegan a Santiago dous presos 
cubanos libera-

o 

OÍ~r-tf.YLANOJA 

. '. 

p 

· réxime que permite que estes an
xiños esteñan na cadea! Xa volta
mos ao mais vendibel: bos e ma
os, capitalistas e comunistas. E ti, 
Fi.del, es o último mao-comunista 
que nos queda. Ten por seguro 

·que, se antes ian por ti, agoran ti-
. ran a matar. De qué outra maneira 

se pode explicar a brutal bloqueo 
económico ao que están somen
tendo á illa? Porqué queren aba
far un pavo que só pretende ser 
dono do seu destino? Porqué te
rnos governos que acatan as deci
sións norteamericanas sen capa
cidade crítica? Porqué non nós 
dan unha información clara e real 
sen pasar pala peneira da Xunta? 

Con esta delegación de Alcaldes 
ia a solidariedade de moita xente 
que, coma min, pensa que Cuba 
ten dereito a loitar polo seu futu
ro e a voar libre, sen que, desde 
tora, lle poñan trabas. 

A nosa esperanza está co pavo 
cubano, a pesar das novas que 
nos venden desde o Telexornal.• 

dos. Oferécen
nos unha ampla 
reportaxe, in
cluindo alguns 
comentários dos 
interesados, que 
nos cantan co
mo, grácias ás 
xestións de Fra
ga conseguiron 
a liberdade e fá
lannos dos seus 
plans cara o fu
turo: un quer ins
talarse en Tui e 
atapar traballo 

Cando Fraga 
visita Cuba, 
aTVG 
encárgase de 
que non saia 
nengunha 
nova sobre 
Fidel que 
puidera luxar a 
sua imaxe. 

~ f)E..BATt:.. 

j !'5TADO Pol5TADO ANABEL OSORIO(MAzAR1cos) 

(chegou ao país axeitado no mo
mento máis própio) e o outro quer 
ir ao paraiso anticastrista (Miami 
por máis señas). · 

Despois van coa visita dos Alcal
des. O comentário non durou 
máis dun minuto. Oferecen pla
nos mois xerais, sen manifesta
cións directas a cando poñen un 
primeiro plano do Alcalde de 

Oleiros, o locutor dinos que o sr. 
García Seoane non quere facer 
nengún tipo de comentário sobre 
os cubanos liberados. 

Xa está ben! Estamos tan afeitas 
a estas xogadas informativas que 
xa non nos surprenden. E só un 
exemplo máis de manipulación 
dos servícios informativos da 
TVG, do intervencionsimo político 
na televisión pública. Cando o sr. 
Fraga visita Cuba, a TVG encár-

DE POSI\:OM PRONO 
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Tirar-se ao monte, a menos que se trate de umha forma de lu
xúria ecológica, é asunto que nom se presta á frivolidade. Só 
para os progres é parte do folklore, quando nom, exibicionis
mo sublimado. 

Hoje, as crianc;as mondam-se de risa se alguem abre a gabardi
na e" amostra a ferramente. Só um "voyeur político" , como o 
pobre de Carlos Luís, enfermi~amente atraído polo sexo do na
cionalismo, se asombra. Se alguém quer alvorotar o poleiro e 
escandalizar as marujas da política, basta com que berre num 
pub ou na Semana Fantástica do Corte Inglés, Sinn Fein! HB! 
Ei Carvalheira! Ao que me dea um pau dou-lhe um peso! Car
los Luís fará o resto. 

No actual estado de confusom, em que nom se sabe onde co
me~a o PSOE e onde acaba Le Pen, os chamamentos a unida
de dumha esquerda desconcertada e sem projecto, som meros 
alegatos em favor da amalgama magmática. O único novidoso 
do último manifesto unitário em que se entretém álgumha 
mente ociosa é a eleva~om da normativa ortográfica oficial a 
categoría política. O que nom inventa o demo! Tam absurda 
condi~om, obviamente pensada para provocar o seu rejejta
mento e converte,..lo em acusa~om de sectarismo é infantil. En
velhecemos; mas nom maduramos. 

O debate da iniciativa parlamentária defendida por BNG e 
PSG-EG, sobre as ajudas aos textos nom escritos na grafía es
panhola imposta polo PP-PSOE-ILG, foi esclarecedor. Do lado 
do castrapo estivo toda a reac~om espanhola. No seu apoio 
saiu Carlos Luís, com um artigo titulado "¿Por qué no la geada 
y el seseo?", ilustrado polo chistoso Siro, e algum país da pátria 
e pontífice da esquerda a quem divirte a bronca. Mais recente
metne, fixo-o o ínclito transformista Alfredo Conde num dos 
seus ladrilhos. 

Mas, para ninguém é já um segredo que a normativa oficial, ao 
parecer de esquerdas, é só a coartada das carrachas da cultura 
subsidiada e da máfia editorial que chupa da pirágua. + 

gase de que non saia nengunha 
nova sobre Fidel que puidera lu
xar a súa imaxe, porque o Presi
dente só se relaciona con xente 
de ben. Agora son os Alcaldes de 
esquerdas, nacionalistas os que 
visitan Cuba, levando axuda ma
terial e tamén moral ao povo cu
bano. E entón cando e TVG ofere
ce primeiro a chegada destes pre
sos a Santiago. Cal é a mensaxe 
que nos chega? ¡qué mao é Fidel, 
que tiña estes dous mozos pre-

A folga xeral, o 
acontecemento 
máis importante 
A folga xeral do 2 de Abril esta 
chamada a ser o acontecemento 
máis importante vivido até agora 
do proceso mobilizador no que es
tamos inmersos os traballadores 
galegas desde o ingreso do esta
do español na CEE. Foi ~ste in-

r----------------------------------------------------------

A retranca, 
arma 
parlarnentária 

Ainda eu era mozo, déuseme por 
contemplar con raiva, disposicións, 
ou "imposicións", de orde local que 
eu chamaba "Cousas da rua", mas 
con certa doses de "retranca", me
dicina tan galega obtida da flora da 
carqueixa, que pica pero non doi. 

E entre a dar e "picor" pódese apre
zar unha boa diferéncia: a dar pó
dela amainar cun calmante, mas o 
"picor" non; hai que se rascar e can
to máis se rasca máis piar e xa din 
ali que "quen se pica allos come" e 
o "allo" ten un consonante de moi
to ... mimo, difícil de aturar. 

Agora si: a retranca galega, case 
que sempre enxeñosa, máis ben 
festiva, mordente, que non ten tra
duzón exacta nos dicionários, co
mo o teñen os refráns, eu véñoa 
comparando en moitos dos casos 
coa "chispa" andaluza; se ben esta 
fai rir -sen máis- e aquela fai 
matinar, ainda que aparentemente 
festiva, leda ou xovial levando, 
ademais, implícita unha carreira 
de filosofía popular, do naso meio 
rural, porque é, simplesmente, un
ha reacción mental do oprimido ou 
colonizado, de sempre!, contra o 
opresor ou colonizador que ainda 
dura! 

E matin_o que, entre nós, sobren 
máis aclaracións e, os alleos, que 
sigan a dicer aquilo de: "si sube o si 

baja", "si entra o si sale", etc., etc.; 
on sexa un mundo incapaz de reco
ñecer que os galegas somos "listos 
abando" e de que eles son "parvos" 
e se tal é asi, alá eles. 

Nós, apesar dos exemplos e li 
cións que nos deixaron moitos ta
lentos devanceiros -e á cabeza 
deles o naso Castelao-, vexo que 
a escala "retranqueira" tan útil!, tan 
sábia!, tan nasa, 
no campo da dia-
léctica é algo asi 
como a nasa "ar- Vexo que 
ma nacional", vé- a escola 
ñame decatando 
de que é pouco 
socorrida palas 
novas xeracións 
que se fixeron 
máis noitébregas
festeiras ou máis 
seriosas, "circuns
pectas" asisadas , 
ou como se lles 
queira chamar, pe
ro que semellan 
ter esquecido 
-non coido que 
descoñezan a 
obra sábia, humo-

"retranqueira", 
tan sábia! algo 
asi como a 
nosa "arma 
nacional" é 
pouco 
socorrida 
palas novas 
xeracións. 

rística de Castelao, do Cunqueiro e 
moitos máis nomes que azora, 
neste intre, non acuden á miña cita 
mental. 

Pero no que máis se deixe notar 
esta falta de retranca, especial
mente aguda, entre ferinte e festi
va, é na política de debate, na tri
buna parlamentária, onde os en
contros dos "perdoavidas", do "co
locad os", poden repeler algunha 
que outra intervención dura, "cora
xuda" -léase ben- que lles esba
ra, porque van dacabalo do "ma
chiño"; mas se acodes aos impro
périos, aos razoamentos máis fir-

mes e e 
dan roz; 
nos "su l 
autoritáJ 
zón xer i 
un asep1 

Aos opoi 
dean de 
governo 
Galiza, e 
mente; tr 
dade" ret 

Agradour 
-hai diai 
lista disp~ 
do parlan 
llo almira1 

- Apréc 
seu sabE 
ceramen1 
as orel/aJ 

Mais ainc 
do dia tr~ 
go e "no 
Autonom 
quixo fac 
en cante 
nazonalis 
trucou "a1 

-Teño 1 

Portavoz 
ción cirúr: 

· nal; mágc 
obstrució1 
porque al 

O _dita , a 
tranca d 
acomplex 

Nota: Os di; 
certos; pero 

recebir a Fraga, polos 
tratos do político galega 
con empresários chulos 
e hosteleiros de 
ultradereita, cómplices 
do asesinato de nenas. 
Un escándalo o do 
Brasil, que algun dia 
dará lugar á máis 

---------------------------------------------------------- ~--------
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greso, as condicións previas e as 
consecuencias as que provocaron 
un grave proceso de agudización 
da Crise Estrutural que historica
mente e con caracter endémico 
ven padecendo Galiza. 

Mentras os traballadores gale
gas se mobilizaban contra as re
percusións que este proceso tiña 

para a nasa terra, os partidos do 
sistema aplaudían a rabiar cada 
paso da CEE cara a ir construin
do a Europa do gran capital e 
dos grandes monopólios de pro
ducción e comercialización, a 
costa da peque-

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

n a e mediana 
indústria, do pe
queno e médio 
comérico, a cos
ta de miles de 
postas de traba
llo, facendo sal
tar os records 
de traballadores 
en paro. Combi
nando , nun 
exercício de ci
nismo aberrante 
ese aplauso , 
primeiro do in-

Mentras os 
traballadores 
galegas se 
mobilizaban, 
os partidos do 
sistema 
aplaudian a 
rabiar cada 
paso da CEE. 

c. ; 
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os 
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a
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mes e ainda leviás alusións que po
dan rozar o insulto, non fan mosega 
nos "subordinados , cheos de razón 
autoritária ou influenciados de inibi
zón xerárquica, limitándose a ceibar 
un aseptico sorriso. 

Aos opoñentes antinazonalistas que tar
dean de prepotentes, "subordinados" do 
governo fantasmón da Autonomía de 
Galiza, eu xamais os combateria seria
mente; trataríaos con estudada ''formali
dade" retranqueira. 

Agradoume por exemplo, cando escoitei 
--hai dias- a un representante nazona
lista dispararlle a un membro importante 
do parlamento, con ascendéncia dun ve
llo almirantazgo: 

- Aprécio moito,. señor Méndez ... o 
seu saber, o listo que vostede é, ¡sin
ceramente!; pena que lle medren tanto 
as ore/las. 

Mais ainda foi máis agudo aquel outro 
do día tráxico-cómico do gran monólo
go e "non debate" sobre o Estado de 
Autonomía, no que o Vice-Presidente 
quixo facer unhas garatuxas verbais 
en contestación ás intervencións dos 
nazonalistas e na que, un deles, lle re
trucou "amorosamente": 

- Teño que felicitar con ledícia ao Sr. 
Portavoz da presidéncia pola feliz reslu
ción cirúrxica da sua obstrución intesti-

. nal; mágoa é, para todos, que a mesma 
obstrución lle teña afectado ao cerebro, 
porque aí o bisturí resístase a chegar. 

O .dita, amigos parlamentários: a re
tranca doi, mais non magoa pero 
acomplexa.+ 

Nota: Os diálogos non podo certificar que fosen 
certos; pero poderian selo. 

EUBENSEI 
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greso, logo da Acta Unica, máis 
ultimamente dos acordos de Ma
astricht, e de todas e cantas me
didas os desenvolvían , coa la
mentación das consecuéncias 
que en postas de traballo e rui
nas de familias e comarcas en
teiras supoñian. + 

PCPG 

A ALDEA 

·· DE PARADOS E PARADAS 
NANINA SANTOS 

De gravidade o asunto. O paro rexistrado aflixe a perto de duas
centas mil persoas (e aos membros das famfüas atinxidas), e os 
poderes públicos . agachan o que poden facéndonos crer que 
"máis comás dá a droga". Pero non carretan a carga homes e 
mulleres de idéntico modo. 

É alto o paro masculino. De 1981 a 1986 medrou imparábel. Ta
mén o feminino. De 1987 a hoxe, "corríxese" a cuestión priman
do empregos de varóns e despedimentos de mulleres. Asi, hoxe, 
parados: 10,33% eles e 22,09% elas. · 

Do total, o 56,4% son elas e a meirande porcentaxe lévanna as 
novas que procuran o primeiro emprego. 

Os ministros e conselleiros de turno explícanno sinxelo: "a cul
pa é delas por se incorporar seguido ao mercado de traballo". 
(Eles , Non se incorporan?). 

Chama a atención, así as causas, que na convocatória de Folga 
Xeral os sindicatos non teñen enlocado tamaño despropósito 
(xunto ás diferéncias salaríais) e que sigan, erre que erre, falan
do da reconversión naval (homes) mentres calan téxtil e conser
va (mulleres), por exemplo. 

Non sementan así o camiño de "En tempo de crise, mulleres á 
casa"? Haberán meditalo. O posto de traballo é un direito indivi
dual, tan para elas como para eles. Na cidade e no campo. E 
agora que pasou o 8 de Marzo, deben berralo alto.+ 

Vida . 
Os pequenos raios transpasaban 
a xanela, e eu sentíame atrapa
do, atrapado como se sente a es
curidade na noite, ou o medo nos 
homes. Non podia mirar atrás, os 
recordos xa non serven, o futuro 
e pronto o presente, e eu sigo an-. 
dando, e o máis importante sigo 
vivindo. Os ru ídos transpasan a 
miña testa e fanme pensar. O an
te está tan próximo como o mañá, 
pero a cada paso que dou tamén 
o meu carpo avanza. Aquel carpo 
antes tenro, agora sulcado por 
pequenas marcas que sen nece
sidade de palabras nen boca para 
dalas, mostran a miña idade . 
Quereria esquecer o que vivin e 
volver a nacer, como a semente 
na terra rio mencer, pero xa é de
masiado tarde, xa o mundo se ri
xe pala sua lóxica. Agora todo é 
diferente, os cantos só existen 
para os nenas. Son a branca al
ma da sociedade, marmúrio do 
mar pola noite, ou quizá o coro 
dunha longa canción que o mun
do vai escrebendo segundo tras 
segundo, na nosa vida. Quen for 

nena e non crecese, quen for ino
cente e non cambiase, quen for 
xoven e non envellecese ... 

No pasado penso e entristezo, 
aquel sorriso, aquel mirar, as foto
grafiasen branca e· negro, o nos
tálxico cantar dun home de cor, 
olor da terra fresca,· o voar dun 
páxaro que rasga o aire ... e a pre
senza das persoas que como es
tátuas da antiga Roma, sempre 
posan para os nasos ollas e nos 
recordan que as fantasias non 
existen, que os pesadelos que 

· nos atormentan pola noite, encón
transe polo dia e que os soños só 
poden pertencer aos nenas. 

Desexo que o tempo se pare, 
que nos despoxemos do inece
sário, que deixemos as datas pa
ra os calendários, que cambie
mos o mundo, desexo que todos 
griten e que o tempo se pare ne
se intre, un segundo, un minuto, 
que mais ten, o relóxio sempre 
vai demasiado exacto, quizá ho
xe poda esperar.• 

C~ FERNANDEZ V. (VIGO) 

] IM B ORGMAN - CI NCINNATI ENQUIRER 

Bush baixa nos inquéritos! Axiña, todos para o bunker!! 

enxebre novela negra. 

Ferrin, presenta a 
Posición Soto -volve a 
lírica-, Camilo Nogueira 
trata, nun desgaste 
seguido de cartuchos, de 
refundar o Partido 
Galeguista e Francisco 
Rodríguez anúncia ante 
os xornalistas que o 
idioma galega nunca 
estivo piar. Son os 
prolegómenos da folga 
xeral e os líderes 
nacionalistas 
derrochando 
imaxinación. 

A Aula Castelao de 
Filosofia anúncia, para o 
3 e 4 de Abril, un 
seminário sobre A idea 
Zuche. Paradigma da 
República Democrática 
de Corea, dentro da 
filosofía da nasa época. 
Odia 3, por exemplo, 
desenvolverase a 
ponéncia sobre a 
"Orixinalidade, 
suficiéncia e correción 
da Idea Zuche". Odia 4, 
aprobarase a "carta de 
felicitación ao Ecmo. 
Presidente Kim 11 Sung, 
con motivo do seu 
fecundo oitentaxésimo 
aniversário". Ninguén 
pode dubidar de que 
este cumpreanos do 
Gran Líder é un ha 
oportunidade para que 
os galegas coñezan a 
Idea Zuche, a sua 
correción e a 
fecundidade do 
presidente. Se Fraga se 
entera de seguro que se 
aterece para visitar o 
centro galega de 
Pyongyang. 

En nengunha parte do 
mundo se subvenciona 
a agricultura, afirman 
sen rubor alguns 
políticos e teóricos. A 
agricultura galega non é 
rentábel, lago, xa se 
sabe, hai que abandoar 
os sentimentalismos e 
liquidar o agro. Compre, 
sen embargo, lembrar 
unha frase de J.K . 
Galbraith, autoridade 
económica que non 
ousarán discutir: "Na 
Suiza as vacas viven da 
herba do monte e os 
agricultores das 
subvencións do 
governo". Pero claro, isto 
non é Suiza. 

•••••••••••••• 



O bosque é riqueza. 
¡Exténdeo! 

No bosque tivo Galicia históricamente unha fonte de recursos económicos. E para o 
presente e o futuro deste país o bosque ten un valor económico moi importante. 

O bosque é fonte de recursos para quen planta, fai productivas terras hoxe abandonadas, 
xenera empleos directos e é materia prima para industrias transformadoras desde os 

serradeiros á industria do moble e do papel. 

O bosque é así unha vía para a mellara da Galicia rural e para a industrialización do país. 

Mira o bosque como 
fonte de riqueza. 



• • u1e1r 
ANOSATERRA CULTURAL 

Música celta na primavera 
Do 2 ao 4 de Abril no / Festival Intercéltico de Porto 

•X.C. 

Xa por terceiro ano 
consecutivo celébrase 
nos próximos dias 
o Festival Intercéltico 
que na cidade de Porto 
organiza a productora 
Mundo da Canfápo. 
Seis grupos, entre eles 
os galegos Matto 
Congrio, exposicións, 
diaporamas, vídeo e 
cursos, que terán lugar 
no recinto do Teatro 
Municipal Rívoli do 
2 ao 4 de Abril. 

O grupo Matto Congrio. 

O programa preparado pota organi
zación para esta nova edición conta 
con representacións de Galiza, In
glatrerra, Portugal, Asturias, Breta
ña e Irlanda. Os galegos Matto 
Congrio abren as actuacións, con
xuntamente cos ingleses de Maddy 
Prior Band. Matto Congrio recén 
gravou o seu primeiro disco, elo
xiado por Paddy Maloney, que in
clue unha síntese que vai desde a 
música étnica á tradicional, pasan
do polo pop, rock, reggae, salsa, ... 
O grupo está cornposto por Carlos 
Núñez, Anxo Pintos, Santiago Cri
beiro, Diego Bouzón, Pancho Al
varez e Isaac Palacin, e apresentase 
en directo case por prirneira vez 
desde agravación do disco. 

Os acompañantes do grupo galego 
son a banda de Maddy Prior, unha 
da máis belas voce do folk britá
nico: Formou parte dos Steeieye 
Span e fixo duo con J une Tabor -as 
Sil/y Sisters. Nesta volta actuará 
acompañada por Nick Holland, Ri
chard Lee, Mich Dyche e Steve 
An tee. 

O LEGADO "CÉLTICO" 

A egunda xornada xuntará ao 
portugue e Bailia das frores e os 
asturianos L/an de Cubel. Bailia 
das /rores constitue un e pectácu
lo-proxecto de António Tentúgal, 
que conta con participación de zan
foneiro , gaiteiro , pauliteiro , can
tadeiras populares, bugios e mou
riscos ... e o público que é parte in
tegrante da "feira medieval" que se 
in talará no Rívoli. Música e es
pectáculo que se extenderá pola 
plateia e o recibidor do Teatro. Os 
asturianos de Llan de Cubel é a 
primeira vez que se apresentan en 
Portugal. 

Para a xomada que pon ramo a este 
festival intercéltic;:o estarán os ir
landeses "De Dannan'', unha au
téntica escolado folk irlandés, pois 
que xa naceron na época de grupos 
como Planxty,' C/annad ou Bothy 
Band. O mesmo abolengo de 19 
anos de preséncia no panorama 
musical bretón traerán Bleizi Ruz, 
cunha formación composta por 
Eric Liorzou, Loic LeBorgne; Ber
nard Quillien e Phllipe Janvier. 

Complétase o programa co diapo
rama "Finisterra. Aspectos das Na
cións Célticas", o videorama "Mú
sica e Paisaxes célticas" e un curso 
de aproximación á gaita galega im
partido por Xesus Olímpio Girál
dez Rio. + 

Hai unha semana comentabamos nun colóquio 
radiofónico unha morea de músicos e informa
dores a desaparición do "Festival do Mundo 
Celta" de Ortigueira; e non precisamente como 
lamentación, senón simplesmente salientando 
que a peregrinaxe a tal evento asumíase máis co
mo enfoque lúdico -máis etílico ca lúdic~ 
musical. O que xermolou a finais dos anos se
tenta na vila norteña tivo a sua continuidade 
posterior no sul do país, e durante vários anos, 
en Vigo, sucedéronse algunhas edicións de festi
vais artellados co mesmo criterio que 6 de Orti
gueira. Pero aqui na Galiza calquer iniciativa 
desta caste adoita a ter unha duración efémera, e 
menos mal que nesta ocasión sempre ten apare
cido algun entusiasta que recolle o legado para 
que a peregrinaxe teña por destino algun ponto 
da nosa xeografia. Actualmente, unicamente 
Moaña, co seu "Festival Intercéltico do Morra
zo" permanece, mália todas as dificuldades que 
levan sorteando os seus organizadores, no calen
dário festivo ao efeito dentro do país. E a esta 
altura do ano anúnciase que a próxima edición 
(coa previsíbel presenza de Mike Olclfield), a di
feréncia do que viña sendo habitual, non será de 
acceso gratuíto; ou sexa que quen queira estrarse 
ou recuncar en tal benzón artística, terá, segura
mente, que pasar por taquilla para poder consu
mar o ritual. Cabe agardar dos "ideoloxizados", 
que aproveitan ocasións como esta para falar de 
política cultural, teñan a dignidade de non arma
ren alboroto gratuíto, e cumpran auto-convenci
dos coa obriga do melómano militante; porque 
os que sabemos da organización de espectáculos 
musicais ternos ben aprendido, ás veces lamen
tabelmente, da necesidade do apoio económico, 
que a miúdo negan as institucións públicas. Por
que o certo é que estas iniciativas, á marxe do 
previsíbel posterior respaldo · institucional, fo ron 
xurdindo a carón de agrupacións de base, direc
tamente vencelladas ao mundo do folclore. 

XoAN M. EsTÉVEZ 

Por precursores e arriscados no seu tempo, é de 
salientar aqui a Xavier Garrote e á "Escola de 
Gaitas de Ortigueira", a quen continuaron, recén 
estabelecidos en Vigo , Emílio Corral co seu 
"Obradoiro de Instrumentos Tradicionais", a ca
rón do que xurdiu a "Banda de Gaitas Xarabal", 
e en Moaña o grupo folclórico "Semente Nova". 
Co cal queda desbotada calquer valoración que 
se poda facer verbo do "marketing", consubstan
cial por outra banda á dinámica das modas musi
cais. Desde un princípio, e agora máis que nun
ca, o "folk" foi un movirnento artístico asumido 
tanto polo "patriarca" dos gaiteiros galegos ac
tuais, o finado Ricardo Portela (que sempre fixo 
gala da sua admiración por "Milladoiro"), como 
por quen moitos consideran un seu sucesor: o 
xove Carlos Núñez, que compaxina o seu labor 
docente no Conservatório Superior de Vigo coa 
sua presenza en "Matto Congrio". 

AS LENDAS DE CADAQUÉN 

Persoalmente confeso que o apelativo "celta" pro
dú.ceme arrepio máis ca outra cousa, pero non é 
máis defendíbel a teima polo "purismo" artístico; 
a de quen, desde postulados antropolóxicos, quer 

Estas iniciativas fo ron 
xurdindo a carón de 
agrupacións de base, 
directamente 
vericelladas ao mundo 
do folclore. 

negar a lexitirnidade dunha corrente de expresión, 
que en calquer caso non precisa de nengunha xus
tificación científico-semántica. O único demostrá
bel, na medida do posíbel, é que, dun tempo a es
ta parte, toda unha ristra de músicos procedentes 
de. países do ocidente europeu deron en consoli
dar unha arte, que, a ouvidos do afeizoado, seme
lla ter moitos elementos en comun. 

Atrás quedan os tempos nos que unha aséptica 
nota de harpa deviña en sonoro sinal de identi
dade cultural. Daquela (ano 76) dicíase que este 
instrumento fora utilizado na Galiza "in illo tem
pore", moito antes de o bretón Alan Stivel.l o po
pularizar como instrumento "folk". 

Criáronse cantidades de lendas a carón deste 
mundo. Esta sorte de mitoloxia foi alimentando 
unha necesidade de referentes culturais, que no 
caso de "Milladoiro" tivo por protagonista no 
seu primeiro disco ao bispo bretón Maeloc; no 
de. Emílio Cao un.ha tal "Lenda da pedra do des
tiño", quedisque logo do seu paso por e~tas te
rras foi parará Inglaterra; e máis tarde (e porén, 
máis perto no tempo actual) "Na Lúa" foron 
menos exóticos, e desprazáronse tan só quince 
quüómetros para chegar a Portugal; á pegada ir
landesa uníuse nesta ocasión a influéncia lusa, e 
sintomaticarnente o grupo porriñés titulou un te
ma seu "Dublin-Coimbra". 

Con estes antecedentes chegamos a esta nova 
edición do "Festival Intercéltíco do Porto", onde 
as actuacións musicais compleméntanse cunha 
morea de actividades parellas, que lexitiman o 
acontecimento como algo enraizado nunha tradi
ción cultural lendária. Característica comun aos 
outros festivais mentados da mesma índole. Des
ta vez as selvaxes paraxes do Norte ceden o pro
tagonismo a un teatro pechado, no que a música, 
ademais de "popular" devén en selecta. • 
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Guillermo Rodríguez, director de A Peneíra 

'A prensa comarcal desafia o caciquismo' 
•X. A. SUÁREZ 

As terras do Condado non 
son, segundo Guillermo 
Rodríguez, director de "A 
Peneira", periódico 
comarcal que ven de ver 
publicado o seu número 
100, propícias para a 
liberdade de expresión. 
Este xomal independente 
sobrevive da mesma 
forma insólita con que a 
Pena do Equilíbrio desafia 
á gravidade no monte da 
Picaraña, a pouco~ metros 
do vertederio de lixo 
municipal que, en 
flagrante atentado 
ecolóxico, ameaza a todo 
bicho vivinte coa única 
excepción dos que ali o 
emprazaron. Da mesma 
forma insólita e, talvez, 
coa mesma viciñanza. 

Algo o levaria a argallar, no 84, 
o proxecto duo periódico co
marcal ... 

Fundamenta1mente, a escasa aten
ción que daquela lle prestaban os 
meios tradicionais á comarca. 
Xentes coma min que, aniñando a 
esperanza de obxectivizar a infor
mación, oficiáramos de corres
pondntes desa prensa, fartámonos • 
de ver reducido, suavizado e tradu
cido o noso traballo, seica supervi
sado e, sen dúbida, mediatizado 
por aquelas esferas do poder 1oca1 
alvo das nosas críticas. En conse
cuéncia, fundamos "Edicións Galí
cia Sur", editora do xornal. 

Parte daquela situación perma
nece ... 

Evidentemente. De xeito frontal, 
só un Alcalde chamou por teléfono 

para ameazar. Indirectamente, ché
gann os avisos, ameazas veladas, 
algun que outro insulto e descalifi
cacións permanentes. É arriscado 
falar claro e é arriscado relatar a 
verdade cotiá, esa verdade que ate
moriza ao poder en canto se fai pú
blica. Mesmamente no início da 
nosa publicación chegaron a amea
zar a a1guns empresários e comer
ciantes ·con demandas xudiciais se 
se anunciaban no periódico. Esper
péntico pero asegúrolle que eficaz: 
esa publicidade foi desaparecendo 
e, nalguns casos, oferecéronnos os 
cartos dos posíbeis anúncios pero 
sen que o o.orne do negócio ou em
presa figurase na publicación. Isto 
ven demostrar que a prensa comar
cal incide no corpo social e, se se 
respeitan escrupulosametne os 
princípios da ética, é unha arma 
básica na loita contra o escurantis
mo e a represión que se acocha tras 
o sorriso hipócrita do candidato 
amparado polos capataces do voto, 
como ben dixeron vostedes nunha 
oportunidade. 

O Condado é ricaz· en· tradición 

de prensa comarcal. 

Efectivamente, e iso foi outra das 
motivacións. Non queríamos dei
xar ao esquecimento o labor reali
zado até o 36 por revistas como 
"El Tea", "El Eco del Condado", 
"La Voz del Condado", "Renova
ción", "El Quijote", etc., etc., que 
viñeron a se ver truncadas co golpe 
de estado. E, mesmamente, recupe-

'A prensa 
comarcal incide 
no corpo social 
e é unha arma 
básica na loita 
contra o 
escurantismo' 

rar o traballo iniciado nos 70 por 
· "A Voz do Condado". Ainda que 

debo matizar que as do 36 fornn, 
na sua meirande parte, protavoces 
oficiais de organizacións políticas, 
namentras que "A Peneira" tenta 
de manterse, escrupulosamente, 
nun posicionamento independente. 
E logo, está o idioma ... 

Creo lembrar que o proxecto iní
ciase bilíngüe ... 

Non; o periódico iníciase co uso 
exclusivo do galego . O primiero 
Director é Manuel Currás; el enea-

. rregase, durante a sua estadía, de 
traducir todo ao galego, a excep
ción daquelas colaboracións que 
veñen en portugués; e apesar de 
que o periódico se edita na oficial, 
respéitanse todas as normativas. 
Despois da marcha de Currás e por 
insuficiéncia de infraestrutura, si é 
verdade que algo se publica en es
pañol, pero durante un curto perío
do de tempo. 

Atinxen unha ampla área de ac
ción informativa, pero despois, no 
tratamento, non hai continuida
de: dá a impresión de que se vai 
informando por flashes, o segui
mento pérdese dalgunha maneira. 

É certo que a área de compromiso 
informativo é mais ampla que a da 
comarca natural do Condado. Con
cretamente, chegamos desde A 
Guarda e Val Miñor até zonas de 
Ourense. Pero isto foi porque, tanto 
do próprio Condado coma do mé
dio e baixo Miño, comezaron a 
agramar persoas que voluntaria
mente querían colaborar como co
rrespondentes, impulsados quizais 
por un espírito de denúncia en con
tra da inxustiza e o caciquismo, 
que seguen a ser, sen dúbida nen
gunha, as grandes lacras da socie
dade galega e teñen unha especia] 
exponéncia nesta zona do Sul mi
ñoto. Pero estes folgos, como babia · 
de ser previsíbel, non tardaron en 
ser sufocados por aqueles a quen se 
trataba de denunciar através, como 

Se che gusta ler, tes Pr~mio~ 

PREMIO XERAIS 

-- +Mjiii -

Agoato clo 361 Xoa6 Fem611cles fettelro. 
lsto novelo . boseodo en feitos reois e escrito 
cunha linguoxe cose que cinematográfica. é o 
h'istorio dun asesinato po i vingonzo cornelido 
por catre folanxistos oproveitondo o confusio
n1smo dos pnmeiros dios do Guerra Civil. 

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

Se che gusta ler, tes Premio. 

PREMIO CIDADE DE LUGO 

Dlao contadoos Xoa6 Cid Cabido. 
l sto obra está c onst1turdo por doce relatos 
moiormente urbanos. onde os protagonistas 
víven situoclóns de fronleira entre o porodoxo 
tase fon tóstico e o mó1s seco e 1mplacoble 
reol!dode cotiá · 

PREMIO BLANCO AMOR 

Trallen franclaco Alonao VlllaveNle. 
A primeira novela deste xove autor é un eche· 
gamento ó vida d9s comioneíros galegas. 
Cunha cloro vocación de octuolldode. o fío 
conductor otópose nos cuestiones candentes 
da naso socledode - Sido. terrorismo , sexo ... -

XERAIS 
~~ 
~~ 

O QUE GALICIA TEN QUE LER 

PREMIO XERAIS 
FINALISTA 

Sabor a ti 

Sabor a H1 Miguel 5u6res Abel. 
A novelo finalista do Premio Xerois Inventa. 
mediante unho prosa eficaz e áxíl. o forte atracti
vo dunho ollado teminlno. pasional. 'con clase·. 
que destrúe a rotino dunho p10fesoro de 1nstituto. 
quizols o costo do súa propia destrucción 

non podia ser menos, dos mesmos 
méjtodos (ameazas, chantaxes, co
accións, etc., etc.) que se trataban 
de erradicar. E nós, un periódico 
comarcal, quedámonos coas sec
cións pero sen os informadores, 
ainda que, dentro das nosas posibi
lidades, tentamos cobrilas). 

Belicosidade do 
Alcalde de Ponteareas 

Sen embargo, quen non parece 
padecer estes problemas é a Rá
dio Televisión Municipal de Pon
teareas. 

Este é un tema conflitivo. Pero á 
marxe dos razoamentos que a facor 
ou na contra da sua legalidade in
trínseca se pudesen opoñer, eu teño 
que denunciar, por de onesto e abu
sivo o uso que de tal medio fai o 
Alcalde de Pontearea para promo
cionar a sua imaxe; a multipUcidade 
de artimañas e trucos empregados 
para que, despois de denunciada, 
sancionada e precintada, siga emi
~do en total impunidade; a absolu
ta auséncia de pudor, no que a lau
dos e prácemes se refire, sempre 
que se toca a figura do mandatário 
municipal; a falta de escrúpulos e a 
compUcidade coa política do gover
no local, tanto por acción como por 
omisión, en temas de controvérsia 
pública; e, para rematar, o desprezo, 
e até belicosidade, que de forma ab
soluta se transpira decote cara o 
idioma galego. Naturalmente cal
quer opinión discordante coas con
signas estabelecidas desde a Praza 
do Xardin, están, como é óbico, ve
tadas. E convén non esquecer que 
este impudor, esta falta de escrúpu
los que nen a própria empresa pri
vada se permite, está financiado con 
fondos públicos, carecendo de cal
quer elementos de control que pu
dese levar a este meio ao exercício 
dunha deontoloxia profesional ubi
cada dentro duns lindes mínima
mente razoábeis. 

Está na contra, pois dos meios 
de comunicación locais ou co
marcais propiciados pola Admi
nistración? 

Todo o contrário. Apoio e ta 1m
ciativas fervosametne, pero dotadas 
de instrumentos de control que im
pidan a ua utilización para fin in
confesábeis. Quero dicer que e e -
tes meios son criado con financia
ción pública teñen que estar moi 
ben controlados --e a palabra con
trol con todas as suas consecuén
cias- por toda a repre entación po
lítica da institución que os propície 
e, ainda máis, por entidade como 
poden ser as AA. VV., Asociacións 
culturais, etc, etc., de xeito que se 
acadasen os fins de libre expresión, 
de formación cultural , de promo
ción social, de promoción económi
ca, etc., evitando asi que un meio 
como a RTMP for, como é, un mero 
xoguete nas mans do Alcalde. 

Ceo números. E agora o futuro •.. 

O futuro está na fé. En canto eu 
dure, eu poda, seguirá "A Peneira" 
nesta frente tan dura pero que hai 
que manter. Se se gaña, que se ga
ñará, esta loita contra a inxustiza e 
o caciquismo, ese mesmo futuro ha 
ser máis <loado, máis grato para a 
sociedade; e despois de nós, outros 
terán de coller o facho e mantelo, 
quero pensar que con maior como
didade, para contribuir a esa socie
dade ainda utópica presidida polo 
alborear daquelas primaveras ás 
que se referia Cunqueiro. • 



R~latos para 
disfrutar 
O Cazador de 
Xerardo Méndez 

Se os últimos anos a narrativa ga
lega pode caracterizarse pola irrup
ción de poetas, dun tempo a esta 
parte o campo da narrativa vai sen
da tomado por nomes de descoñe
cidos ou de autores aos que, ·como 
máximo, se lles sabia (ou lernbra
ba) o nome porque aparecer·an 
nunha efémera revista ou no suple
mento dun xomal asinando non se 
sabe que. Son estes os escritores 
noveis; escritores que aparecen fo
ra de todo circuíto e fora de todo 
clan, tribo ou asociación. Son, en 
última in táncia, ímbolo de que 
algo (moi pouco, por outra parte) 
se vai normalizando na narrativa 
galega. Un destes novos nomes é 
Xerardo Méndez (Panamá, 1964 ), 
que, segundo a lapela, comezara 
escrebendo poemas nos anos oiten
ta. Xerardo Méndez remata de tirar 
do prelo a sua primeira obra narra
tiva: O Cazador<}). 

O Cazador é un conxunto de nove 
relatos onde hai de todo, desde na
rración conseguida até relato de 
aprendizaxe. Mais en todos os no
ve están presentes unhas constan
tes que atravesan todo o volume: a 
cadéncia da frase, o sentido do am
biente e o humor. N uns máis que 
neutros. Tamén existe outra cons
tante -esta só nalguns relatos
que remata, se non se domina ben, 
por estragar cantos (adiantemos 
que aqui, por serte, iso non aconte
ce): a boutade :final. Boutade que 
pode servir para lle dar grácia ao 
conto, para que o remate sexa per
feito ou para abraiar ao leitor. Nos 
relatos de O Cazador onde se dá 
esta, son sempre para dar grácia ao 
relato ou para que o remate do 
conto sexa máis ou menos perleito. 

Dentro dos nove relatos hai un 
subconxunto de catro que sobran
cea por obre todo o outros. Ta
mén on relatos que conforman 
unha unidade: Play ít agaín, Sam, 
Os olios de Laura, Un convite de 
abril e Outra causa. Son relatos 
marcados polas influéncias de 
dous autores: Scott Fitzgerald e 
mais Raymond Chandler -sen es
quecer a pegada de Dashiell Ham
mett. Vaiamos por partes. De Scott 
é a oUada sobre os personaxes e o 

mundo. Personaxes máis ou menos 
de clase alta ou desclasados; e o 
mundo, un ambiente de deixadez e 
aborrecimento. Un mundo no que 
se vive para pasar o tempo, rnatalo 
con toda impunidade. De Chandler 
é a ironia, o diálogo que serve para 
mostrar e expresar os aconteci
mentos, as accións e as atitudes, 
non para explicar. Tamén de 
Chandler é a criación da atmósfera 
que enche os relatos, o sentido do 
ambiente. De Hammett ven ese 
gasto de que o 
leitor coloque os 
feitos sob a sua 
ollada, sen in- Relatos que 
tentar compren- transmiten 0 delos e sen que 
o autor lle axude sabor da 
niso; ese dirixir
se máis ao carpo 
do leitor do que 
á súa intelixén
cia. Son relatos 
que como di un 
personaxe do 
que abre o volu
me, falando 
doutras cousas: 
"Non hai que 
comprender, hai 
que disfrutar" 
(páx. 39). 

nostálxia, 
do aborreci
mento e do 
inexorábel 
paso do 
tempo 

Personaxes desiquilibrados, des
centrados, brillantes, indolentes 
que carniñan á deriva; un excelente 
sentido do ambiente e do diálogo; 
un dirixirse máis aos sentidos do 
que á intelixéncia do leitor. Un 
cóctel que, mal combinado, podia 
estragar moitos estómágos, mais 
Xerardo Méndez consegue mistu
rar todos estes elementos e entre
gar catro relatos de excelente fac
tura. (Relatos, por outra parte, on
de están presentes a nostálxia, o 
amor, e -en "Outra causa"- a 
morte). Relatos que engaiolan ao 
leitor e lle transmiten ao seu corpo 
o sabor da nostálxia, do aborrecí-
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guerra civil. Edicións do 
Castro acolle agora un título 
do ensaista lugués que 
escolma a obra durante ese 
periodo do escritor de 
Rianxo Rafael Dieste. 

. Guerra literária é o título 
dunha obra que recolle 
textos teatrais, de prensa e 
de intervención, 
introducidos por R. Fer e 
cun importante apoio 
gráfico. Inclúese na série 
Documentos.• 

mento e do inexorábel paso do 
tempo. 

Os outros cinco relatos son dife
rentes. Mentres un, "O Cazador", 
non deixa de ser un xogo --ou un 
canto de aprendizaxe-, os outros 
van desde o relato de ciéncia fic
ción ("Proxecto: Alternativa Tána
tos", no que o autor non remata de 
crer, de aí o seu remate: unha bou
tade. Boutade que aparece neutros 
relato~). ao relato que é un intento 
de rechazo da memória como ma
terial literário· (e quen di a memó
ria, di a nostálxia). Trátase de El 
sabor que nos une. Un conto no 
que o leitor pode esperar a narra
ción de feítos acontecidos durante 
a posguerra, onde o avó do narra
dor pode aparecer coma un heroi, 
mai non explica nada; só, ao rema
te, produto do acaso (un anúncio 
dunha bebida que ten como lema o 
título do relato), sábese que o na
rrador quer fuxir de toda épica, de 
toda idealización, de toda nostál
xia, que considera á memória co
ma unha traidora e o que interesa é 
o presente. 

Outro dos relatos que pode ser 
considerado de aprendizaxe é 
"Discontinuidade de primeira es
pecie", onde o autor xoga con ele
mentos diversos que van desde a 
broma até a boutade, sen esquecer 
o omnipresente humor. 

O relato que fecha o volume, "Se
rodio", é a história dun amr seródi
co. Unha dona fea que remata ca
sando. El matrátaa mais ela atura. 
Ao final mátanse entre eles. Entre 
o humor negro e a tenrura do amor, 
Xerardo Méndez non se decide por 
un ou outro: simplesmente apre
senta ao leitor sen darlle dados pa
ra comprender, só para disfrutar. 
Un relato cheo de dureza e tenrura. 

Un novo autor que entrega un vo
lume de especial calidade, que sa
be explicar (narrar) histórias, que 
sabe engaiolar ao leitor. Un autor 
que domina a criación de atmósfe
ras e a cadéncia das frases. Un es
critor que usa do diálogo para algo 
máis que informar dos pensamen
tos dos seus personaxes. Só cabe 
esperar que en próximas entregas 
Xerardo Méndez depure máis as 
suas técnicas verbais e narrativas e 
que continue a superarse para con
seguir esa obra (novela ou narra
cións) que os presentes relatos fan 
alviscar. Capacidades e sabedoria 
non faltan.+ 

XGG 

1) Col. Literaria. Sotelo Blanco Editor. Bar
celona/Santiago, 1991. 172 páx. 

dunha nova política que xira 
arredor da 
.autorerpresentación por 
parte das prostitutas e as 
alianzas entre mulleres. • 

·Lento esvaece 
o tempo 

En tempo 
de guerra 
Claudio Rodríguez Fer 
fixera a sua tese de 
doutoramento sobre a 
literatura galega durante a 

Sobre a 
prostitución 
Talasa edicións recollé nun 
libro Nosotros la~ putas, 
unha chea de textos e 
testemuñas compiladas por 
Gail Petherson. Un informe 
sobre os diferentes 

congresos, emigración e 
prostitución e informes e 
novas voces son os 
capítulos que inclue este 
volume que aborda un tema 
considerado rnarxinal. O 
libro procura tamén 
impulsar o desenvolvimento 

Primeiro libro de poemas de 
Ricardo Martínez-Conde, 
introducido por un prólogo 
de Marino Dónega, "el sabe 
que que sen nomes non hai 
existéncia; só falamos e 
sentimos o que coñecemos 
por teren nome. Por iso 
poeticamente apunta que 
vedrañas perguntas foron 
despexadas polos primeiros 
deuses". O libro é de 
edición do autor e xa 
anúncia un segundo título, 
"Aldariz".• 

O lirismo 
en plenitude 
No bico 
un cantarde 
Antón de Santiago 

Poucas veces unha produción mu
sical é quen de reclamar a sua con
dición de galega como esta editada 
por Edigal co suporte da Consella
ria de Cultura e Xuventude. En 
poucas ocasión un profesional sus
citou tal unanimidade de critérios 
louvantes ao seu bon facer como o 
barítono coruñés Antón de Santia
go, verbo da sua técnica, da sua 
vocalización no canto, do timbre; 
asi como da sua capacidade de in
terpretación, variábel segundo o 
estilo musical dos distintos autores 
presentes no repertório do disco. 
Estamos ante unha gravación des
tinada preferentemente ao eterno 
público do ·"bel canto", pero tin
guida dun aire popular que, de seu, 
posuen as com-
posicións, nal-
gun caso "stan-
dard'', represen- Estamos 
tativas dun xé-
nero tan noso 
coma son as 
"Cantigas Líri
cas": "Unha noi

ante un 
disco e un 
intérprete 

te na eira do tri- que se non 
go" ou ~'Lonxe existisen, 
da terriña" son habería que 
exemplos para-
digmáticos do inventar 
asequíbel desta 
produción, de 
presenza obriga-
da nas discote-
cas antolóxicas 
da nosa música. Estamos ante un 
disco e un intérprete que se non 
existisen, haberia que inventar; do 
contrário, acusaríamos un baleiro 
lamentábel no noso património 
musical. 

Como produto cultural inserido na 
nosa tradición, a "Cantiga Lírica 
galega", veuse cultivando ao lon
go do tempo por autores coma 
Marcial del Adalid, Roxélio Gro
ba, ou os cataláns Frederic Mom
pou ou Xavier Montsalvatge (por 
certo, no caso de Mompou, a ver 
cando alguén se digna facer o pró
p ri o cos poemas musicados de 
Blanco Amor). Para entendérmo
nos, na simbiose poesia -música, 
moito antes de aparición da figura 
do cantautor, na Galiza xa xermo
laran mostras do que podemos 
considerar o "lied", xénero artísti
co que se ben ten a sua orixe na 
Alemaña, foise espallando no tem
po e na xeografia internacional; 
son cancións curtas, interpretadas 
ao xeito clá:Sico, que condensan na 
sua breve duración cantidade de 
matices, que posuen un rico mun
do musical interno. 

O lirismo, característica sobrancei
ra da obra, manifesta a sua plenitu
de na interpretaeión do poema de 
Curros Enríquez "¡Ay!" (titulado 
nesta ocasión "Como foi"): o can
tor interpreta a sua soidade. Neutra 
ocasión, os versos de Rosalia 
("Sen niño") descreben unha sinfo
nía paisaxista recriada nunha músi
ca engaiolante. Na "Canción de 
cuna para Rosalía ... " de Lorca, o 
alento impetuoso que Antón de 
Santiago lle dá ao poema (tanto no 
canto como na·própria musicación) 
devén nunha composición con cer
ta solenidade. Son direfentes facia-
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nas desta obra, pródiga en varieda
de de matices. 

Hai cancións que, por coñecidas, 
son escoitadas cos inevitábeis per
xuízos da ocasión. Desta vez, lon
xe do carácter odioso que, de seu, 
teñen as comparacións, suxiro ao 
potencial leitor interesado no dis
co, repare a sua atención en can
cións como por exemplo a basada 
no célebre poema de Curros Enrí
q uez dedicado (máis unha vez) a 
Rosalia; a memória reaviva ver
sión como as realizadas nci seu dia 
polo portugués Adriano Correia de 
Oliveira (ademais de lírica, "fadis
ta") ou por L. E. Batallán (máis 
salta instrumetnalmente, e quizá 
máis dixenoel para o grande públi
co). E non son ambas referéncias 
nada gratuítas, xa que evidéncian 
distintas interpretacións, diferentes 
ópticas estéticas, dun mesmo poe
ma, e iso non é senón enriquece
dor. Casos hai ahondo na história 
da canción ou da poesia cantada, 
que amosan algo evidente: os can
tantes que se moven no ámbito clá
sico inclínanse por un aperf eizoa
mento técnico, que normalmente 
gaña en virtuosismo, pero perde, 
en cámbio, en efectividade comu
nicativa; quer dicer, a teima pola 
correcta vocalización dificulta a 
miúdo a própria comprensión do 
texto; o axustarse a unhas determi
nadas pautas prevalece en detri
mento da libre interpretación. En 
calquer caso, é unha característica 
consubstancial a esta forma de ex
presión artística, notabelmente di
ferente á do cantautor ao uso. 

Pero este traballo non seria nada 
sen a participación de Fernando 
Vázquez Arias nos arranxos. Con
certando un pequeno grupo de cin
co músicos, conseguiu un arroupa
mento instrumental do máis afortu
nado; é a viva demostración da sá
bia utilización duns recursos, que 
non por reducidos en número, re
sultan limitados no resultado final. 
Talvez se bote en falta unha maior 
presenza de instrumentos de vento 
(nomeadamente de metal), que ser
virian para reforzar os fragmentos 
rítmicos das cancións. 

Como complemento, a edición in
clue várias colaboracións literárias 
de Ramiro Cartelle, Xosé Mª Mon
terroso Devesa, Xoán Manuel Ca
rreira e o próprio Antón de Santia
go, de quen igualmente se acomp
ña unha biografía.• 

X.M. ESTÉVEZ 
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O máis 
atípico dos 
Cohen 
BartonFink 

Os innáns Coen, un ambiguo binó
mio de autores que reparten fun
cións sen eles mesmos explicar 
moi ben cómo, son unha das navi
dades máis gratas do cine america
no dos últimos anos. Posuidores 
dun ecléctico pero sempre brioso 
estilo, donde o virtuosismo coa cá
mara e a audácia visual son corren
tes mais non gratuitos, as suas tres 
fitas precedentes revivian en moi
tos intres a má-
xi a esquecida 
do puro cine, 
demostrando un O remate 
gran domínio da semella 
linguaxe clásica 
pero sempre cun 
certo distanza
mento humorís
tico do narrado. 

Esta singular 
parella deu así 
luz a un atípico 
thriller, dotado 
dun case arre-
piante suspense 

críptico, 
tinguido 
dun humor 
burlón que 
vacina todo 
o filme 

e chamado "Sangue Fácil". Ofrece
ron despois unha comédia con máis 
altibaixos de ritmo pero xenial por 
momentos, "Arizona Baby", e ulti
marnente "Miller's Cross" ou "A 
marte entre as froles", vigorosa in
cursión no cine de gánsters. 

Estas características e este carácter 
de orixinalidade amplifícanse en 
Barton Fink, até agora a sua obra 
de máis difícil clasificación e a 
bon seguro a máis discutida. Base
ada a personaxe principal nun cer
to Clifton Odets, escritor neoior
quino metido a guionista de Holly
wood, nos anos de esplendor e ti
ranía das grándes compañias, este 
idealista, un tanto parrulo e engreí
do Fink vése transportado á infer
nal maquinária hollywoodiense. 
alí atoparáse a un trasunto do bru
tal L.B. Mayer (que nesta caricatu
ra aseméllase, en corpo e alma, a 
Gil y Gil, vala a digresión; ainda 
que tamén parece que o orixinal 
non distaba moito desta paródia). 
E a un tamén caricaturizado Wi
lliarn Faulkner, amosándonolo co
ma un caprichoso borrachín · na sua 
étapa mercenária na meca do .Cine. 

Por aí e polas tribulacións do aspi
rante a guionista que non dá arrin
cado cun guión de série B para Wa
llace Beery, a história discorre por 
carniños de coeréncia, resoltos cun 
humor groso pero bastante chispe
ante e unha destacabel composición 
de John Tuiurro como Fink. É na 
história desenrolada no sinistro e 

abafante hotel donde a fita tomará 
un rumo totalmente diverxente na 
parte media-final, no desenlace-da 
relación co presunto vendedor de 
pólizas de seguros (magnífico e in
quedan te John Goodman). Este, 
aparentemente representante do ho
me da rúa que Fink pretende retra
tar, ainda que ignora a sua eséncia, 
devén nun inesperado psicópata, 
que semella recén saído do forno in
fernal, a xulgar polas suas surpren
derites propriedades igníferas. 

Aqui o espectador vese razonabel
mente sacudido, sen saber qué ati
tude tomar, senda a de alguns, alá 
eles, a de levantar do asento. Este 
cámbio de orientación do filme le
vado por terreos cercanos ao terror 
sicolóxico polanskiano ou polos do 
absurdo (coa visita dos polícias, es
pecialmente) é efectivamente máis 
que discutíbel, e aquel que conclúa 
o mesmo que aquel crítico galo pa
ra outra fita francesa, que os Coen 
"fixeron Kafka nos pantalóns" po
den levar a sua parte de razón. 

Pero un inclínase máis a conside
rar que estes avispados e irreve
rentes irmáns, ademáis de facer 
que o filme con todas as incoerén
cias que se queren fique ben gra
vado na retina, están autorizados 
para estas e outras digresións se 
son efectuadas con esa brillantez, 
se nos siguen dando cine e non fil
fas tramposas. Por moito que o re
mate semella críptico, mais non 
pretencioso en sí tinguido dese 
burlón humor que vacina todo o 
filme contra eses perigos. Non 
senda para un o máis redondo <les
tes curiosos irmáns, recoméndase 
ir vela ainda que só sexa para to
mar partido na presumíbel división 
de opinións que suscitará. + 

Matérias 
no límite 

G. VILAS 

A estética de Paulí 
Criador do obradoiro de cerámica 
da Abadia de San Miquel de Cui
xá, Paulí apresenta por primeira 
vez unha exposición en GalizaOl 
coa sua .última aportación artística 
que mistura unha depurada técnica 
persoal con motivos que recollen a 
peculiar coración que se consegue 
co traballo da cerámica e a própria 
estética pictórica. Finos pans ·dun 
grosor que abala entre 0,5 e 1 mm, 
que poden ollarse como un vitral 
iluminado por tras ou como unha 
pintura ao xeito dun papiro de fer
mosas cores compoñen esta mostra 
única por descoñecida. 

G~~O 
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111 

Aparición 
dun novo 
fillo 
setemesino 
de Alfred 
Hitchcock 

Morrer ainda 

Por unha vez os tradutores dos tí
tulos das películas acertaron: De
ad again - literalmente Volver a 
morrer ou algo semellante- é tra
ducido por Morrer ainda, constru
ción que nen parece gramatical 
·nen nada: é unha metáfora da lin
guaxe irreal da película de Ken
neth Brannagh, último "enfant te
rrible" - terribelmente cativo
do cine británico-americano. 

Brannagh xa mostrou kilos de me
galomanía na sua primeira fita, 
Enrique V, onde era o actor princi
pal, adaptador da obra de Shakes
peare e director, of course. A au
séncia de cineastas interesantes 
nestes últimos tempos levaron o 
espellismo de ver en Brannagh na
da menos que a un sucesor de 
Lawrence Olivier. A película era 
unha adaptación ben intencionada 
pero moi imadura no manexo da 
cámara do clásico shakespeariano 
e non hai máis que comparar a sua 
versión coa de Olivier para desco
brir a diferéncia insalvábel entre a 
intelixéncia e as boas intencións. 

En Hollywood, o "talento" de 
Brannagh fixo pensar na aparición 
dun posíbel Orson Welles - pero 
sen os problemas financeiros que 
causaba o director desaparecido. 
Un guionista xoven, Scott Frank, 
tamén autor da frustrada O peque
no Tate - que debe ser dos que 
pensan que un guión pode apren
derse fusilando películas vistas no 
video, ainda que rion teñan nengun 
ponto de contacto coa realidade
foi o encarregado do segundo mi
lagro de Fátima: facer que do car
po sepultado de Alfred Hitchcock 

111 

Arte 
111 

A solución técnica que logrou Pau
lí obrígao a un traballo de planifi
cación, sometido finalmente a un 
azar controlado. Cando as pezas 
entran no forno para vitrificar en
tre 1.100 e 1320 graus centígrados, 
o deseño prévio vai minguar case 

-

saise o esperma necesário para pa
rir unha "de suspense" segundo os 
modos do cineasta británico. Xa 
antes, hai moi pouco, Wolfgang 
Petersen, o director de Das Boot, 
fixo A noite dos cristais rotos 
-Shattered, no orixinal, como se 
ve outra perla das traducións
que pésie á sua modéstia e ao seu 
carácter frustrado é moito máis 
digna que o enxendro que agora 
comentarnos. 

Brannagh 
quedase ao 
final nun 
aluno de 
Valerio 
Lazaroff e 
da lugar a 
un dos 

Ternos entón a 
Hollywood 
-através do di
rector Sydney 
Pollack, aqui 
traballando co
mo produtor
rendido aos pés 
do novo xénio 
agardando a re
encarnación de 
Don Alfredo . 
Para conseguilo ridículos 
non se escatima- máis 
ron meios: o ex- rotundos do 
celente Andy 
García nun pa- último cine 
pel episódico americano 
que polo seu fí-
sico non lle co-
rresponde; a un-
ha das actrices 
máis intelixentes de Europa, a xer
mana Hanna Schygulla carregando 
co papel tópico da ama de chaves 
celosa -guiños a Rebeca- e o 
mesmo Robin Williams facendo 
de psiquiatra sui generis. Todo iso 
ao servizo do máis grande dos ba
leiros, do bluf! máis sonado dos 
oferecidos por Hollywood nos úl
timos tempos --e van dúcias de
les: a história é un cruce da ho-

nun 20% o seu tamaño, vai apare
cer con forza a cor misturada que o 
artista preparou mistura.ndo os cao
líns con óxidos, sílices, areas e pe
quenas porcións de cobalto, cro
mo, ferro ou manganeso. 

Nun artista que era coñecido polos 
seus murais ou o traballo con gres 
este paso minimalista que comezou 
no 1987 é dunba beleza sorpreden
te. Pezas pequenas ou ensambladas 
entre si, os motivos gráficos tenden 
en xeral á abstracción, ainda que 
tamén se inclue unha homenaxe 
dupla a Castelao, tomando un gra
fismo do pintor rianxeiro. O pró
prió artista deixa no gosto do públi
co e a crítica a definición dunha 
obra que camiña na fronteira do es
cultor, o ceramista e o pintor. + 

X.C. 

(1) Nova Sala CaixaVigo (Policarpo Sanz, 
26-1 º-Vigo). A berta até o 6 de Abril. 

rrenda Ghost e de 
Vértigo, contando un
ha dobre história de 
amantes reencarnados 
nun dobre tempo. Di
reétor e guionista non 
só esixendo público 
que crean na reencar
nación, senón que 
queren que coincidan 
os moitos reencarna
dos de golpe nunha 
cidade tan "diminuta" 
coma Los Angeles. 
Se o espectador ere 
que a corrupción no 
seo do PSOE é cién
cia ficción ou que o 
PP é un partido pro
gresista quizá podan 
disfrutar da credibili
dade da fita, senón ... 

vai ser moi difícil. 

Pero a ousadia de Brannagh non 
queda aí: dado que a película está 
contada en branco e negro a parte 
do pasado -gran orixinalidade co
ma se pode ver- e en cores a do 
presente, na parte do pasado xoga 
con toda a frescura a ser Orson 
Welles mediante ángulo "atrevi
dos", montaxe paralela, toma inu
siais, etc., quedándo e ao final nun 
aluno de Valerio Lazaroff e che
gando na cena final -co rebúmbio 
de pasado-presente, persecucións, 
e tixeiras ad nauseam- a un dos 
ridículos máis rotundos do último 
cine americano. É difícil encontrar 
xenialidade no cine último dese pa
ís pero si un bon nível técnico; no 
caso de Brannagh as suas preten
sións non lle impeden caer na tor
peza narrativa. 

A história é como xa se subliñou 
antes unha colección de trolas in
cn'beis, con misturas de psicoloxis
m o, esoterismo e outras herbas , 
que toma con todo descaro as pio
res partes de Lembra, tamén de 
Hitchcock. A dirección de actores 
parte do narcisismo inicial de 
Brannagh: que mellar actor que el 
mesmo para facer o dobre papel de 
Mike Church e de Roinan Strauss? 
Ninguén. O actor que talvez é bon 
para o teatro non ten o poder re
querido das stars ás que imita -a 
sombra de James Stewart en Vérti
go é cegadora- e lle impede que 
sexa máis autocrítico coa sua pró
pria interpretación. Na protagoni ta 
feminina a sua amante espo a na 
vida real, unha tal Emma Thomp
son, que non ten o carisma, técnica 
nen beleza para encher a pantala 
coma o seu dobre persoaxe exixia. 

Os conflitos entre o pasado e futu
ro sen xustificacións reencarnató
rias deron coma resultado boas pe
lículas surrealistas e as mellares 
obras de Hitchcock, Truffaut e 
Resnais. Para os novas talento de 
Hollywood, a interpretación poéti
ca tan rica que o tema oferece ten 
unha tradución na filosofia profun
d,a mostrada en Ghost e neste polo 
momento último parto: Morrer 
ainda, que mellar seria traducir: 
Seguir tragando trolas até o final 
da película. 

Tantas sorr as esixéncias de infan
tilismo e a tosquedade das últimas 
propostas do xénero do suspense 
que o espectador que se considere 
medianamente razoabel teno difí
cil. Sempre mel1or volver sacar 
Vértigo ou Marnie dovideo-club e 
esquecer tan baleiras novidades. O 
único consolo de ter gastado qui
ñentas pesetas por ver este bódrio 
é a posibilidade de escreber esta 
reseña e prevenilos se non cairon 
X.a na trampa. • 

CARLOS AMARO 



- --- ---

INSTITUTO GALEGO 
DA VIVENDA E SOLO 

, 
ora 

~ 

A Xunta pon a túa disposición o 
teléfono gratuito: 

900·10·92·95 
Chama e solicita información 

sobre ds distintas modalidades: · 

COMPRA, 
REHABILITACIÓN 

AUTOCONSTRUCCIÓN 
E ALUGUER 

A NOSA TERRA 25 
Nº 515-26 DE MARZO DE 1992 

UNTA 
DE GALICIA o· 

Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 



26 A NOSA TERRA 
Nº 515-26 DE MARZO DE 1992 . G~~O 

Na noite do 22 de Marzo 
morria na Coruña, An_tón 
Avilés de Taramancos, despois 
dunha enf ermidade que o tiña 
hospitalizado nos últimos 

meses. O seu enterro, na 
parróquia natal, xuntou a 
vários miles de persoas, 
viciños, compañeiros de 
militáncia, escritores, amigos e 

amigas que viñeron de toda 
Galiza e mesmo desde máis 
lonxe para estar presente no 
derradeiro adeus a un dos 
nasos máis importantes poetas. 

Antón Avilés de Taramancos 
'Sen poetas xa terialllos perdido a nosa identidade colllo nación' 

• XAN CARBALLA 

"A poesía é necesária en todos os 
actos públicos, sobretodo nunha 
pátria que está por liberar". Avilés 
de Taramancos reflexionaba asi 
sobre a sua preséncia como poeta · 
e escritor comprometido en moi
tos recitais públicos, animando 
iniciativas culturais ou lendo os 
seus versos en manifestacións pú
blicas. Non hai moitos anos resoa
ba a sua voz na Praza da Quinta
na, un 25 de Xullo, "hai que es
magarlle os· collóns a Superman" 
<licia o poeta que vindicaba tamén 
a poesía como arma cívica "os po
etas galegos non podemos facer 
literatura por literatura, non pode
mos meternos na nosa torre de 
marfin tranquilamente e facendo 
fermosura cando o povo está so
frendo ·e está por liberar. A poesía 
ten que ser un arma, e ten que 
abrirse. Sen ser panfletária debe 
dicerlle á xente o que ten que sen
tir. O poeta é un guieiro dos senti
mentos e ten que decirlle á sua 
própria xente, dunha maneira for
te, esa poesía política tan precisa 
neste tempo". 

Antón Avilés de Taramancos é 
sen dúbida unha das voces poéti
cas máis importantes que deu Ga
liza. Marcado por unha biografía 
que o obrigou a exilarse por ra
zóns económicas e políticas a Co
lómbia no 1960, con só 25 anos, 
non perdeu contacto con Galiza 
nen coa língua que literariamente 
sempre utilizara "aos quince anos 
en Noia publiquei en galego por
que tiña un problema de linguaxe 
que non podía resolver en caste
llano: falaba do meu contorno al
deano, e os nomes dos páxaros, 
das árbores, das cousas, non os 
sabia en castellano, e tiven que 
romper escrebendo en galego. 
Non era algo conscente de nacio
nalismo ou de defensa da língua, 
senón que o idioma era unha fe
rramenta de traballo e non podía 
utilizar outr"a, porque non sabia 
como se <licia xiriño en castella
no, oufreixo, ou tantos outros que 
podian valer de exemplo". 

O conflito lingüístico estaba pre
sente na escola e na infáncia de 
moitos rapaces de orixe aldeán 
como A1_1tón Avilés, que tomou 
precisamente o nome do seu lu
gar, Taramancos, como parte inse
pará bel da sua marca literária. 
"estudaba castellano, que remé
dio, pero facíao como unha coto
rra. Aprendía cousas das que tiña 
unha idea do que querían dicer, de 
memória, pero habia moitas pala
bras que non entendía. Como 
moitos rapaces do noso tempo 
que as soltaban de carretilla sen 
saber o significado". 

Poeta de duas pátrias 

A andaina americana de Avilés de 
Taramancos converteu algunhas 
das suas aventuras case en lenda, 

A andaina 
americana 
de Avilés 
de Taramancos _ 
converteu-
algunhas das 
suas aventuras 
case en lenda. 

ainda que sempre se amosaba fas
tiado <lesas histórias que sempre lle 
perguntaban "xa non me gosta fa
lar <liso porque é algo repetitivo. É 
natural, con vintecinco anos tes, 
aparte da ánsia de topar algo que 
facer, un espírito próprio da moci
dade. Atopeime naquel momento 
con Miguel de la Quadra Salcedo e 
fomos até o Amazonas ondé nos 
sucederon unha série de peripécias 
que eu lle escrebia a Salvador Gar
cía Bodaño, con quen tiña-contac
tos naquel momento. O home fixo 
unha espécie de épica ou de xesta 
que se ven repetindo con certa fre
cuéncia, pero toda esa aventura 
inicial non paga o sofrimento ·de 
vinte anos de sofrimento". 

XAN CARBALLA 

O sofrimento do emigrante, a cha
mada da Terra e da xente da que 
formas parte, o conflito perma
nente co desexo do regreso, son 
marcas en vários dos libros que 
publicou Antón Avilés. Antes de 
sair da Galiza a sua primeira pu
blicación foi unha separata da re
vista Atlántida ("As moradias do 
vento") e no 1959, saco u A frauta 
e o garamelo, ambos e dous reco
llidos máis adiante nunha edición 
antolóxica que agrupaba libros 
seus xa descatalogados ("O tempo 
no espello"). "Non son autor de 
moita obra porque nas circunstán
cias da emigración e o exílio as 
máis· das veces tes que preocupar
te para sobreviver. Se estás nun 

meio que non é o da tua língua e a 
tua xente, un país no que non hai 
contacto coa cultura galega -como 
pode haber en Buenos Aires ou 
Caracas-, sínteste aillado e vas 
perdendo a forza criadora, sen 
perder o don da poesía, coa que 
egue en contacto permanente. 

Ainda a i en Colómbia escrebin 
" Os poemas da auséncia" que 
eran de enfrentamento coa auda
de, igual que ao regre ar a Galiza 
escribin os Cantos Caucanos". 

Viviu a e quizofrénia de tanto 
emigrantes, cunha dobre vida que 
lle divide as queréncias "ao regre
sar sínte te mái galego, máis 
afianzado na própria terra, ainda 
que estexas soñando permanente
mente naquela outra Galiza que 
deixaches canto te foche . A mente 
divíde e en tre partes: unha terra 
que abandonacbes, que fica coma 
unha postal fixa na memória e que 
non vas atopar nunca; outra o terri
tório novo, aberto, e no que pasa
ches a mellor parte da rua vida -fun 
aos 25 anos e regresei aos 45-; e 
outra o novo encontro cunha terra 
que estabas soñando pero que non 
atopas e tes que construir de novo". 

"A pátria é a infáncia, e iso marca 
para sempre, obretodo para un ho
me coma min que xa tiña un sen ·o 
da Pátria cando me fun, que xa es
taba traballando no galegui mo e 
no nacionalismo, e nunca e more
ceu. Iñfáncia que é a pátria vivida 
das sementeiras, das mallas do 
oficios,,, iso doume unha fortaleza 
vital extraordinária. A outra era 
unha pátria superposta, ainda que 
me sentin moi integrado a Colóm
bia, mesmo co sofrimento de que
rer esquecerme da própria orixe. 
Ese ofrimento que levamo á 
costas os galegos, que á vece non 
nos deixa ter alegrías e as vivén
cias necesárias da outra pátria é te
rríbel. Pero é a pátria soñada, a pá
tria de sempre". 

Presidente de escritores 

A andaina da Asociación de Escri
tores en Língua Galega tivo unha 
das suas etapas máis constructivas 
e reivindicativas no periodo no que 
Avilés a dirixiu. No 1987 estivo á 
frente dun grupo de catorce escrito
res que se encerrou na Real Acadé
mia pedindo a dimisión de Garcia 
Sabell -que viña de interpoñer re
curso contra a Lei de Normaliza
ción Lingüística- e reclamando a 
revitalización dunha institución ou
trora giória da recuperación culru
ral, caida nun para1ís permanente 
que facia que mesmo dimitiran 
moitos dos seos membros (Ferrin, 
Manuel Maria, Mariñas del Valle, 
Beiras, Isidoro Millán G. Pardo ... ), 
"non ternos lugar para nos reunir, 
non ternos subvención fixa como 
Asociación de Escritoreas, mesmo 
sendo a única que funciona no país. 
Non ternos os meios normais para 
desenvolver todas as cousas que 
quixéramos. Pero xa se· sabe que 
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calquer asociación cultural sofre no 
noso país o enfrentamento cos esta
mentos directivos da política". 

Militante nacionalista, Avilés de 
Taramancos foi durante catro anos 
concellal de Cultura polo BNG no 
axuntamento de Noia onde rexen
taba a Taberna Típica que era unha 
porta aberta á xente, "esa é unha 
vantaxe pero por outra banda fálta
me o siléncio para poder escreber. 
O meu último libro [refírese a "As 
torres nci ar"] estouno facendo en
tre tapas de calamares, viño, xente 
que chega ... nun momento dado 
p~rdes o fio e o poema colle un ru
mo descoñecido". Entusiasta da 
animación cultural, a Casa de Cul
tura de Noia débelle moito da sua 
existéncia e vitalidade e o próprio 
concello estuda poñerlle o seu no
me en homenaxe. 

O sofrimento 
do emigrante, 
a chamada da 
terra e o conflito 
permanente 
co desexo do 
regreso, son 
marcas en vários 
dos libros que 
publicou. 

Aberto ás novas xeneracións non 
cria en idades de ouro, "porque 
para iso téñense que dar outras 
circunstáncias económicas e 'polí
ticas, ainda que hai cimentos para 
o futuro", pero acreditaba fonda
mente na poesía e no labor dos 
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poetas e os escritores comprome
tidos co país "hai que botar moita 
leña ao lume sagrado para que re
almente a poesia se concentre e 
poidan sair os poetas importantes. 
Se a Galiza e o galega vai ter un
ha imaxe de futuro será precisa-

mente asentado, como foi sempre 
todo o nacionalismo e toda a vida 
política nosa, na poesía e nos poe
tas. Se na Galiza non houbera po
etas xa teríamos perdido a identi- . 
dade e non estaríamos loitando 
por liberarnos". + 

A ESPADA FLORESCIDA 

O sangue antigo que correu nos mares 
verque a sua inocéncia na palavra: 
Floresce a espada 
converte-se o aceiro en voz aberta 
no confin e no mato. A sementeira 
colonial dá agora 
ese froito <ti.e luz nun lábio imenso, 
e din beixo e amor na nosa fala 
devolvendo en carícia tanto ferro. 
Entón eu digo Guanabara e sinto 
un arrecendo de xasmin silvestre 
unha auga fresca que me encelma a língua; 
e digo Moc;ambique ou Timor-Leste 
e unha pel doce que me sabe a. nébodas 
escuras e lonxanas 
vai-me invadindo o paladar. A verba 
que rompe o barro de Buño 
e derrama no mar esa ambrosia 
que alguén recolle en cántaros de xade. · 

(De "As torres no ar". 
Antón Avilés de Taramancos. Sotelo Blanco Edicións 1989) 

En Xullo de 1987 publicabamos, dentro da série ((A Nosa· 
História' o volume "Os anos despois. 1936/1953". 

O extracto que segue é o retrato dun represor que levou 
o terror aos Montes de San Finx. O próprio Avilés 
pediunos expresamente que se iliustrase cun debuxo de 
Durero, "Os catro xinetes da Apocalipse". 

Avilés de Taramancos preparou un texto que retrataba a 
época do wolfram e a sobrevivéncia de postguerra. 

O MARELO (APOCALYPSE NOW) 

Se o catro xinetes da Apocalip e e quixesen apresentar 
nunha ó conceición de fúria, de terror, de pe te e de miséria 
humana, a imaxe do Marelo, a cabalgar nos montes de San 
Finx, pi ando o carpos e fameado da moitedume, 
zorregando azoute e inxúrias, cuspindo unha fervenza de 
impropério de alto léxico cuarteleiro, e caindo coma unha 
ave negra obre aqueles mái febles e máis espavoridos, non 
sería máis que a sombra da verdadeira traxédia que se calaba 
por medo, e que a mulleres trataban de ocultar para que as 
afrentas non sinalasen a sua vida para sempre. 

O Marelo, como o seu nome indica, era de cor merda 
enfermiza, que baixo o charol do tricómio collia unha 
apariéncia de mómia enfurecida, de criatura desenterrada 
disposta achuchar sangue e a devastar a Hurnanidade. O seu 
paso mortal polos cómaros a ferir as ancas do cabalo con 

· esporas adoecidas, dobre canana cruzando o uniforme 
verducento, o fusil afiado coma unha arma antiga e o látigo a 
zoar enfebrecido por corpos a fuxir, fica ainda na memória da 
xente como unha grande calamidade que se evoca silandeira 
para evitar que renaza do seu próprio entallo apodrecido. Xa 
de por si o seu oficio, como é sabido, leva a renunciar a 
calquera manifestación da alma que pudese parecer humana, 
como se desde o comenzo da sua história corporativa viñesen 
programados in vitro para facer padecer aos demais con só o 
asomo da sua preséncia. Se a iso se lle engade un impulso de 
seu de aperfeizoar a maldade, de requintar a própria estrutura 
mental para ser dentro do seu oficio un exquisito, o retrato do 
Marelo seria arquetípico -entre o amarelo acacarañado da 
face ao verde-mortecino da vestimenta- de todo aquilo que se 
move e causa pavura., do que pode arrofiar de sombras, se 
aparece de súpeto, unha tarde soleada. 

AVIl.ÉS DE TARAMANCOS 

O instinto de sobrevivirá fame negra do 41 levou cara o 
monte a todos os desposuidos, que eran moitos. Viúvas e 

orfos da loita que non podían locir a sua medalliña de 
"caídos" senón que ocultaban a sua condición por temor a 
represálias; mozos coma castelos minados eles mesmos pola 
tuberculose, que procuraban na veta negra o diñeiro para 
mercar de estraperlo os elixires cos que anseiaban sandar-se, 
xente desvalida e xente mesmo que non tiña outro recurso 
de traballo por estar marcada ideoloxicamente, ao par dos 
que ian facer fortuna -todos os que se acercan a unha mina 
levan nos ollos a ansiedade de tropezar cunha pedra que os 
libere da probeza orixinal- toda esa grea de desamparados e 
avivatos que rubian ao mencer ou á noitiña en procesión 
silenciosa para adentrar-se nos socavóns e escañar con 
premura para fuxir con algo de proveito, eran perseguidos, 
Escarneados, vareados de maneira inmisericorde pola man 
do Marelo, que era como a man da carraxe ou a espada de 
dous gumes do anxo estarrecedor. A rapariga que na 
espantada se perdía nas sendas enmarañadas do monte, era 
vexada, violada, afrentada de cuspe no seu íntimo. A casada 
ou viúva abrigada a práct_icas noxentas das que non se 
reeuperaba; o vello humillado, e o mozo abrigado a traballar 
para o verdugo. 

Todo ese mineral recoLleito na razzia permanente fixera do 
Marelo un home rico e avarento, disposto sempre a ter máis, 
o que o levou a unha orxia de devastamento que nen el ' 
mesmo resistiu, e que logo pagou mínimamente nuba longa 
enfermidade na que os vermes saían de debaixo da sua pel 
amolecida, mentres o cheira insuportábel da sua carne 
apodrecendo sostíñano nun estado de náusea e cagarria. Non 
estamos seguros se morreu. Eses enxendros aparecen 
sempre. Transmútan-se. Reviven noütros carpos para soster 
o rostro da pavura.+ 
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DIAS 

• Revisión do movimento estudantil • Por fin o mapa cultural 

Desde o xoves 26 ao 9 de Abril van ter lugar en Santiago 
unha série de conferéncias e mesas redondas, organizadas 
pala Coordenadora de Estudantes, que procuran facer un 
repaso de várias décadas do movimento estudantil 
reivindicativo. As charlas acompañaranse cunha exposición 
fotográfica e de documentos aberra no Pazo do Fonseca. 

analisar diferentes 'tases e momentos álxidos da loita 
estudantil: transición, loita dos pisos e a LAU, reforma 
universitária, nacimento dos CAF e actualidade do 
movmento estudantil. 

Recupéranse p-ara estas conferéncias moitos nomes 
históricos: Fernando Bárez, Méndez Domenech, David 
Mosquera, Foz, Miguel Anxo García, Martínez Castro, 
Anselmo López Carreira, Miguel Cáncio, Príncipe 
Galin, Daniel Soutullo, Alberte Pérez, Xabier Toba e 
Manuel M. Barreiro entre outros. • 

Despois de vários anos de retraso, 
promesas e prazos que nunca se 
cumprian, finalmente rematou a 
publicación do Mapa Cultural de 
Galiza, un instrumento que 
segundo os axentes culturais é 
fundamental para a planificación 
cultural. A última parte publicada 
é a referida aos Hábitos de 
consumo cultural galego. + 

• Mellorar 
o arquivo histórico 

A Conselleria de Cultura farase 
cargo dos gastos de traslado da 
documentación notarial histórica 
desde o Coléxio de Notários de 
Galicia aos Arquivos Provinciais, 
mellar equipados para o 
mantimento destes materiais 
únicos. No caso de A Coruña 
seguirá dividido entre a Sección 
Histórica do Arquivo Notarial e o 
Arquivo Universitário. + 

•Expansión 
do AlénNós 

Francisco Femández Buey e Alain Krivine serán os 
conferenciantes que farán unha exposición sobre o 
movimento estudantil universitário na postguerra e o 
Maio do 68 en Europa, para pasarse en días sucesivos a • Morreu Manuel Ferreira 

Desde hai moitos anos vencellado a 
Galiza, faleceu na localidade 
lisboeta de Lindavelha, o escritor 
Manuel Ferreira. Ferreira era 
actualmente membro honorífico de 
lrmandadesdaFala, e foi o director 
da revista A/rica dirixida a tratar 
temas de arte e literatura do 
continente africano, nomeadamente 
de expresión portuguesa. 

Entre as suas obras de ficción 
destacan O reino de Calibao, 
Discurso no percurso africano, A 
aventura crioula, Vo z de prissao e 
Terra trazida. + 

• Poeta menare 
de 35 anos 

Espiral Maior, a editora de poesía 
que ctirixe Miguel Anxo Fernán 
Vello, convoca un prémio para os/as 
poetas menores de 35 anos en 
nengun libro individual publicado. 
A orixinalidade do certame é que 
non ten dotación económica. O 
galardón consistirá nun gravado de 
Peifecto A. Estévez e a publicación 
do volume premiado. 

"Non somos partido nen xénnolo 
de partido", así definía Xesus 
Otero, presidente do clube de 
opinión Alén Nós, a iniciativa que 
desde hai vários anos ven . 
celebrando unha chea de actos en 
Santiago e que agora, nunha etapa 
de expansión chega a Vigo. Nunha 
rolda de prensa á que asistiron os 
sócios vigueses Cipriano Jiménez 
Casas e Ramiro Fonte, anunciouse 
para o dia 26 un primeiro debate, 
no Paraninfo da Universidade de 
Vigo, no que participarán os 
secretários das centrais sindicais 
CXTG, INTG, UGT e CCOO, 
Alfonso Paz Andrade e Manuel 
Rodríguez, moderados polo ex
conseJleiro de Economía Carlos 
Mella.+ 

• Xornadas de 
património artístico 

O COAG de A Coruña e a A.C. O 
Facho poñerán a debate diferentes 
temas que afectan á ordenación do 

património arquitectónico histórico 
da cidade herculina Nunba nota 
lembran que o concello convocou no 
1987 un concurso público para a 
redacción do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior da 
Cldade Vella e Pescadería do que 

ainda non se coñecen os resultados. 
Pese a este valeiro legal o Concello 
está permitindo diferentes 
actuacións, unhas de carácter social 
como as fundacións ONCE, Barrié, 
Caixa Galicia e outras como o Paseo 
Marítimo ou Comandante Fontáns. + 

Pódense apresentar textos cun 
mínimo de 300 versos, baixo plica 
e por triplicado, que deben 
enviarse ao Apartados de Correos 
192, (15080 A Coruña), antes do 
30 de Setembro. + 

BANALIZAR A HISTÓRIA 

As máiores oposicións ao filme d'e Oliver Stone, JFK, non ve
ñen dos especialistas en cine, senón de comentaristas políticos 
que están a encabezar unha ofensiva que ten como obxectivo 
non só a descalificación das teses propostas por "JFK'', senón o 
intento de espallar un discurso artificial e frívolo sobre a Histó
ria como instrumento de análise da realidade pasada e, polo 
tanto, como clave de interpretación do presente. Isto apreciába
se claramente nos artigas do "The New York Times", "The In
ternational Herald Tribune", "The Washington Post" e do se
manário "Time" nos Estados Unidos ou de "Le Fígaro" na 
Franza, de "Il Corriere della Sera" na Itália e de moitos dos 
xornais do Estado español, lanzados, en forma .de cruzada mili
tante, contra o traballo e a mensaxe do realizador de "Platoon". 

Nesa tendéncia incidía tamén recentemente Carlos Luís Rodrí
guez, desde "La Voz de Galicia". Partindo da controvérsia sus
citada polo filme elabora un discurso de "distracción" en cuxa 
base se atopaba a dinámica da ridiculización da ciéncia histó
ria como via de coñecirnento. A partir do expresado nese arti
go, parece ser que non convén - tal como fai Rodríguez
aceitar a tese xeral de que o asasinato de Kennedy foi o resul
tado dunha conspiración con carácter de Golpe de Estado. Po
la vía da ironia e coa amalgama de elementos dispares como 
recurso gracioso, descalificase, sen argumentos, unha teoria 
que segundo un inquérito do Instituto Gallup é aceitada polo 
73% dos estado-unidenses como máis plausíbel que a elabora
da pola Comisión Warren, na que se responsabilizaba do mag
nicídio a un único autor. Parece ser que CLR ere máis na se
gunda hipótese que na primeira. Ben, é certo, ninguén lle pode 
negar esa eleición. Pero non cabe dúbida que aceitar isto como 
válido significa, entre outras cousas, non cuestionarse os ele
mentos básicos que inspiraron as resolueións -ainda oficiais, 
non o esquezamos- da Comisión Warren e, entre elas, a de
mencial e surrealista teoría da "bala máxica". Poren, non inte
resa incidir máis unha vez nas evidéncias das mentiras da 
"verdade oficial"; o que preocupa aqui é outra cousa. 

Ao longo do seu artigo, CLR, deixaba cair unha série de refle
xións (?) sobre a história e sobre a sirzxeleza que preside o seu 
discorrer. Isto representa a constatación da tendéncia, cada vez 
máis extendida coincidindo coa desintegración do estado so
viético, a empregar o uso do conceito História para avalar moi-

CEISO X. LoPEZ PAZOS 

tas opinións pretendidamente sérias ou científicas. Non se es
crebe sobre a filosofia de Espinoza, sobre economía matemáti
ca, sobre química.inorgánica, sobre latín medieval, sobre pale
ografía ou sobre teoloxia do sintoísmo .. ., pero todos teñen di
reito a usar a chamada á História e todos, ou case que todos, fa
lan dela con demasiada lixeireza e frivolidade. Dicia Ernest 
Labrousse, un dos grandes historiadores franceses <leste século 
que "ou a História a escreben os historiadores, ou se escrebe 
contra a História elle méme, quer dicer, contra a Ciéncia". Pero, 
ao pior, nesta operación incontrolada, neste recurso depredador 
do território histórico, agáchase algo máis que o inconsciente 
aventureirismo dalguns dos máis conspícuos escrebedores de 
xomais. Certo que se pode cuestionar a laboriosa investigación 
histórica de Stone, pero causa perplexidade que Rodríguez diga 
cousas como que "lo que sucede es que hay una especie de re
sistencia a aceptar la sencillez en el desarrollo de la Historia .. . " 
Certarnente é verdade que a História se compón de cantidade 
inumerábel de feitos sinxelos; pero estes adquiren a categoria 
de tales unha vez que son investigados minuciosamente, que 
son descobertos con moitos esforzos e, finalmente, que son 
analisados e situados no interior do todo. Pero disto, a dicer 
que a História é sinxela, média un profundo abismo que, ou 
ben resposta a un coñecimento pueril da História e das suas 
leis, ou, pola contra é o eco dunha consigna. En consecuéncia, 
conviria que moitos dos que escreben de História botasen de 
cando en vez man de calquer manual escolar en circulación 
(que hai moitos e alguns moi bons) antes de arriscarse a pro
nunciar frases e defender ideas que amosan que, de existir esa 
pretendida sinxeleza, seria só nos horizontes desas mesmas 

'De existir esa pretendida 
sinxeleza seria só nos 
horizontes <lesas mesmas 
mentes pouco informadas' 

mentes pouco informadas e escasamente reflexivas que enten
den que moitos dos feítos históricos acaecido ao longo dos 
tempos respostaron ao que. a "história oficial" quixo que queda
sen como verdades. Teriamos que crer que a voadura do "Mai
ne" foi obra dos españois en Cuba, que o incéndio do Reichs
tag foi responsabilidade dos comunistas (tal como quixo que 
for Hitler), que os reis de Castela e Aragón deron orixe a e a 
enteléquia que se chama España a partir do momento que deci
diron deitarse xuntos nun leito, que a Guerra Civil estalou por
que mataron a Calvo Sotelo, que os Estados Unidos entraron 
na I e na JI Guerra mundiais porque torpedearon o "Vigilancia" 
ou porque bombardearon Pearl Harbour, que Eruique VIlI Tu
dor separouse de Roma porque quería, só, casar con Ana Bole
na, que as Cruzadas tiveron lugar para recuperar o "Santos 
Lugares", que as bombas de Hiroxima e Nagasaqui foron arro
xadas para rendir Xapón, que os árabes conquistaron a Penm
sula Ibérica, "manu militari'', en tres anos e cos 28.000 homes 
de Tariq e Muza, que a Revolución de Outubro comezou por
que Nicolás Romanov era moi mao e Rasputin un depravado, 
que os Estados Unidos foron a Vietnam a defender as liberda
des, que a Guerra do Golfo tiña como obxectivo liberar Ku
wait, que a xeira migratória de galegas, irlandeses ou sicilianos 
foi produto do espírito aventureiro ou dos seus anceios por co
ñecer mundos ou que ... o asasinato de John Fitzgerald Kennedy 
foi obra de Lee Harvey Oswald. Desde logo que se pode crer 
en todo isto e se pode, conseguintemente, xustificar asi a teoría 
da sinxeleza e simplicidade dos procesos históricos. Pero máis 
ben parece que todo este cúmulo de aconteciemntos, de ser asi 
interpretados, respostarian a unha visión puramente "aparen
cial" ou "oficial" dos fenómenos históricos, marxinando <leste 
xeito o que é realmente "orgánico" e estrutural. Chegados aquí, 
e xa que o citado xomalista coruñés nomea a Karl Popper có
mo autoridade filosófica (?) para avalar a sua curiosa teoria, 
voume permitir facer outra cita. Dicia He gel no prólogo da 
sua Filosofia do Direito que "was wirklich ist, das ist ver
nünftig" ("o que é real, é racional"). Quer dicer, que o territó
rio do coñecirnento marca e identifica o horizonte das instán
cias do racional e da sua extensión; xa que logo, desde esta 
perspectiva e tendo a Hegel como referente, cumpre dicer que 
o território do "real" do que fai gala Carlos Luís Rodríguez é 
directamente proporcional ao seu universo de coñecimento, á 
sua cuota de manexo do "racional".+ · 
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O trinque 

Libros 
Dorothy Par~er. Ainda que non de estrita actualidade merecen a 
sua lectura as últimas obras editadas desta autora. norteamericana 
que acabou a sua vida alcalizada e perseguida polo FBI. As suas 
ideas eran tan incomodas para a moral conservadora como ame
nas para os leitores e especialmente para as leitoras. Dous libros 
de relatos , a saber: La soledad de las parejas e Una ddma neoyor
quina. Editorial Versal.. 

Música 
Noel Rosa. Foi un músico do Rio de janeiro que, antes de morrer 
aos 26 anos de tise , compuxo na década dos 30 máis de 200 can
cións que para António Carlos Jobim constituen o mellor córpus 
de música popular do Brasil. Agora, 25 dos maiores cantores e 
músicos brasileiros tiran un dobre álbum con 22 das suas can
cións: Booksong Noel. Completamente recomendábel. • 

Novas sensuais 

--

• MC / A CORUÑA 

Xoán Anta prepara unha nova 
mostra ao carbón, con deseños que 
reflecten o labor deste artesán do 
debuxo, "que ten que gostar moito, · 
porque doutro xeito non perderla o 
tempo nun traballo tan meticuloso 
como este que me fai ficar ao pé 
das composicións até altas horas da 
madrugada". Anta, que ademais do 
pracer do carbón mistura o seu tra
ballo co ensino do deseño na Uni
versidade Laboral da Coruña, en
tende, tamén, que "hoxe hai unha 
porcentaxe importante de xente no
va que canta cunha imaxinación 
verdadeiramente desbordante. Vé
xoo", pontualiza, "cando lles pido 
que me fagan un deseño de calquer 
causa. E, á conclusión, atópome 
con traballos de todos os tipos e co
res. Alguns deles fóra de série. Tan 
só hai que apoiar un pouco a estes 
rapaces, para que a sua adicación 
non se vexa, nun futuro, truncada 

·por falta de atención". Carballo será 
lugar onde Xoán Anta pendurará 

no pró:i:dmo mes de Xuño as suas 
reproducións ao carbón de diferen
tes pasaxes do granito <leste país e 
dalgunha que outra paisaxe da máis 
xenuína sensibilidade natural. 

O tránsito de Antón Avilés Vinagre, 
coñecido popularmente como Avi
lés de Taramancos, condiciónanos 
a estas "verbas de loito", lembranza 
do poeta que fara presidente da 
Asociación de Escritores en Língua 
Galega, quen, segundo alguns dos 
seus compañeiros e amigos com
partía o mérito de ser "un dos com-

CHELO 

positores poéticos máis relevante 
do Estado español dos últimos 
anos'', en expresión de Miguel An
xo Femán-Vello e Basílio Losada. 
Como anédota significar que en 
dias pasados, sen coñecimento da 
gravidade do escritor, Nova Galicia 
tratou de porse en contacto con el 
para ver a posibilidade de incluilo 
nunha produción de próxima apari
ción. Sen embargo, "apesar de que 
o tentamos, non conseguimos loca
lizalo", asegurou Carlos del Pulgar, 
quen subliñou, asemade, que "fixe
mos o posíbel, incluso mediante a 
asesoría do persoal do concello de 
Noia. É unha perda significativa. 
Porén, nestas, se cadra, será moito 
mellor poeta e moito máis grande 
escritor, mais quen sairá gañando, á 
postre, será a literatura galega. Por
que, como case sempre sucede, en 
vida es un máis. E só despois, can
do desapareces físicamente, convér
tese nunha grande obra mestra". • 

Teatro 

Ramón 
del Valle Inclán 
Continua este ciclo até o dia 28 no 
Teatro Rosalia de Castro da Coru
ña, a cargo do Centro Dramático 
Nacional. 

Don Quixote, 
a divina tolemia 
Os días 28 e 29 no Centro Cultural 
Caixavigo, unha montaxe de Dant~ 
hea Teatro.+ 

axenda 
Exposicións 

Colectiva 
· en Cangas 

Na Casa da Cultura de Can
gas mostra de fotografías de 
Yolanda Torre, Marta Fil
gueira, Jorge Lens e Fran
cisco Curra. Até o dia 31, 
horário de 10 a 13h e de 16 
a 22h, domingos e festivos 
pechada. 

Manolo Barreiro 
'Paparolo' 
Esculturas na Galeria Sarga
delos de Compostela até o 9 
de Abril. 

Celeste Garrido 
Oleos desta pintora e os 
seus alumnos nos locais do 

Anúncios de balde 
A agrupación A Fiada de 
música e baile tradicional 
espera as vosas chamadas 
para contratar actuacións. 
Tlf. 982-14 02 16. 

Desexaria ter correspon
déncia con filatélicos para 
cambiar ou mercar selos no
vos ou usados, sobres ou 
postais antigas da Galiza. 
Interesados escribir a Xosé 
L. Veiga. Rua Mallorca 7, 
S/Atco. 43001 Tarragona. 

Grupo de teatro afeizoado 
necesita actrices e actores 
para obra en montaxe. 
Chamade ao tlf. (986) 23 
17 81 de 14 a 15h e de 21h 
en <liante. 

Quero coñecer xente que 
me informe sobre Irlanda, 
preferentemente sobre a zo
na de Galway. Xesús Váz
quez Prado. Rua das Fra
guas, 21, lº. 15703 Com
postela. 

En Vigo, véndese piso na 
Avda. de Castrelos, frente 
ao parque, exterior, calefac
ción. Oito millóns. Telf. 29 
87 09 

Vendo LDs e cassettes de 
Heavy, Thrash e outros es
tilos variados, usados pero 
en bon estado. Chamar ao 
Tlf. (981) 32 53 46. Pregun
tar por Osear, os sábados e 

Publicacións 

domingos ao mediodía. 

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

O Comité Cidadán Gale
go Anti-SIDA informa que 
permanecerá aberto os 
martes, xoves e venres de 
16 a 21h. Ademáis está o 
Apdo. de correos 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 . 

A Rota dos Baleeiros, car
tafol de poemas, con textos 
de Francisco Alonso ("Ca
da tres meses e un día"), 
Paco Souto ("Morte de ser 
cidade") e Miro Villar ("A 
nudez do carambeto"). Pró
logo e deseño da portada de 
Alfredo López "Tokio". 
Dístribúe "Edicións do 
Dragón". Rúa Escultor 
Asorei, 8 bai xo. 15704-
Compostela. Tlf (981) 76 
23 31. Envios por reembol
so. Prezo: 700 pts máis 
gastos. 

Ateneo Santa Cecília de 
Marín. 

Manuel Castelín 
Pinturas na Sala de Arte do 
Centro Cultural Caixavigo. 

Casa das Ciéncias 
Mostras A natureza do Novo 
Mundo, A flor de pele late-

Talia Teatro de Cee (A Co
ruña) oferta os espectáculos 
Gaivotas subterráneas de 
Alfonso Vallejo e O rei 
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: artigos de opinión, 
experiéncias culturais ou 
político-organizativas, foto
grafías ... Enviade o material 
a Apdo de correos 5410 de 
Vigo. Graciñas. 

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

xos da Terra. A Coruña. 

'A muller 
e a imaxe' 
Fo~ografias na Casa da Xu
ventude de Ourense. 

'América Latina' 
Mostra fotográfica na Bi
blioteca Pública de Lugo. 

Federico Garcia 
Cabezón 
Fotografias na Galería Sar
gadelos de Ferro!. 

Marcelino 
Silva Núñez 
Obras deste artista camba
dés na Casa da Cultura de 
Vilagarcia 

Diego Giráldez 
Mostra de pinturas "Realis
mo Nas" na Ca a da Xuven
tude de Carballo. 

Pauli 
Mo tra de cerámica na No
va Sala da Caixavigo (Poli
carpo Sanz 26-!11) + 

Estou a realizar unha tesina e 
necesi!o material (panfletos, 
"pásalos'', reví tas, docu
mentos ... ) e calquer tipo de 
información sobre o Movi
mento Estudiantil Univer
sitário en Galiza na década 
dos 70. Por-se en contacto 
con Carlos Morais, Rua Pe
xego de Arriba, 15 A Primei
ro. Santiago de Compostela. 

Vende-se micro-ordenador 
Inves-Spectrum, cassette 
corder TCM-848 Sony, com
pleto lote de programas (uti
lidades e xogos) no que en
gado video-aventuras en ga
lego; revistas e libros de in
formática. Todo en bon esta
do. Prezo. a convir. Chamar a 
Miguel: T1f (98 l) 24 54 40. 

Estrela Galiza distribuidora. 
Distribución altenativa de 
material tamén alternativo: 
pubicacións de re isténcia, 
prensa contrainformativa. 
fanzines, camiseta , di co e 
cintas de música non comer
fial, etc. Podedes pedir o ca
tálogo a: K.E.G. Apdo 660. 
Ourense (agradecese que 
mandedes selo para a res
posta). Se querede aber 
calquer outra cou a de nós 
algunha colaboración. al
gunha informacion non du 
bidedes en escribir a K.E.G., 
Casa da Xuventude. R/ Cel
so E. Ferreiro, 27. 32004-
0urense.+ 

Contrarretranca 
Xa está na rua o número 11 desta 
"revista estradense de información" 
. Un especial adicado ao Pazo de 
Oca, unha conversa co pintor An
gel Lemas, un artigo sobre o agra
rista e escritor Waldo Álvarez Ínsua 
e as sección habituais de política 
municipal, axenda cultural ademáis 
do espazo adicado á criación com- . 
pletan este número, que se vende 
ao prezo de 40 pesos en numerosos 
pontos de A Estrada e arredores. 

ñais, asociacións culturais, et. O seu 
obxectivo é facer unha prensa local 
que recolla aqueles aspectos que 
non teñen cabida nos médios con
vencionais, ainda que sen renunciar 
ao contacto cos movimentos cultu
rais e sociais que se desenvolven en 

ámbitos máis amplos, pero que in
flúen decisivamente na comarca. 
Abre este número un artigo adicado 
ao arquitecto António Palácios, nas
cido en O Porriño, que se completa 
cunha sección que recolle a sem
blanza de persoeiros que axudaron 
na tarefa de construcción da vila. 
No espazo tiduado "Iniciativas" fá
lase do traballo que está a facer a 
asociación de educación especial 
ACEESCA. A sección "Parróquias" 
trata a información das parroquias 
elaborada por persoas que colabo
ran coa revista. Política local, eco
loxia ou gastronomía son temas que 
aparecerán en números sucesivos. 
Ademáis unha entrevista con Mén
dez Ferrín e a crónica da recupera
ción nos últimos anos do Antroido 
en O Porriño. Para poñerse en con-

O Tranvía 
Acaba de aparecer o número cero 
desta revista do Val do Louriña, que 
terá periodicidade trimestral. Está 
editada por Tranvia Colectivo e 
canta cunha chea de colabourado
res/as que eles pretenden que sexan 
cada vez máis, de xeito que se ache
guen á revista os colectivos veci-

. tacto con "O Tranvía" está o Apdo. 
de Correos 22 de O Porriño. O pre
zo da revista é de 50 pesos. • 



Música 

IV Xornadas de músic·a 
Contemporánea 
Están organizadas pola Universida- · 
de compostelá e teñen lugar no 
Auditório de Galicia. o dia 26 ás 
21h Recital de Asubios, por Fer
nando Palacios. Interpretará obras 
de Inges, Berenguer, Arquíndez, e 
outros. o día 27 ás 21h Jean-Pie
rre Dupuy e John Cage interpre
tarán sonatas e interlúdios. o dia 29 
actuará a Banda Municipal de Mú
sica ás 12,30 no Teatro Principal. 

Xove Orquestra 
da Alemania 
Concertos os dias 28 e 29 no Teatro 
Principal de Pontevedra, dentro do 
V Ciclo Internacional de Música. 

Esclarecidos 
Concerto-presentación do seu últi
mo álbum: Rojos, dia 27 ás 22,30h 
no Centro Cultural Caixavigo. 

'El Corsário' 
Ballet a cargo da Compañia e Or
·questra do Teatro Kirov, dirixido 
por Colín Nears. 

Convocatórias 

Bolsas para 
organizar arquivos 
Vinteun arquivos municipais e 
provinciais das catro províncias galegas 
organizaranse ao longo deste ano. A 
Consellería de Cultura e Xuventude 
ven de convocar 27 bolsa.s para 
colaborar na organización destes 
arquivos. A orde de convocatória 
aparece publicada no Diário Oficial de 
Galicia do día 3 de Marzo. Os 
bolseiros/as realizarán os seus traballos 
nos diferentes concellos e deputacións, 
así coma no Arquivo do Reino de 
Galícia e nos arquivos históricos ' 
provinciais e serán coordenados e 
dirixidos pola Dirección Xeral do 
Partrimónio Histórico e Documental se 
por persoal técnico e facultativo 
cualificado, designado ao efecto por 
aquela. Os traballos terán unha 
duración de seis meses, a partires da 
comunicación da concesión da bolsa. 

VI Encontros de 
Educación para a Paz 
E te encontro , desta vez centrado no 
eido do Ecopacifismo, terán lugar en 
Santiago de Compostela os días 27, 28 
e 29 de te me . E tán organizado polo 
Seminário Permanente de Educación 
para a Paz (SGEI I CXTG - CIG). 
Falara e de tema como: a eco loxia 
como paradigma política; a educación 
ambiental, a ituación do ecopacifismo 
en Galiza e en Europa, etc. Haberá 
ademái obradoiro ecopacifi tas, 
actividades participativas, actuacións 
mu sicai , proxeccións, exposicións 
bilbliográfica , etc. A in cripción 
pódense facer no local do Seminário: 
Rua Preguntoiro, 9-22 D. Compostela. 
Conta corrente 587 /7. Caixa Galicia, 
Urb. 12. Prezo: 1500 pt (afiliados do 
SGEI/CXTG e parados 700 pts. Prazas 
limitadas. 

VIII Certame Literário 
Rodríguez Cadarso 
O Coléxio Maior Rodríguez Cadarso da 
Universidade compostelá convoca este 
certame de poesía, prosa e banda 
deseñada, no que poden participar os/as 
estudantes que o desexen con traballos 
inéditos, de tema libre, cun máximo de 
6 fólios a dobre espazo en prosa, de 1 a 
3 fólios en poesía, e desde unha tira até 

4 fólios no caso da banda deseñada. 
Non se pode apresentar máis dun 
traballo por persoa e modalidade. 
Mandaranse 4 cópias por unha só cara 
metidas nun sobre con lema, e en sobre 
a parte baixo o mesmo lema os datos 
persoais (nome, teléfono, enderezo, 
centro de estudios e curso) . Mandarase 
todo á "Secretaria do VII Certame 
literário ... ", Coléxio Universitário 
Rodríguez Cadarso, Praza de 
Rodríguez Cadarso, s/n. Campus 
Universítário. Compostela 15706. O 
prémio será un lote de libros a escoller 
máis un obséquio conmemorativo. O 
prazo rematará o 1 O de Abril. 

Educación 
Medioambiental 
O Colectivo de Educación Medioam
biental (C.E.M.) organiza para os vin
deiros 27 e 28 deste mes e o 2 e 4 de 
Abril un cursiño que co tíduo de Mete
oroloxia para todos pretende achegar 
aos participantes ao mundo da atmós
fera: O curso, ainda que está aberto á 
participación de todas as persoas intere
sadas, está especialmente dirixido a 
monitores e ensinantes, con sesións 
práticas de fabricación de instrumentos 
inxelos e visita ao Centro Meteoroló

x ico Zonal. Cunha duración total de 
12h será no local do colectivo, na rua 
Laracha, 10, (Bairro das Conchiñas) da 
Coruña, o número de prazas é limitado, 
manténdose unha rigurosa orde de ins
crición. Para inscribirse ou obter máis 
información, chamar ao tlf. (981) 26 56 
40. Os encargados de impartir o curso 
son Victória Trigas Verdini, Juan Car
los Pantoja Moreno, Manuel López 
Coia e Xacobe Meléndrez Fassbender. 

Concurso de Piano 
'Gregório Baudot' 
Terá lugar no Ferro! os días 13 a 15 de 
Abril. Estará aberto á participación de 
pianistas de calquer nacionalidade. 
Constará de dous grupos: Grupo A, de 
16 a 25 anos, e Grupo B, até os 15 anos 
de idade. Consta de duas probas: Elimi
natória e Final. Na primeira os concur
santes interpretarán unha obra determi
nada pola organización, e na segunda 
proba interpretarán unha obra obrigada 
e otra de libre elección. A organización 
facilitará cópias das partituras• 

axenda 
Televisión 

Bertolucci 
O 26 no espazo "Cine Clube" de 
TV2, en "Xentes de Europa" emiti
rase Primma dell.a Revoluzione, 
dirixida no 1964. 

Raoul Walsh 
O 28 ás 22h en Antena3 emitirase 
"Ferro Branco" ("White Heat"), di
rixida por Walsh en 1949 e inter
pretada por James Cagney e Virgi
nia Mayo. 

Iván Zulueta 
O 28 ás 23,40h en Antena3 emiti
rase Arrebato , filme xa mítico; 
fresco, imperfecto e xenial. A cá
mara como vampiro, e o que pode 
pasar ... 

Jules Dassin 
A cidade espida, realizada por este 
autor no 48 é un dos filmes máis lo
grados e anovadores do xénero ne
gro, e das primeiras obras <leste xé
nero das luces e das sombras en sair 
fóra dos platós do estudo, para rodar 
nas ruas de Nova Iorque. O sábado 
28 en "Butaca Especial", na TVG. + 

XIV Concurso de 
Deseño Gráfico 
O Grupo CinematográticQ Fonmiñá, 
co ánimo de elixir o cartel que anun
ciará a XIV Semana Internacional de 
Cine de Autor de Lugo, convoca este 
certame. Cada autor poderá presentar 
un máximo de dous deseños . As di
mensións do cartel serán de 35 por 50 
cms., en sentido vertical e montado so
bre cartón do mesmo tamaño. O prazo 
de admisión de orixinais rematará o 20 
de Abril. Os orixinais remeseranse ao 
apdo. 155 de Lugo. Cos carteis presen
tados montarase unha exposición no 
mes de Setembro. O gañador ou gaña
dora levará un prérn.io de 100.000 pts. 
No cartel haberá de figurar o seguinte 
texto: "XIV Semana Internacional de 
Cine de Autor. Setembro 1992. Lugo". 
Os deseños poderán facerse coas técni
cas e cores que desexe o autor. 

Orne 
Ciclo Historia do Cine 
O Cine Clube Pontevedra proxec
tará o dia 31 ás 22h na Biblioteca 
Pública unha série de curtametra
xes: Opus 1-V, coa que o pintor 
vangardista Ruttman inauguraba no 
25 a escola experimental alemana, 
interesada na abstracción, no xeo
metrismo e a busca do ritmo e mú
sica visual. Logo proxectaranse vá
rios traballos da série Woody Wo
odpecker (o "Paxaro tolo"), criado 
en 1941 por W. Lantz que introduce 
o sadismo e o furor destrutivo con 
sabor surrealista, como reación 
contra os debuxos animados temu
ristas que asulagaban o mercado; 
que abriu unha polémica ainda ho
xe existente. Por último Cadra
cións, realizada no 67 por Jan Leni
ca, história dun náufrago nun país 
no que todo ten forma cadrada. 

Ciclo Billy Wilder 
Remata coa proxección de En ban
dexa de prata (1966) o 26, e A oi
tava muller de Barba Azul, o 27, 
dirixido no 38 por E. Lubitsch. + 

A crítica 
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Cultura non é un globo 
suspendido no ar ... 

XURXO ESTÉVEZ 

A bancarrota das producións culturais segue un camiño pa
rello ao do desmantelamento da economia galega imposto 
pola homologación europea. Solivianta asistir ao afundimen
to da pesca, o agro, a indústria e é chegada a hora de que a 
conciéncia crítica da nación, representada na sua intelligent
sia, rañe tamén ·as pulgas da disconformidade o 2 de Abril. 

Moverannos razóns profundas pois estrangulado o país, 
afórcase asemade a musa e sen ídolos que nos inspire non 
hai poesía que baile, nen mazurcas coloridas que pinten en 
pianos secos. 

Causas menos filosóficas, máis a rentes do chan e igual de 
importantes, animarán o movimento en primavera pois, se
nón chega o tren de alta velocidade, menos ainda virán os 
investimentos en infraestrutura cultural. 

Ü retraso na construcción das autovías non impedirá que 
Frank Sinatra arrive, máis ancheará a via de escape a ca
rón doutros lares de artistas que, aqui dentro, non atopen 
saidas para as suas artes e artellos. 

Se unha médica, un mecánico, non atopan traballo por 
mor do elevadísimo índice de desemprego, decídeme quen 
vai querer contratar os ofícios dun insignificante versista, 
sonámbulo cantautor? Coñezo unha marabillosa actriz pali
decendo enxaulada nun quiosquiño de prensa dalgunha es
quina no centro e ainda asi é envexada por videastas e es
culto~es que han amañarse con menos. 

Queimarán moitos cactos con iso do Centenário, mais para 
a cultura de base o 92 será un ano especialmente miserábel. 

Asi que é de esperar que o 2 de Abril a íntelligentsia gale
ga, orgulosa da sua condición de clase obreira, estexa nutri
damente representada nos piquetes informativos, ese instru
mento tan útil para neutralizar a coacción dos patróns e a 
violéncia das institucións. Será un acto criativo, unha podero
sa expresión dos doces sentidos que -non poderia ser doutro 
xeito- desborden literaturas de raibas e enfeitizamentos. • 

Actos 

Iugoslavia: Creba 
e nova recomposición 
nacional 
Mesa redonda nos locais da Aso
ciación Cultural de Vigo (López de 
neira, 22). Participarán Xulio rios, 
director do Instituto de Análise e 
documentación Internacional, Gus
tavo Luca de Tena, xomalista, e o 
fotógrafo Delmi Alvarez, de quen 
se proxectará unha solección de 
diapositivas referidas ao conflito 
aimaoo. Terá lugar o dia 27 ás 20h. 

A Cuestión palestina 
e a Intifada · 
Conferéncia a cargo de Mohamed 
Saffa, representante da OLP, no 
Instituto de A Guia, en Vigo, o dia 
30 ás 17h. 

O simbolismo 
da bruxeria 
Conferéncia no Ateneo Santa Ce
cília de MArín a Cargo do Antro
pólogo Xosé Ramón Mariño Ferro 
odia 3 ás 18h. + 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUOE 
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Finou en Pontevedra o 23 de Marzo 

Ricardo Portela, 
a dignidade do gaiteiro 
• XAN CARBALLA 

E ra un gaiteiro de carpo inteiro. 
En duas entrevistas realizadas 

por este semanário (números 243 e 378), 
resumia a sua filosofia de veneración por 
un instrumento que segundo el irmanaba 
aos povos, "a gaita e toda ·a cultura que 
conleva, pertence ao património do povo 
galega, non é exclusivamente nasa,_ dos 
gaiteiros. A quen quixera eu perseguir é 
aos que ridiculizan a nasa gaita". 

Ricardo Portela naceu en Viascón e em
pezou a tocar aos oito anos, "nas festas 
sempre me puña a carón dos gaiteiros pa
ra escoitar; fixen unha frauta de cana, e 
meu pai cando me viu comproume unha 
gaita que aprendin a tocar eu só. Despois 
o meu mestre foi Xosé Oliveira Blanco, "O 
Moreno" de Lavadores. Eu ademais era 
un retaco e unha vez para actuar tívenme 
que pór enriba dunha caixa de xabrón". 

Amigo de tocar só, Portela non rexeitaba 
colaboración algunha e·son moitas as tes
temuñas do seu trato entrañábel, intransi
xente só nos aspectos· que tocaban ao 
respeito da posta en cena dos gaiteiros, 
"nas festas toquei pouco. Antes había un 
estado de causas que non me ia, todo 
eran concursos e causas asi. Os da equi
pa oficialista -por exemplo, os grupos da 
Sección Feminina- tiñan que ser os mella
res, se levabas certos brazaletes tiñas 
vantaxe( ... ) Tamén se deu en anunciar as 
festas dando o neme Gran Conjunto Inter
nacional: eran os das chaquetas de brilos 
e reflexos, aos que por suposto respeito, 
e engadiase a cantilena también habrá un 
grupo de gaiteiros: nós nen sequer tiña
mos nome. O grupo ia comer cos organi
zadores e os gaiteiros, un bocadillo em
baixo dunha arbre. A min téñenme dita 
vaia tocando mentres arranzan os micro
fonos. Como era o gaiteiriño! Isa nunca o 
tolerei, se non vai o nome nos carteis ra
cho o contrato. Ternos que tacemos res
peitar, por suposto con traballo de calida
de e profisionalidade". 

Precisamente ese desexo de dignificar a 
profesión, levouno a presidir honorífica
mente a "Asociación de Gaiteiros" argalla
da no 1989, "a Asociación non debe ser 
nunca un ghetto, pois o naso critério é 
amplo. Queremos que estén representa
dos intérpretes e constructores doutros 
instrumentos: zanfona, bombo, pandeiro, 
etc ... ademais de investigadores e profi
sionais da información". 

Unha depurada técnica 

Emigrante a Venezuela, Portela ten lem
brado moitas veces a peculiar sintonía 
que lograba nas actuacións cos seus pai
sanos, "a xente da emigración ten moito 
sentimento. No Lar Galega de Caracas 
habia unha familiar de Castelao, xa maior. 
Nós tocabámoslle unha peza e sempre 
choraba. A min dábame pena facela cho
rar pero ela sempre insistía que veñan os 
gaiteiros. Noutra ocasión déuseme o caso 
de tocar para o embaixador do Canadá. A 
sua muller era de orixe irlandesa e emo
cionouse moito. A gaita fíxolle lembrar a 
sua terra: é o bon da gaita que une a moi
tos paises". 

Discípulo dos máis importantes gaiteiros 
de Galiza, Portela era un consumado 

, mestre no xeito pechado de tocar, "é unha 
té nica que se está a perder e que é pou

~ oo oado conseguir. Faise sen erguer ca
l! '< 

ANXO IGlESIAS 

A marte golpeu duas veces en poucas horas á nasa 
cultura. Ricardo Portela falecia dunha insuficiéncia 

cardiaca o 23 de Marzo en Pontevedr?, enfermidade que 
arrastraba desde hai anos obrigándoo a limitar as suas 

intervencións públicas. Foi enterrado na tarde do 
mércores aos sons da "Marcha Procesional de San 

Benito", unha arrepiante peza que grabara nun dos seus 
últimos discos e que serviu de ponte á sua colaboracion 

con "Milladoiro". 

se os dedos e indo pechando os de abai
xo. Dalle unha cadéncia distinta". 

Entre os mestres que reivindicaba como 
os mellares estaban Avelino Cachafeito, 
gaiteiro de Soutelo de Montes, ao Pepe 
Oliveira, Constante Moreda (que foi pase
ado en Cabral no 1936), Xan de Campa
ñó e o Ventosela. Os discos de Ricardo 
Portela que ainda poden conseguirse nas 
tendas son "Festa en Viascón", onde se 
inclue a sua "Marcha Procesional de San 
benito" e "Alborada en Cotabade" e a sua 
discografía complétase cos discos "Ir-

máns Portela" (1967). 

"Eu toco poucas veces -dicíanos no 1984-
pois a saude non mo permite. Un sobriño 
regaloume un compresor para soprar, pe
ro non me afacia con el ainda que era tec
nicamente perfeito. Abondaba con soprar 
un pouco pero non ten substáncia. Parecí
ame artificial , non levaba o meu alento". 
Un alento que xa non está pero que deixa 
unha longa estea de admiración e de 
exemplo das novas tornadas de gaiteiros 
que terán en Ricardo Porte~a un exemplo 
de dignidade e bon facer.+ 
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TRES EN RAIA 

Noné 
o mesmo 

• G. LUCA DE TENA 

A vida seguiría despois de facer 
unha enorme fogueira cos poe

mas, os relatos e a pintura e asarmos 
algo de vacuno ao espeto de tanta 
ilustración; pero non seria o mesmo. A 
vida seguiría se fixésemos cafés can
tantes de todas as cavidades teatrais 
que no mundo hai; pero seria distinto. 

Teriamos aproximadamente a mesma 
información que antes nos daban ver
sos, libros, pintores, actores e drama
turgos, pero perderiamos a utopia, a 
dúbida, a risa de nós mesmos, o ades
tramento da sensibilidade, as eiras no
vas engadidas aos sentidos e ao pen
samento e a correción da estultícia, a 
prepoténcia e a barbárie. Teríamos in
formación , pero perderiamos com
prensión. 

De todas as artes que reciben a diário 
anónimos de marte, nengunha como 9 
Teatro ten as defensas tan baixas. E 
éste o primeiro tempo de crise que non 
ten o seu espello, a sua caixa de ecos 
e a sua maldición irónica no Teatro. No 
Día Mundial da vella arte, circulan re
cordatórios de que os cenários están 
cautelados , secuestrados , asimilados, 
inertes (Manuel Lourenzo) ou abriga
dos a loitar contra a sua própria escle
rose (Lavelli) . 

Certa cultura do simulacro prefire polo 
visto ficar na parte do actor e non quer 
sentar no pátio de butacas. E o império 
da mentira que se mete tamén por 
tras do telón para romper o mundo da 
representación desde dentro. 

Tal vez por iso o teatro máis libre e vi 
tal do mundo sexa o que están a facer 
nos ghettos alzados de Suláfrica e La
tinoamérica. 

Hai partes do Norde nas que a vida se
gue case sen Teatro , pero evidente
mente non é o mesmo.+ 

VOLVER AO REGO 

F elipe González, coa lucidez se
mántico-política á que nos ten 

afeitas, diferenciou, no Debate da Na
ción, entre "estarzo" e "sacrificio" que é 
o que o governo demanda aos traba
lladores. Debería ser igual de perspi
caz para explicar porque unha gran 
parte do deficit exterior do Estado es
pañol ven derivado da importación de 
bens suntuosos ou de luxo. Por exem
plo, automóveis caros. Acaso ese sec
tor ricacho da povoación non é capaz 
tamén de facer un "estarzo" ou un "sa
crifício", como considere o presidente, 
e prescindir durante un ano de Merce
des con nevera.+ 




