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A direción de Caixavigo excluiu do 
Consello a entidades representativas 
como a Universidade 
O director de Caixavigo logra 
en plena crise financeira da en
tidade pública de crédito (que 
por primeira vez non publica os 
pormenores do seu balanza 
anual) , a continuidade dunha li
ña de xestión próxima ás posi
cións máis conservadoras do 
PP e a organización Opus Dei, 

grácias aos apoios implícitos do 
PSOE local. O Alcalde de Vigo 
otorga o seu aval a unha inter
pretación parcial dos novos es
tatutos democráticos pola que 
se reduce a representación dos 
traballadores e dos concellos 
nos níveis de dirección de Cai
xavigo. (Páxina 5) 

Cincuenta avogados de Santiago 
recurren o nomeamento de Fraga 
como decano de honra 
Cincuenta colexiados de Santia
go apresentaron recurso por de
fectos de forma contra o nome
amento de Manuel Fraga como 
Decano de Honra do Coléxio de 
Avogados de de Santiago, que 
lle foi entregado o pasado 31 de 

Xaneiro Ante a oposición ama
sada que se daba Fraga che
gou a afirmar, "non se preocu
pen, estou acostumado a esper
tar paixóns e ódios'', sabedor 
que o recurso se. planteaba por 
defectos de forma. (Páxina 7) 

A compra pública de arte 
mediatizada por d~isións políticas 

Un cálculo aproximado estima 
en 1.500 millóns os cartas in
vestidos en intervención artísti
ca nos últimos dez anos. A por
centaxe derivada de calquer 
obra pública para compras, ou 
a adquisición institucional de 

, 

obxectos artísticos está no cen
tro do debate lago de terse da
d o a coñecer algunhas das 
agachadas cifras manexadas 
en polémicas obras como os 
redeiros de Ramón Conde eri 
Vigo. (Páxina 21) 

Médico, profesor na Faculdade Xesus Otero Costas, asumiu a 
de Medicina de Compostela, presidéncia do Clube Naciona

li$ta Alén Nós nunha etapa no 
que esta institución non só de
cide descentralizar as suas ac
tividades senón abrirse a no
vas sócios para coller un novo 
pulo despois de seis anos de 
andaina, nos que se constituiu 
en ponto de encentro entre as 
distintas correntes nacionalis
tas. Nesta entrevista analísase 
o devenir destes anos asi co
mo diversas perspectivas do 
nacionalismo vistas á luz da 
experiéncia do Alén Nós. 

(Páxina 16-17) 

Os galegos xa nen emigran 

PROTESTAN 
Unha dúcea de manifestacións, máis de trinta concentracións e un 

seguimento exemplar do paro amasaron a conciéncia da maioria dos 
galegas de que mobilizarse é necesário para sair da crise. A unidade 

absoluta de todos os sectores produtivos na protesta dou rango nacional á 
xé>rnada do 2 de Abril. Agárdase 1gora a resposta das forzas políticas a esta 

monstra de sensibilidade soc·al. Un paso máis adiante do que dixera 
Castelao (os galegas non protestan, emigran), ·na altura non se albiscan 

máis vias de progreso que a da reivindicación. 
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O 2 de Abril culminou un longo proceso de reivindicacións 

A maioria dos galegos desouviron 
as chamadas de PP e PSOE 

en contra da folga 
Tdos os sectores produtivos, asi 
como as distintas comarcas, 
secundaron a folga xeral na 

conxuntamente os sindicatos 
operários e os l'abregos. PP e 

convocatória que o povo tamén 
respaldou saindo á rua n~s 
principais vilas e cidades. En Vigo 
a manifestación foi considerada 
das máis grandes da história. 

que por primeira vez desde o 
franquismo, participaron 

Esta información foi 
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H. NAVAL 
A megafonia cantaba a Interna
cional pero ninguén pensaba 
que fose un "revival". Eran os 
traballadores de Freire que, ás 
1O,15 da mañanciña do dia 2 de 
Abril de 1992 subian a paso de 
can, Colón arriba, (abaixo o seu 
mar) cara o bairro do Calvário 

da cidade vi
guesa. Esta 
vez non 
chegaban 
aos cinco-

e 
M. VEIGA. 

centos, cando a comezos da 
década dos oitenta, cando se 
celebraban as folgas do metal, 

PSOE, asi como unha 
indecisa CG, non 
apoiaron esta 

eran máis dun milleiro. 
Tamén Barreras subía Ur
zaiz arriba, pero non es
taban todos, faltaba a 
xente de "Motores Deutz", 

que ten a factoria fechada e 
non pode voltar tampouco ao 
estaleiro de Beiramar. 

Aquel berro poderoso e enérxi
co de Ascón, solución! non se 
ouviou na Galiza no "Dia da vi
tória da erase operária galega", 
como definiria a data un traba
llador de Refrey; "ou non van 
facer caso?", sentenciou. Ascón 
xa non existe. 
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A vila de Chantada ainda saiu o 
tractor matrícula LU-75 do Lisar
do, un Super-Ebro, "que sempre 
andou ao seu paso e estivo donde 
tivo que estar; agora morrerá co
mo a explotación", afirma o seu 
dono. En Guntin o "Manolo da 
Manuela", sacou o seu vello "Mas
sey Ferguson", matrícula VA-342, 
"ainda que xa está para o arrastre. 
En má hora comprou un novo 
John Deere, que "se me aplican a 
cuota láctea será do banco irremi
sibelmente, porque non poderei 
pagar o crédito", afirma. 

No porto de Celeiro 
saia a faenar un 
barco á tardiña do 
dia un. Levaban 
cinco dias 
amarrados. 
"O dia 5 véncelle a 
letra ao armador". 

Eran as 12,35 da mañán, á porta 
do comércio "Venevi" na viguesa 
Rua do Príncipe unha rapaza 
sentada no pio do trinque. "Xa 
sei que non irnos abrir", •Comen
toume, "pero o mes que ven té
ñenme que renovar o contrato de 
traballo. Por se acaso vou agar
dar aquí outro anaco". 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
O Governo Civil de Lugo tiña medo ás tratoradas . · 
Lugo_ e-Santiago recibiron a miles de labregos 
Lugo e Santiago foron as 
duas cidades escolleitas 
para concentrar a 
mobilización e o berro do 
agro galego en apoio da 
folga xeral, contra as 
cuotas do leite e o 
desmantelamento do 
agro. Tamén as xentes 
do campo estiveron 
presentes coas suas 
pancartas en todas as 
mobilización matutinas 
que encheron todas as 
grandes cidades 
galegas. 

Entre 5 e 7.000 persoas en Lugo e 
máis de 5.000 en Santiago asisti
ron á chamada dos sindicatos. As 
5 da tarde en Compostela, convo
cada exclusivamente· polo Sindica
to Labrego Galega, que durante os 
dias prévios e na própria mañán 
do histórico 2 de Abril celebrou 
concentracións campesiñas nas 
cabeceiras das comarcas. Silleda 
e Lalin pecharon masivamente, 
con axuda de piquetes informati
vos de labregos, que lograron a 
imediata solidariedade dun comér
cio especialmente sensibilizado 
ante a crise agrária. A convocató
ria solitária do SLG en Compostela 
viña motivada palas discrepáncias 
coa UGT que presionou moi forte
mente para que non se fixesen as 

concentracións comarcais e procu
rando centrar toda a mobilización 
en Vigo, onde acudía o seu secre
tário xeral Nicolás Redondo. Se-
gundo o SLG o problema das cuo
tas é capital e debe estar presente 
con consignas próprias nas mobili
zacións porque é o eixo do futuro 
do campo galega. 

Medo aos tractores 

En Lugo ás 6 da tarde confluían 
labregos e obreiros para finalizar 
na Praza Maior, frente ao Conce
llo, acompañados pala chúvia que 
non desmotivou aos traballado
res. Previamente producíronse al
guns incidentes ao pé da muralla 
cando quixeron entrar tres tracto-

res. Conducindo un deles o diri
xente labrego Emílio López Pérez 
transportaba un burro, tocada 
dunha pañoleta, e cun cartel que 
dicia "Corcueriña", noutro ia unha 
vaca. A policía empeñouse en 
transmitir ardes do governador 
"só poden entrar dous tractores", 
iniciando un tirapuxa que finalizou 
coa entrada dos tres veículos ain
da que orixinou o único momento 
tenso de toda a manifestación. 

O medo a que a mobilización de 
tractores fose masiva fixo que a 
garda civil montara unha barricada 
de doce furgonetas nas afóras de 
Lugo, para evitar que uns simbóli
cos tractores que chegaban desde 
Cargo pudesen chegar ás mura-

llas. A cidade, como todas as de 
Galiza, vivia unha paralisación to
tal que só se modífícou a partir 
das seis da tarde na que os lemas 
contra a desindustrialización e o 
desmantelamento do agro. 

Durante a xornada houbo tamén 
concentracións de labregos en di
ferentes vilas de Ourense, Mon
tarte e A Mariña. Mauricio Posa
da, presidente da Cámara de Co
m é rc i o de Lugo e dirixente da 
CNG, comentounos, "a folga é un 

. díreito recoñecido e os motivos 
son máis que xustificados. Báta
se de menos a negociación e o 
diálogo. Quen non quíxo dialo
gar? Busquen responsabilidades 
no naso centro xeográfico". • 
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Crise de lexitimidade 
A folga xeral do 2 de Abril de 
1992 pecha unha xeira e abre 
outra. Nen a sua convocatória, 
nen o seu clamoroso éxito, foron 
inesperados, froito das 
circunstáncias ou de intereses 
particulares. 

O 2 de Abril é o resultado dun 
longo proceso comezado polos 
sindicatos labregos, mobilizados 
contra as cuotas lácteas e o 
desmantelamento agrário, as 
mobilizacións mariñeiras e as 
protestas locais ou sectoriais 
das zonas ou indústrias en crise. 

Durante estes anos a cidadania 
tomou conciénciadunha 
realidade crítica, de por sí fácil 
de asimilar pois as 
consecuéncias percorren todo o 
corpo social, senón tamén da 
necesidade de mobilización 
como arma imprescindíbel de 
resposta á compulsiva atitude 
dos governos. Os inquéritos asi 
o demostran (ver o anterior 
número de A Nosa Terra) , pero 

No porto de Celeiro saia a fae- · 
nar un barco á tardiña do dia 
un. O vento bruaba no eucalip
tal de Chavín e as ondas do 
mar de Viveiro escumaban no 
Fuciño do Porco. Levaban cinco 
dias amarrados polo temporal. 
"O día cinco véncelle a letra ao 
armador e non o podemos dei
xar mangado", dicia un mariñei
ro xustificando a saida apresu
rada no médio da invernia e a 
convocatória de folga. · 

Mobilizando 

"Esta folga xeral non é unha me
ta, seguiremos mobilizando", 
bruaban as megafonías das do
ce manifestacións celebradas na 
Galiza. "Contra a choiva pará-

sobre todo amósao esta 
resposta xeralizada e asumida 
pala cidadania cun paro 
absoluto, sobre o cal nen os 
máis insidiosos; cas.o do dpaio e 
reseso presidente da 
Confederación de Empresários 
de Galiza, António Ramilo, 
poden argumentar a existéncia 
de coerción. 

Ante a magnitude da crise, por 
primeira vez na recente história, 
os distintos sectores afectados, 
a totalidade das clases 
traballadoras e pequenos 
empresários -houbo asociacións 
empresariais que apoiaron a 
folga- decidiron dar unha 
resposta unitária que, ademais, 
foi propriamente galega e non 
estatal, como específica é a 
crise que padece Galiza. A 
óptica que pretendia meter no 
mesmo saco os problemas da 
Cornixa Cantábrica, Madrid ou 
Múrcia, esluindo a problemática 
galega nun marco de 
negociación xeral que situara 
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guas, contra a crises, moviliza
ción", improvisaban o ~ema á vis
ta das incleméncias metereolóxi
cas, que, precisamente, desde o 
2 de Decembro do ano pasado, 
cando se celebraba en Compos
tela unha manifestación prelúdio 
desta folga xeral, non facia acto 
de preséncia. Galiza era, de ver-

nun plano secundário as nasas 
reivindicacións, resultou 
perdedora. 

A estas alturas tachar de 
"nacionalismo de campanário" 

· o que é defensa da dignidade 
de Galiza acacia menos eco 
que nunca na nasa história. A 
realidade fria e patente está aí 
para situar a cada quen no seu 
lugar. Ainda vindo do ganchete 
de Nicolás Redondo e António 
Gutierrez, os secretários de 
UGT-Galicia e CCOO de 
Galicia non teñen outras 
palabras ante os micrófonos e 
ante os seus compañeiros de 
clase que as próprias dun 
nacionalista. 

A sociedade galega inzou un 
pronunciamento claro e 
inequívoco das suas demandas: 
"un acórdo nacional para sair da 
crise". Frente a esta petición casi 
unánime, os representantes 
políticos maioritários, PP e 
PSOE, gardas fr?nCOS 

respectivos dos governos 
autonómico e central, 
adicáronse a rexeitar e 
minimizar a reivindicación, ainda 
que os seus argumentos sé 
poideran discrepar na forma da 
protesta, pero nunca na , 
evidéncia da crise. Semellante 
situación leva a perguntarse 
quen vai ser o interlocutor 
político válido deste movimento 
social tan innegábel como 
representativo. Abrese ademais 
unha fenda grave entre os 
representantes maioritários da 
povoación e unha gran parte dos 
seus representados. O bipartido 
mantén a sua envergadura máis 
grácias ás suas renarterias no 
manexo da democrácia formal 
que á sua identificación coas 
angueiras sociais. Hai tempo 
que chama a atención a 
existéncia de discursos dispares 
entre sindicatos e partidos 
estatais. PP e PSOE sitúanse 
perigosamente ante unha crise 
de lexitimidade. • 
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O PSOE non ·aparecia para nada, 
o dia 2 de Abril ninguén lle perguntaba 
pala folga. Semellaban 
que non ia a causa con ·eles. 

dade, Galiza, pavo (con concién
cia de si), pois a xente respon
deu non só nesa dúcia de comi
tivas reivindicativas senón nas 
30 concentracións celebradas 
no médio rural. 

O Conselleiro de lndústria, Xan 
Fernández, aparecía nas televi
sións, afirmando que no único 
que non "estaban de acordo era 
na forma", pero si no fondo da 
protesta. Juan Fernández, pro
pietário do estaleiro Estafersa, 
despois do retiro de Sobrado vai 
deixar a sua cadeira. 

O Presidente dos empresários 

galegas , António Ramilo, dicia 
que estaba "no meu despacho, 
como sempre", pero a sua em
presa non traballou, nen os xor
nalistas que foron á sua percura 
puderon atopalo no seu despa
cho. Os empresários da Mariña, 
críticos coa CEG, que andan pa
la sua conta porque consideran 
que a Confederación de Empre
sários de Lugo non defende os 
seus intereses, non só decidiron 
apoiar a folga, senón tamén pro
piciar unha manifestación en 
Foz. RamiloAreal descalificaría
os afirmando que "só son uns 
comerciantes". 

(Pasa á páxina seguinte) 

'Contra a choiva paráguas, contra a crise, mobilización', 
improvisaban o lema á vista das incleméncias metereolóxicas, 
que, precisamente, desde o 2 de Decembro do ano pasado, 
cando se celebraba en Compostela unha manifestación prelúdio 
desta toga xeral, non facian act6 de preséncia. 

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

Os 
traballadores 
de Perbes 

• a poi aron 
a folga 

En nengunha das obras que 
rodean o chalet de Fraga se 
traballou. Perbes apoiou a 
folga. 

O ainda Conselleiro de ln
dústria, Xan Fernández, de- • 
clarou a Rádio Galega, coa 
lucidez habitual: "Facer folga 
está mal, pero o que me pa
rece pior e que os sindicatos 
escolleran un dia laborabel..." 

Vários observadores discu
tian en Vigo se António Gu
tierrez levaba o pelo pintado 
ou non. Non se cortou á hora 
de poñer os seus cabelos loi
ros á disposición das cáma
ras. Nicolas Redondo exibia, 
en cámbio, un moreno pró
prio dos mares do Sul. 

Manel, secretário de CCOO 
na comarca viguesa, bebía 
os ventes por António Gutie
rrez. Quererá metelo tamén 
no PSOE? 

E1 Corte Ingles e Af¡;ampo 
insistiron nas suas bravatas 
de sempre intentando abrir, 
mália que ninguen houbese 
para comprar. 

As folgas xerais son un pré
mio para os comércios de ali
mentación que a véspera fan 
o agosto venciendo como se 
a folga fose durar unha se
mana. O día 1 a xent~ saia 
das tendas e supermercados 
con feixes de barras de pan, 
litros de aceite abando e ali
mentos a mareas. 

Na Estrada só abriu a Dele
gación de Facenda, grácias 
ao celo dunha funcionária 
que debe estar namorada de 
Felipe González. 

Eran as 1 O da mañá e ás 
portas do hipermercado A/
campo de Vigo, unha furgo
neta repartía gratis a única 
edición tirada pola Voz de 
Ga!icia, pero nen con esas. 

Polo rio Lagares aboiaban 
alguns dos paquetes do xor
nal Atlántico. 

Xornal Diário, Diario 16 de 
Ga!icia e Faro de Vigo , en 
cámbio non se publicaron o 
día 2. A decisión era obvia 
pasto que non habia reparto, 
pero algunhas empresas xor
nalísticas, caso de El Correo, 
ou as doutros ramos, como o 
Corte Ingles ou Claudia, pre
fi ren perder as pestanas .an
tes de devaluar o argumento 
de autoridade diante dos 
seus traballadores. 

En Ourense a cafetaria 
Mongre pasou odia servindo 
cates aos policías que prote
xian o local, despois de que a 
primeiras horas da mañá os 
vidros exteriores se lle des
prendesen dos soportes. 

Para duros (de cabeza) os 
empresários da pizarra de 
Valdeorras. Con todo, o paro 
foi absoluto na bisbarra. • 

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



4 ANOSA TERRA NESTA SEMANA 
~~N-º5_16_-_3_DE_A_B_Rl_LD_E_1_99_2~~~~~~~~~~~-----j111111111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Foi o fin dun · 
proceso que se 
comezou coas 
protestas contra 
a reconversión 
naval, 
até situarnos 
cos mesmos 
empregos no 
sector industrial 
que hai 20 anos. 

(Ven da páxina anterior) 

O PSOE non aparecía para na- · 
da, o dia 2 de Abril ninguén lle 
perguntaba pola folga. Semella
ban que non ia a causa con 
eles, a sua táctica foi esconder
se e a da UGT, coa axuda dos 
"carrillistas, do PSOE, impedir 
que nos lemas das mobilización 
pudesen aparecer párrafos que · 
culpasen direitamente ao Go
verno central. "Todos por Gali
za" foi o lema unitário, significa
tivo, pero cativo para explicar e 
apontar aos verdadeiros cau
santes da crise. Nas distintas 
manifestacións os diversos 
grupos encarregáronse de po
ñelo de manifesto. "PSOE, PP, a 
mesma merda é"; "Xunta, Go
verno central, vendidos ao capi-

, tal"; "Fraga, Felipe, Galiza vai a 
pique" ... e "se esto non se ama
ña, caña, caña, caña". 

O ramo dunha protesta 

Este berro. xa está reseso. Leva 
unha década pelas ruas gale
gas, porque esta folga xeral, foi 
o fin dun proceso que se come
zou coas protestas contra re
conversión naval, até situarnos 
cos mesmos empregos no sec
tor industrial que hai 20 anos. 
"Ulo a reindustrialización de Ga
liza, a modernidade? Seguimos 
a ser terceiro mundo'', afirman 
os sindicatos galegas nos ·seus 
comunicados. Despois viñeron 
as folgas agrárias, as manifes
tación na Coruña e Compostela, 
as duas tractoradas contra a cri
se e contra a cuota láctea; as 
mobilizacións pesqueiras contra 
o desmantelamento do sector; 
os pronunciamentos públicos, o 
cámbio de governo na Xunta, as 
promesas e pactos incumplidos 
como o de infraestruturas, a lua 
de mel Xunta-Moncloa, a chega
da do ano máxico de 1992,. e os 
nubeiros dunha realidade; des
de hai tres anos o emprego está 
a disminuir de xeito sostenido. 
E, por se fose pouco, o anúncio 
de que sobran a metade das ex
plotacións agrárias. 

A palabra crise foi entrando non 
polos olios e ouvidos dos meios 
de comunicación, senón boca a 
boca, libro de cantas a taloná
rio,detalonárioacrédito,decrédi
to a desafiuzo, desesperación, 
paro, contratos eventuais , in
certidume, miséria ... Até as por
tas da emigración están pecha
das. Agora non hai válvula de 
escape. 

Pero os chamamentos á folga 
xeral non tiveron eco nos gran
des meios de comunicación, pú
blicos ou privados. A campaña 
do BNG apresentando proposi-

A palabra crise foi 
entrando non 
polos olios e 
ouvidos dos meios 
de comunicación, 
senón boca a 
boca, libro de 
contas a talonário, 
·de talonário a 
crédito, de crédito 
a desafi uzo, 
desesperación, 
paro, contratos 
eventuais, 
incertidume, 
miséria ... 

cións de apoio a esta folga nos 
distintos concellos, máis da ter
ceira parte da Galiza, foi silen
ciada pésie a que recebeu o 
apoio de corporacións do PP, al
gunha ·tan significativa como a 
de Vilalba (destacar aqui o pa
pel de CG que se aliñou con PP 
e PSOE). Dous dias antes da 
folga o BNG pechábase tamén 
nos concellos cabeceira de co
marca como apoio á folga xeral. 
Esta acción reivindicativa só foi 
recollida por algun so/to de dous 
xornais. Vallan · estes dous 
exemplos como mostra da atitu
de que mantiveron certos secto
res contra esta folga, pésie a te
ren que recoñecer que Galiza 
está en crise. Tamén consideran 
necesário un cámbio político 
substancial para invertir a situa
ción. Ainda asi, desde o poder, 
estase a vender optimismo e1 fu
turo. Mentres, nas ruas, nas sa
las de estar, nas cociñas econó-

r-------------------~-------------------------------------------------~------, 1 . 
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10 peche foi xeral e espontáneo, 
porque a todos nos ferve' 
"Nas vilas e aldeas de Lugo e 
na capital pechou todo, sen 
iren piquetes nen nada. Foi 
espontáneo . lsto quer dicer 
que a todos nos ferve". Xabier 
Gomez Santiso Puchi do Sin
dicato Labrego Galego-Comi
sións Labregas di · que Lugo 

1 parecia a cidade sen nome. 
"Foi moita xente na manifesta
ción, ainda que choveu arreo 
todo o dia. Moita máis xente 
da que pensabamos". O repre
sentante de CCLL considera 
significativo que "o único inci
dente do dia fose o capricho 
do Governador por non querer 
deixar pasar catre tractores 
por cada porta". 

Outro momento de tensión "foi 
cando alguns de UGT e 
CCOO, acaso por sentírense 
marxinados reclamaron máis 
lugar na cabeceira. Daquela 
quixeron facer outro percorrido. 
Seguramente perdéronse". 

Rematou a polémica 

Para Fernando Acuña, dirixen
te da CXTG-CIG un aspecto 

fundamental do 2 de Abril foi 
"que a sociedade galega esta
ba aberta a unha polémica en
tre os sindicatos que mani.festa
bamos a nosa protesta por un
ha situación galloupante de cri
se e a Xu nta e Governo Cen
tral, empeñados en dicer que 
non pasaba nada". 

Acuña apoiase en referéncias 
externas ás centrais sindicais 
que califican esta folga como a 
máis importante das celebra
das até agora, "cun paro total 
e máis de trescentas mil per
soas mobilizadas". Unha folga 
que "pon ponto final á polémi
ca e ven dar a razón aos sin
dicatos na sua insisténcia ao 
reclamaren medidas. No en
tanto, o ministro de lndústria 
permítese comentar que non 
comprende como irnos á folga 
cando o Estado quer instalar a 
rede de gas e a Bazán ten un 
porta-aeronaves por construir. 
_lsto é tomar ao país polo pito 
do sereno". 

Despois da folga "e xa que se 
solventou de vez esta polémica 

e está claro que é toda a socie
dade a que sinte a gravedade 
da situación do país, é hora de 
que o Governo da Xunta res
poste con solucións. O Gover
no galega no pode segue a fa
cer de colchón amortecedor 
dos problemas do p~ís fronte 
ao Governo central . E hora de 
que invirta o senso das suas 
actuacions". 

O dirixente de Comisións 
Obreiras Suso Diaz, entende 
que á vista das reaccións do 
povo galega "é hora de que a 
Xunta demande do Governo 
central e da CE axudas para o 
desenvolvemento". 

Diaz precisa que o governo de 
esa política "corresponde en ex
clusiva ao Governo galego, e 
non a ten, desgraciadamente". 
A diferéncia doutras administra
cións autonómicas, a galega 
non está a reivindicar solucións 
aos gravísimos problemas da 
Galiza: "lamentamos que o Go
verno galega faga deixación 
das suas abrigas e non estea a 
reclamar medidas de choque".• 

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

Nas ruas, nas salas de estar, nas cociñas económicas da Galiza, 
o dia dous de Abril de 1992 falábase da adopción de medidas 
urxentes que permitan encarar con realismo os graves 
problemas, e os sindicatos reclaman 
"a constitución dunha mesa de negociación coa preséncia das 
administracións central e autonómica". 

micas da Galiza, o dia dous de 
Abril de 1992 falábase da adop
ción de medidas urxentes que 
permitan encarar con realismo 

os graves problemas e os sindi- · central e autonómica". 
catos reclaman "a constitución 
dunha mesa de negociación coa Dia 2 de Abril, ábrese un novo 
preséncia da Administración proceso.+ 



CAIXAS DE AFORRO 

Rebaixada a participación de entidades discrepantes coa xeréncia actual 

A dirección conservadora de Caixavigo reproduce 
o seu mandato co apoio implícito do PSOE 
• G.LUCA DE TENA 

O director de Caixavigo 
logra en plena crise 
financeira da entidade 
pública de crédito (que por 
primeira vez .non publica 
os pormenores do seu 
balanza anual), a 
continuidade dunha liña de 
xestión próxima ás 
posicións máis 
conservadoras do PP e a 
organización Opus Dei, 
grácias aos apoios 
implícitos do PSOE local. 
O Alcalde de Vigo otorga 
o seu aval a unha 
interpretación parcial dos 
novas estatutos 
democráticos pala que se 
reduce a representación 
dos traballadores e dos 
concellos nos níveis de 
dirección de Caixavigo. 

Con máis de cinco anos de retra
so, e mediante a aplicación dun 
novo regulamento legal, presun
tamente máis aberto e democrá
tico, a Caixa de Aforros Munici
pal de Vigo constitue uns órgaos 
de dirección plenamente conti
nuistas, despois de apear do tí
tulo da institución o calificativo 
que a relacionaba co concello. A 
batalla que o governo do PSOE 
no Concello de Vigo librara con
tra a Xunta e o director Xulio 
González pala distribución de 
cotas na Asemblea Xeral, rema
ta co siléncio de 22 representan
tes (o 16,92 por cento da Asam
blea) na xuntanza de constitu
ción, só roto pola protesta de 
Nieto Figueroa que centrou a 
sua crítica no recorte dun conce
llal dos tres que correspondian 
ao Concello de Vigo. 

O presidente da entidade leu por 
respeito ao Gonce/lo ainda que 
non figure na orde do dia un es
crito do pleno municipal que re
clamaba un representante máis 
no Consello de Administración (3 
en troques de 2). A moción non 
foi votada. Os representantes da 
CIG e da UGT abandonaron en 
protesta a asamblea despois que 
a dirección da entidade propug
nara unha lista aberta, sen identi
ficación sindical, pola que resul
taría elexido o candidato do sindi
cato amarelo Maximiliano García. 

O Cóncello de Vigo 
despraiado 

No anterior regulamento, o Con
cello, en tanto entidade fundado
ra da institución tiña o 51 por 
cento da representación nos ór
gaos de governo de Caixavigo. 
Trala impugnación desta norma 
pala Comisión de Control e a 
sua revisión pala Xunta, o Con
cello de Vigo ten un 16,6% do 
Consello de Administración con 
2 representantes. Os imposito
res, (que antes tiñan o 44 por 
cento), ostentan o 40 por cento 
na Asemblea, que no Consello 
será un 38,8. Os traballadores 
da caixa, que na Asemblea es
tán cun 10 por cento, teñen no 
Consello un 5,5. 

A Asemblea de Caixavigo respaldou á xerencia nun tempo de crise. Xulio Fernández, director da institución(no centro) acompañado do Comité de dirección da Caixa. 

Pola contra, as entidades de ca
rácter cultural, científico, benéfi
co, cívico, económico e profisio
nal que só representan o 8,46 da 
Asemblea (11 conselleiros), es
tán no Conséllo cun 22 por cen
to. Esta delegación institucional 
está cruzada de relacións persa-

ais e familiares coa anterior di
rección de Caixavigo, que agora 
prolonga a sua preséncia no 
Consello de Administración recén 
constituido. Maria do Carmo Cor
nejo, presidenta da Alianza Fran
cesa de Vigo é irmá do presiden
te interino Ramón Cornejo; a Es-

cola familiar Agraria de Tortoreos 
está governada polo Opus Dei, 
institución á que pertence o di
rector da entidade Xulio Fernán
dez; a Casa de Caridade está 
presidida polo próprio presidente 
interino da Caixa Ramón Corne
jo. As tres institucións superan ao 

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

O alfabeto arbitrário da Xunta e Caixavigo 
O director xeral de Tributos e 
Política Financeira da Xunta, 
Enrique Moldes Teo, autorizou 
un recorte ilegal da lista de enti
dades da Asemblea Xeral da 
Caixa de Aforras Municipal de 
Vigo, na véspera da sua consti
tución. Esta amputación favore
ceu a continuidade do Consello 
de Administración da entidade 

1 de crédito cuxas posicións saen 
reforzadas nas eleccións do 
Martes, celebradas con máis de 
cinco anos de retraso. 

A relación de entidades de ca
rácter cultural, científico, bené
fico, cívico, económico e profi
sional, que tora aprobada o 8 
de Febreiro de 1991 pala con
selleria de Economía e Facen
da, comprendia dezasete insti
tucións de Vigo elexidas pola 
asemblea de Caixavigo para 
formar parte do 25 por cento 
de representación da entidade 
fundadora. Nesta primeira nó
mina legalizada pola Xunta, fo
ron descolgadas dias antes da 
asemblea constituinte o Institu
to de lnvestigacións Pesquei
ras, a Xunta do Porto, · o Labo
ratório Oceanográfico, a Socie
dade Filarmónica, a Universi
dade de Vigo e o Consorcio da 
Zona Franca 

Dacordo cunha arde alfabética 
errática, nos primeiros lugares 
da lista aparecen a Alianza 
Francesa de Vigo, a Asociación 
Protectora de Subnormales de 

la Província de Pontevedra (AS
PANAEX), a Asociación de In
vestigación Metalúrgica del No
roeste (AIMEN), a Cámara Ofi
cial de Comercio Industria y Na
vegación, a Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana, a Casa da 
Caridade, a Confederación de 
Empresarios de Pontevedra, a 
delegación local da Cruz Roja 
Española, a Escuela Familiar 
Agraria de Tortoreos, a Funda
ción Ce/so Emilio Ferreiro e a 
Fundación Penzol. As entidades 
excluidas sen explicación están 
na parte final da relación alfabé
tica en cuio lugar derradeiro figu
ra o Consorcio da Zona Franca, 
denominación que aparece sen 
o nome Consorcio o que permite 
clasificala pola Z. A Asociación 
de Investigación Metalúrgica 

. aparece na A 

Nen Caixavigo nen a Consella
ria de Facenda dan explicado o 
procedemento de rectificación 
de Estatutos ou os critérios que 
serviron de referéncia para as 
supresións. "Non tiven noticias · 
deste cámbio nen por escrita 
nen de palabra -explicou Hele
na Espinosa, presidenta da 
Xunta do Porto e Ria de Vigo-: 
enteireime pola Prensa. Paréce
me raro que non comuniquen 
unha decisión de tanto alcance 
nen che informen do critério con 
que se fai". 

A presidenta da Xunta do Porto 
non quer adiantarse ás deci-

sións que o Pleno poderia to
mar sobre este exílio inexplica
do da Asemblea de Caixavigo. 
No Comité Executivo doutra das 
institucións excluidas da lista, o 
Consórcio da Zona Franca, a 
salpresa da nova redacción do· 
cartel de entidades ocupou a 
atención principal da xunta cele
brada o dia 23 de Marzo. Un 
membro deste Comité sinalou 
que acordaran pedir explica
cións ao presidente de Caixavi
go pola medida, da que tiveran 
notícia nos diários. Outros di
rectivos do Consórcio coincidi
ron en sinalar que non se podia 
xustificar a permanéncia da 
Alianza Francesa de par da ex
clusión da Universidade de Vi
go, da Xunta do Porto e da Zo
na Franca. O presidente da ve
lla institución da cultura france
sa en Vigo é Ramón Cornejo 
Molíns, tamén presidente de 
Caixavigo. As entidades benéfi
cas que van conservar o·seu re
presentante na asamblea xeral 
dependen case absolutamente 
das doacións da caixa. 

A Caixa de Aforros Municipal 
trasladou a responsabilidade da 
revisión á conselleria de Econo
mía e Facenda. Representantes 
das entidades excluidas sinala
ron que a Consellaria de Facen
da non podía revocar as entida
des designadas nos Estatutos 
do 91 sen contar previamente 
cunha proposta en tal sentido 
da Asamblea Xeral. + 

Concello de Vigo en número de 
representantes dentro do Conse
llo de Administración. Da lista de 
institucións serian excluidas, sen 
explicación de Caixavigo ou da 
Xunta, a Universidade, o Consor
cio da Zona Franca e a Xunta do 
Porto entre outras. 

Para que e~ta operación conti
nuista puidese truntar nun mo
mento de crise da institución de 
crédito, comprialle á Dirección a 
axuda do PSOE. Contra todas 
as protestas do grupo socialista 
do Concello de Vigo, cuxo dis
curso oficial pretendía a renova
ción e a reforma aberta da ·repre
sentatividade de Caixavigo, inau
gúrase en realidade unha nova 
via de colaboración entre o 
PSOE e a direita. 

O seitor hexemónico do governo 
municipal renuncia, á posibilida
de de intervir na dirección da en
tidade. Os seus candidatos para 
o Consello e a Comisión de Con
trol, a profesora da Escola de 
Negocios da Caixa de Aforras, 
Pilar Cibrán e o concelleiro Ma
nuel Fernández sitúanse na liña 
de Francisco Vázquez e Abel 
Caballero. Esta facción dominan
te dentro do PSOE na Galiza 
participa co alcalde da Coruña 
nas gabanzas á política de Fra
ga ao tempo que intervén en ini
ciativas conxuntas cos alcaldes 
do PP, como a recente do Eixo 
Atlántico, apesar dos receos do 
secretario xeral Antolin Sánchez. 

O novo paso dos socialistas oara 
as posicións conservadoras, pro
dúcese dentro de Caixavigo des
pois do primeiro exercício en que 
a Dirección da entidade censura 
os resultados do seu próprio ba
lanza, sumamente compromete
dores para a xeréncia. A crise in
dustrial da Ria atinxe á institución 
conimpagados de importáncia, 
no entanto non aumenta o pasivo 
nen melloran os benefícios que 
Caixavigo presentara no remate 
do exercício de 1988. + 
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•Esquerda 
Nacionalista 
aproba o seu 
ideário e estatutos 

Esquerda Nacionalista 
constituirase como corrente 
organizada dentro do BNG o 
próximo dia 4 en Santiago na 
sua primeira Asamblea Nacional. 
O texto exposto ao debate dos 
militantes sinala que este 
proceso servirá para ''perfilar as 
diferentes referéncias 
ideolóxicas dentro do BNG", asi 
como para "precisar a situación 
dos diversos sectores" no 
conxunto da militáncia frentista. 
Consideran os promotores de 
EN que esta configuración 
enriquecerá a expresión de 
ideas no seo do BNG e facilitará · 
a participación na toma de 
decisións. "En suma, afirman, 
consolidarase a estrutura 
pluralista da frente e 
multiplicarase o potencial de 
enerxia política que esta fórmula 
pode xerar". 

EN considera que Galiza non só 
"padece unha opresión nacional, 
senón tamén un sometimento 
colonial que modifica a índole da 
sua dependéncia". A respeito da 
CEE, o novo colectivo certifica 
que a organización comunitária 
constitue un grave atranco para 
Galiza ''tanto pola índole mesma 
desa organización, canto polos 
termos nos que o Estado 
español negociou o tratado de 
integración". 

Pero as liñas máis novidosas 
que asumirá con probabilidade 
Esquerda Nacionalista serán as 
de defensa dun "Estado 
republicano galega 
independente" que "debe 
participar na xestación dunha 

•Asilo do Terror 

XOSÉ LOIS 

SERV1aos 
MININOS 
(EN TODO) 

vertebración confedera! dos 
povos da Europa". "Caso de 
coallar; affrmase, esa 
Confederación europea, Galiza 
debe incorporarse a ela en pé de . 
igualdade coas demais nacións". 

EN defenderá un modelo 
económico basado nun sector 
"estratéxico público", un 
"cooperativo" e un terceiro 
"privado, con empresas de 
dimensión média e axilidade 
operativa". 

No tocante ao réxime político, 
EN pronúnciase a prol "dunha 
conxugación equilibrada da 
canle representativa e máis da 
participativa". 

Un capítulo específico das 
ponéncias é o dedicado ás 
"liberdades individuais e os 
direitos colectivos". 
As liberdades do indivíduo 
"non se poden cinxir só ao plano 
das ideas e da moral, 
senón que compre estendelas 
á dimensión da existéncia 
material", 
considera EN.+ 

• "1 Certame ... 
Pedaleando" 

Xevale Ecopacifismo e a 
campaña "Bícis Si, Bombas 
Non", convocou o "I Certame ... 
Pedaleando",a 
nível estatal. 
Trátase de 
promocionar o uso 
da bicicleta pero dé 
xeito, ainda que o 
certame non é 
competitivo, 
doándose cinco 
bicicletas feitas a . 
man, valoradas en . 
cen mil pesetas 
cada unh~. que 
serán entregadas · · 
aos cinco mellares 
proxectos de 
emprego das 
bicicletas como 
meio de transporte 
alternativo en zonas urbanas ou 
rurais e estradas. Os 
participantes podarán ser · 
colectivos, asociacións culturais, 
ecoloxistas, solidárias, 
alternativas, cooperativas ... + 

No hospício do Monte Oca os doentes fican entre
gadosa si próprios. Durante anos foi palco de asa
sinos, de tráfico de órgaos, de venda de recén na
cidos. As primeiras revelación foron cadáveres sen 

carpo, levando á xustiza arxentina a sospeitar dos 
horrores que ali se praticaban. Nesta foto de Rafael 
Wollman pode verse o estado dalguns dos internos. 
Diversas organizacións de galegas na Arxentina 
pedíronlle a Fraga que se interese polos desapare
cidos galegas daquela nación, do mesmo xeito que 
o fai cos encadeados cubanos.+ · ellos ou con cicatrices en pontos específicos do 

•Asemblea 
.Sandinista 

A Frente Sandinista de 
, Liberación Nacional (FSLN) 

celebrou os dias 28 e 29 de · 
Marzo unha reunión para 
debater, entre outros 
asuntos, o seu papel como 
oposición ao governo de 
Violeta Chamorro. A 
Asemblea Sandinista foi 
aberta por un informe de 
Daniel Ortega que tentaba 
aclarar as posturas entre os 
partidários dUn maior apolo 
a Violeta Chamorro e os 
que propugnan a 
confrontación, posturas que 
están levando á división nas 
fileiras sandinistas. Tamén 
estudaron a entrada na 
Internacional socialista.• 

• Presedo ere 
superada a 
bicefália no PSOE 

Antolin Sánchez Presedo, 
Secretário Xeral do PSOE 
na Galiza, asegurou cando 
deu canta da reunión do 
Comité Nacional do PSOE 
galega que a "bicefália 
reinante até o anterior 
congreso no partido, está 
superada". Sánchez . 
Presedo apresentouse ante 
os meios de comunicación 
despois da reunión, como a 
P.ersoa na que coinciden no 
'liderazgo orgánico e social" 
do seu partido, mentres os 
seus adversários, de· dentro 
do partido, seguen a mover · 
as pezas cara o seu 

cuestionamento, aireando 
inquéritos nas que o ex 
presidente, González Laxe, 
aparece como moito máis 
coñecido polo eleit9rado e 
mellar valorado ca Sánchez 
.Presedo. 

O malestar reinante no 
PSOE é cada vez máis 
intenso, pésie a que 
Presedo tentase zanxar os 
rumores sobre a división 
interna. Se primeiramente 
foron as gabanzas de 
Francisco Vázquez ao 
discurso de Fraga lribarne 
no debate do Parlamento 
autonómico, despois o 
mandatário coruñés apoiou 
en Castelló a proposta de 

· "administración única", 
para, aos poucos días, Abel 
Caballero, en Vigo; 
cuestionar a polítici:t dos 
seus compañeiros de 
partido na Galiza, e Carlos 
Príncipe, embarcarse no 
Eixo Atlántico que non só 
deixa fora de xogo ao 
próprio Antolin Sánchez, 
senón que propugnan, 
claramente, maior peso 
para as cidades. 

Por se todo isto fose pouco 
a folga xeral está a 
desgastar ao PSOE e a · 
proposta de Fraga sobre a 
Administración única a 
descolocar a sua dirección 
galega até situalos máis á 
direita que o PP. Todo isto, 
entende O·sector crítico, 
está a levar a que Fraga se 
perpetue na maioria 
absoluta. Hai alguns que 
van máis alá e se 
perguntan se isto non é o 
que queren precisamente 
en Madrid.• 

•Coalición Galega 
pode celebrar un novo 
Congreso Extaordinário 

Certos sectores de Coalición Galega están 
estudando a posibilidade de celebrar un 
novo Congreso Extraordinário deste parti
do en vista da postura "claudicante" da di
rección luguesa da formación da piña, que 
pretende facer desaparecer CG e consti
tuir a CNG en partido. 

Este novo congreso estaria propiciado po
lo sector ourensán e por unha parte dos 
militantes pontevedreses e pretenderian, 
de non chegar a un acordo, quedarse ca 
nome e coas rendas do partido. nesta 
operación de relanzamento de CG entra
rian, entre outros, Enrique · Marfany, des
contento e xa apartado, da CNG. 

A constitución o Sábado 29 de Marzo da 
"Mesa de Converxéncia", órgao executivo 
de "Converxéncia Nacionalista Galega'', 
da que forman parte dirixentes de CG e 
independentes que pretenden relanzar o 
centro galeguista, na vez de aclarar o fu 
turo deste proxecto, votou sobre el moitas 
máis brumas das que xa habia. Adolfo 
Abel Vilela, Secretário Xeral de Coalición 
Galega, que foi eleito "Presidente-Coorde
nador", desta mesa manifestou que unha 
das funcións deste organismo será o da 
decidir se a CNG se transforma en partido 
ou se continua a sua andaina como coali
ción elaitoral. Na anterior reunión manifes
tara claramente que CNG se constituiria 
en partido. 

Por outra banda hai que destacar, máis 
unha vez, a auséncia de Vítor Moro, esta 
vez seica con problemas nos riles, asi co
mo do ex parlamentário Eládio Tesauro, 
que ainda asi foi eleito Coordenador da 
Mesa para a provfncia de Ourense, asi 
como do parlamentário Santos Oujo e do 
vice-presidente de CG António Blanco.+ 

• lnespal 
non regulará plantel 

lnespal ven de anunciar, cunha inusual 
falta de rigor no método, que ao cabo non 
haberá regulación de emprego en Alúmi
na-Alumínio de San Cibrán , comunicándo
llo aos meios de información antes que ao 
Comité de empresa e aos sindicatos, se
gundo o noso correspondente na Mariña 
Hernán Naval. 

Confirmase, en calquer caso, a tese sosti
da desde o principio pola central naciona
lista, e dada a coñecer neste periódico, de 
que a regulación, que, segundo anunciara 
a empresa, afectaria a uns 150 traballado
res (non se mencionaba aos operários 
das empresas auxiliares), non estaba xus
tificada en absoluto. 

A CIG obtén con esta nova outro argu
mento máis para pedir a dimisión colecti
va do Comité de Empresa , pedimento 
apoiado no seu momento pela asamblea 
de traballadores, xa que as centrais maio
ritárias no organismo (CCOO) e UGT e 
máis os representantes da candidatura 
empresarial "independentes" aceitaron pu
silanimemente en todo momento a regula
ción pedida pola empresa. 

O anúncio da regulación, efectuado hai 
dous meses, coincidia coa teima empre
sarial de aplicar en San Cibrán unha es
pécie de convénio único a respeito das 
plantas de Avilés e da Coruña que, dada 
a especificidade da factoria da Mariña, su
poria para os traballadores graves des
vantaxes como a redución do salário ba
se, mobilidade funcional, etc. Dadas as 
constantes contradicións que a empresa 
pratica verbo da regulación, voceiros na
cionalistas temen que a regulación como 
ameaza valva aparecer nos próximos 
meses cara a negociación do convénio. 

De todos xeitos, pequenas empresas au
xiliares participantes no complexo de San 
Cibrán, están transladando aos traballa
dores a outros centros do grupo ao ir re
matando· as respectivas contratas. + 



GALIZA E M NDO 
püLÍTICA INSTITUCIONAL 

Pescadores de Sigüeiro protestan pola reserva dun coto para uso exclusivo do presidente 

Recorrido ao Consello Xeral de Avogacia o nomeamento 
de Fraga como. Decano de Honra en Compostela 

ECOLOXÍA 

•x.c. 

Cincuenta colexiados de 
Santiago apresentaron 
recurso por defectos de 
forma contra o 
nomeamento de Manuel 
Fraga como Decano de 
Honra do Coléxio de 
Avogados de de Santiago, 
que lle foi entregado o 
pasado 31 de Xaneiro 
Ante a oposición amasada 
que se daba Fraga chegou 
a afirmar, "non se 
pr.eocupen, estou 
acostumado a espertar 
paixóns e ódios", sabedor 
que o recurso se 
planteaba por defectos de 
forma. 

Con efeito, a fins do pasado ano 
a xunta de governo convocaba 
unha asamblea ordinária que in
cl u i a na arde do dia "Nomea
mento de Decano de Honra". Se
gundo os cincuenta avogados re
correntes a non especificación 
da persoa que ia ser nomeada fi
xo pensar en avogados vetera
nos, cun labor de importáncia 

· dentro da profisión. Nesa sesión, 
ante a escasísima asisténcia, 
postergouse a decisión, para ser 
convocada posteriormente unha 

Fraga foi acompañando por dous gar
das civís e dous gardarrios na sua ma
f\á de pesca privada no Tambre da que 
deu conta en portada El Correo Gallego 
nunha imaxe con sabor a pesado. 
asamblea extraordinária que non 
incluia ese ponto pero que igual
mente foi sometida a votación e 
aprobada. Os defectos de forma 
en ambas convocatórias son a 
base do recurso, e os asinantes 
agrupan todo tipo de posicións 
ideolóxicas, dispostos a admitir 
unha decisión democrática pero 
non un nomeamento pala porta 
de atrás. Un asi~ate que preferiu 

reservar a sua identidade afir
mou a esta redacción "sabendo 
quen era a persoa proposta iria á 
Asamblea, faria alegacións e vo- · 
taria en contra. O que non quer 
dicer que non asumira unha de
cisión maioritária. Pero tal como 
se fixo parece que todos os avo
gados aprobamos ese nomea
mento e non estou dacordo". 

Nove quilómetros de rio 
exclusivos para Fraga 
"Nen o rio é da Xunta nen do se
ñor Fraga", afirmaban nunha no
ta pública un grupo de pescado
res de Sigüeiro que protestaron 
polo peche de nove quilómetros 
do Tambre para uso exclusivo do 
presidente da Xunta. 

Na mañá do domingo 29 de Mar
zo Manuel Fraga achegábase ás 
beiras do Tambre, no município 
de Oroso, acompañado de dous 
gardas civís e dous gardarrios 
que o acompañaron nunha xor
nada de pesca cuxo resultado en 
capturas non foi facilitado. 

A nota dos pescadores .. calificaba 
de franquista a excursión domini
cal de Manuel Fraga, "cando qui
xem os ir pescar topámonos 9 
quilómetros de coto reservados 
para o Sr Fraga, cando todos te
rnos direito a pescar nel. Se o Sr. 
Fraga quer pescar el s6 que faga 
un estanque na sua casa".+ 

En tres meses realizáronse 21 denúncias por agresións ao meio natural 

Apresentado o Plan de defensa ecolóxica 
da Costa da Morte 
• X. M. LEMA/PONTE DO PORTO 

O Sábado 28 de Marzo o grupo 
ecoloxista PX de Ponte do Porto 
e a Asamblea Comarcal Ecolo
xista de Corcubión deron a coñe
cer o "Plan de Defensa Ecolóxi
co da Costa da Marte" no local 
social do PX na vila de Ponte do 
Porto, Camariñas. Este plan será 
apresentado posteriormente, no 
mes de Maio, á Dirección Xeral 
do Meio ambiente para a sua 
aprobación ou rexeitamento. 

O plan inclue a declaración de 
dous espazos naturais protexi
dos: Cabo Vilán-Santa mariña en 

Camariñas e a zona do Lourido
Touriñán en Muxia. Ademais, en
gaden os refúxios de caza da la
g oa de Traba en Laxe, Monte 
Castelo de Carantoña en Vimian
zo e Ria de Liras, entre os con
cellos de Cee e Muxia. Tamén 
contempla o estudo a criación de 
catorce áreas recreativas ·distriw 
buídas por todos os concellos da 
comarca, un inventário de monu
mentos megalíticos e o pedimen
to do saneamento integral das 
rías de Corcubión, Camariñas e 
Laxe, a médio prazo. 

Os grupos ecoloxistas pretenden 
que este plano de defensa co-

mece a cumprirse en 1993. No 
que vai de ano o grupo ecoloxis
ta PX realizou 21 denúncias por 
agresións a estes espazos, con
tra areeiros,cazadores e constru
cións ilegais. Os máis coñecidos 
foron os que levaron á paralisa
ción da concentración parcelária 
na lagoa de Traba, onde os téc
nicos da empresa contratada a 
tal fin tentaban desecar a lagoa. 
Tamén se logrou a paralisación 
das extraccións de area en catro 
áreas de Muxia. O grupo ecolo
xista PX tamén se mostra en de
sacorde co proxecto do concello 
de Camariñas de rachear con 
caolin a praia de Lago que, se-

gundo os ecoloxistas, pode aca
bar asi cna mellar zona da co
marca de calamar, alga e ourizo 
de mar. 

Os espazos naturais 

O PX pretende como prioritária a 
declaración dos cinco espazos 
citados como áreas protexidas. 
No futuro espazo natural protexi
do do Cabo Vilán existen duas 
aves en vi as de extinción: o arao 
dos cons e a gaivota tridáctila. O 
arao é espécie endémica das 
nasas costas e tan só hai unha 
colónia en Portugal, mentres que 
a tridáctila é espécie que só vive 

nesta colónia non podando ato
parse ainda outra en toda a pe
nínsula. 

Tamén canta este espazo con 
tres plantas únicas: a carqueixa 
das camariñas, a Armeria pubi
gerta e a Angelica pachycarpa. 
En canto a outro futuro espazo 
natural, o de Lourido, hai dunas 
con vexetación, caza, o sapo de 
asparóns ou o lagarto arnal. A la
goa de Traba de Laxe é a princi
pal zona húmida da comarca, 
mentres que o Monte Castelo de 
Carantoña e a Ria de Lires teñen 
valores paisaxísticos e de fauna 
moi considerábeis. + 
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A ORDENACIOÓN DO ESPAZO AUDIO-VISUAL 
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"Bouza Brey viviu en galego. Vós matádelo en castelán", reza a pancarta presentada polos xovenes pontearáns ante a visita de Fraga. A direíta, estudantas do instituto realizan o traballo da TV municipal de 
Ponteareas. De pé, Carlos Ojea, director, estrela da emisora e xenro do alcalde. · 

O alcalde, Pepe Castro, tentaba incluila nun lote coa rádio municipal 

Fraga pospón a inauguración 
da televisión alegal de Ponteareas 
• HORÁCIO VIXANDE 

Manuel Fraga eludiu 
inaugurar o pasado 
Martes, dia 31, a rádio 
municipal de 
Ponteareas, concello 
que governa o popular, 
Xosé Castro. O 
Presidente do governo 
galego rectificou o 
programa inicial, en 
base a "razóns de 
axenda", aprazando asi 
o recoñecimento oficial 
da emisora que 
comparte local e nome -
Rádio Televisión 
Municipal de 
Ponteareas- coa a~e,g1aill 
e xa famosa televiisión 
do Condado. 

Nunha escola que visitou Ma
nuel Fraga, entre as pancartas 
que portaba un numeroso grupo 
de rapaces protestando pola po
lítica lingüística do alcalde, des
tacaba unh.a coa lenda: "a Rea
lidade é Totalmente Mangonea
da por Pepito". As iniciais das 
palabras formaban o acrónimo 
RTMP, Radiotelevisión Munici
pal de Ponteareas. 

Un recente decreto da Xunta es
tabelecia e regulaba as normas 
para a concesión de subven
cións a emisoras municipais de 
rádio, a de Ponteareas foi a pri
meira en se acoller á medida. 

Para o PSOE, principal partido 
da oposición, Xosé Castro trata
ba de dar carácter oficial á televi
sión, agachando a sua intención 
tras da inauguración da rádio. 

O feito de rádio e televisión 
compartiren nome, sede, persoal 
e mesmo programación, outorga 
a esta última unha apariéncia de 
legalidade que non é tal. Escu
dado na ambigüidade destes fei
tos Fraga teria que ter vida a 
abrir a veda das televisións mu
n i ci pai s de forma encoberta, 
mais non caiu na trampa. 

Outra das componentes atípicas 

é que o director da emisora -que 
agrupa a rádio e televisión - é 
Carlos Ojea, estrela da pantalla, 
ademais de xenro do próprio al
calde ponteareán. "Todo isto é 
unha trapallada -comenta a con
celleira do PSOE, Mª do Carmo 
Pérez Gatón-, o decreto da Xun
ta é incumprido, non hai regula
mento, nen pluralismo político, e 
tampouco hai distinción entre a 
rádio e televisión". 

O director non quixo dar canta 
dos investimentos para montar a 
rádio e a televisión, mais diversas 
fontes situan entre 3 e 4 millóns o 
custo da instalación da rádio,a re
peito da televisión descoñécese o 
diñeiro investido. O edifício, a ve
lla escala pública de Anguares foi 
adecentado polo Concello, e nel 
instaláronse o estúdio da rádio, a 
redacción -a mesma para os dous 
meios- o plató de televisión e os 
locais de realización, control de 
1emis1ión e armacén. 

Dos meios técnicos cos que canta 
a rádio non hai queixa, mais a 
precariedade da talevisión é abso
luta. "Fixemos unha aposta polo 
material de tipo doméstico -di Car
los Ojea-, é o máis comun nas te
lelvisións locais". Pésie a estas 
afirmacións, as televisións locais e 
municipais de Catalunya ou Eus
kadi -probablemente por disparen 
de máis recursos e levaren ·máis 
tempo en marcha- utilizan forma-

tos profisionais, de moita maior 
calidade, que permiten obter un 
produto televisivo máis digno. 

A calidade do resultado final é un 
elemento a ter en conta, como o 
é a función para a que está de
señada ou a atención que presta 
-como meio pertencente a un po
der público- á difusión e promo
ción da cultura e dos valores de
mocráticos. 

Das 24 horas que 
emite a televisión 
de Ponteareas, 
3 delas son de 
produción própria, 
o resto é unha 
conexión coa 
canle mexicana 
Galavisión. 

O material do que dispón a canle 
de Ponteareas é algo máis que 
discreto, en cinco anos non foi 
quen de se facer nen sequer con 
meios semi-profisionais, cos que si 
contan outras canles como Ferro/
terra TV, por exemplo. O coidado 
pola calidade levou a asociacións 
como Morrasso TV a demorar a 

posta en marcha dun canal local 
en Moaña, até o de agora fixéron
s e cun material de arquivo de 
acontecimentos culturais sérios. 

Outro elemento curioso é que a 
rádio emite a banda sonora dos 
programas de produción própria 
da televisión . 

Vinteunha horas 
de Galavisión 

A televisión ponteareana canta 
cun plantel profesional composto 
por tres funcionários municipais 
asignados e 14 colaboradores -
fundamentalmente estudantes. 
Con meios tan escasos o resul
tado cumpre a función para a 
que foi deseñado, que non é ou
tra que a de imitar as fórmulas 
convencionais de tipo comercial , 
descoñecendo ou desprezando 
calquer modelo alternativo e to
do interese pala calidade do pro
duto final. Das 24 horas que emi
te a televisión de Ponteareas, 3 
delas son de produción própria, 
o resto é unha conexión coa 
canle mexicana Galavisión , da 
que as.eguran ter permiso para 
emitir. A produción própria está 
composta de magazins sen fór
mulas estrictas, incluen informa
ción, habitualmente guverna
mental -neste ponto son da es
co la da Televisión de Galicia, 
que confunde a información insti
tucional coa información guver-

·r----------------------------------------------------------------------------, 
Modelo piloto para Vigo 
A televisión de Ponteareas re
presenta a primeira experiéncia 
consolidada no noso país, can
do xa en Catalunya e Euskadi 
contaban cun bon feixe destas 
canles. Hoxe as televisións mu
nicipais galegas non sobrepa
san a média dúcia -duas delas, 
sociedades culturais de Conce
llos nacionalistas de Ferrolte
rra, foron pechadas recente
mente-. A televisión de Pontea~ 
reas só funciona con normali
dade desde hai un ano, antes 
foi pechada en distintas oca
sións por arde do Governo civil 
de Pontevedra. Unicamente a 
de Cerceda -município centro-

lado polo PSOE- non foi moles
tada a penas polo Governo civil 
da Coruña. 

Cando hai cinco anos o deputa
do provincial do PP por Vigo, 
Francisco Martínez Herrera, 
arroupado por un pequeno gru
po de investidores, montou un 
video comunitário en Ponteare
as, fíxoo para ensaiar a posta 
en marcha dunha televisión lo
cal -qUe non municipal- en Vi
go. A tentativa resultou frustra
da pala imposibilidade legal de 
tender cabos coaxiais por enri
ba das ruas. Pepe Castro aca
bo u por recoller o testigo. A 

partir daquela a televisión co
mezou a emisión por ondas de 
forma clandestina. 

Tras moitas peripécias, entre 
as que se pode incluir o perío
do no que a emisora era trans
ladada diariamente de lugar, 
situándose, de cote, en mon
tes dos arredores da vila, a te
levisión de Pontereas conse
guiu ter un local estábel. Antes 
disto, un intento de clausurar 
as instalacións custoulle a Pe
pe Castro un procesamento, 
ainda en curso, por abuso de 
autoridade ao se opor ao in
cautamente.+ 

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

namental-, reportaxes , música, 
encentras deportivos e plenos do 
Concello, con retransmisión ínte
gra en diferido. As veces, como 
no pleno de Febreiro, o alcalde 
fai unha intervención posterior 
para explicar á cidadania alguns 
ou todos os pontos do pleno. 

Auséncia 
de control democrático 

"U nha televisión en mans dun 
demócrata pode dar moito xogo -
comenta Guillermo Rodríguez 
Fernández, director do periódico 
comarcal A Pene ira-, pero en 
mans de Pepe Castro ... ". Asma
neiras deste alcalde, non só a 
respeito da televisión, sempre fo
ron moi discutidas. 

Xurde aqui o problema do control 
da televisión, lago que só o PP 
e, en concreto, Xosé Castro, a 
utiliza como vef culo de expre
sión. "O PSOE nunca quixo sair 
nesta televisión", di Carlos Ojea, 
que asegura dispar de imaxes 
nas que en mitins desta forza foi 
impedido o paso das cámaras da 
televisión de Ponteareas. Os so
cialistas xustifican esta posición 
na caréncia de instrumentos de 
control en mans de todas as for
zas da corporación municipal. "É 
certo que hai unha falta de lexis
lación que regulamente o uso 
das TVs municipais, pero isa pó
dese solucionar criando meca
nismos similares aos que xa 
existen neutros meios áudio-vi
suais de carácter público -co
menta a concelleira do PSOE-, 
pero se na rádio tampouco hai 
regulamento, cando é abrigado 
para a concesión de subven
cións, dificilmente haberá control 
na tele municipal". 

"Para evitar presións políticas -di 
Manuel Díaz Piñeiro, integrante 
do grupo Morrasso TV-, a nasa 
intención era buscar unha fórmula 
combinada entre a causa pública 
e o sector privado para montar a 
emisora aqui en Moaña". No Es
tado español a independéncia 
dos meios de comunicación públi
cos sempre estivo mediatizada 
polo poder político, pero non en 
todas partes é asi: a BBC británi-

. ca é un exemplo de conciliación 
entre e independéncia informativa 
e a titularidade pública.• 
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Tendemos outra grande ponte · 

Autopistas del Atlántico 

inaugura agora 4 noves kms. 
de comodidade e seguridade e a grande 
PONTE sobre a RÍA de Pontevedra. 

Unha resposta á vontade de dar 
servizo a PONTEVEDRA e á súa área. 

O norte e o sul da Galicia están 

cada día máis preto. 
Tramo a tramo, quilómetro a quilómetro. 

GRUPO~NA 
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2 s ANOS DA FACULDADE COMPOSTELÁ 

A faculdade primeiros 25 anos conferéncia Económicas debe foi o de formar elites o ( 
de Económicas de da sua existéncia, do ministro español criar técnicos -caso de Abel Ot 
Santiago, a outrora entre o desencanto de economia Carlos comprometidos cb Caballero ou Pérez qu 
chamada taculdade e a apatia, cunha, Solchaga. Ceferino país. Para X. M. . Touriño-, que fin 
roxa, celebrou os entre outros actos, Qíaz ere que Beiras o resultado segui.ron mantendo ca 

Mália alguns logros segue acusada de non inserirse na realidade do país 

Económicas: de faculdade roxa a faculda d1 
•MANUEL VILAR 

A faculdade, que comezou a sua 
andaina no curso 1967-68, tivo xa 
unha certa polémica na sua ubi
cación, se na Coruña cu en San,.. 
tiago. Otero Díaz, que foi o seu 
primeiro decano, recorda: "retor
nei a Santiago un ano antes da 
criación da Faculdade, entón, cla
ro, si que me colleu a liorta de in
dústria e aqui non. "A .razón que, 
en opinión do profesor Otero Díaz 
pesou máis a pral de Compostela 
foi unha razón de infraestrutura 
humana, que "aquí hai unha Uni
versidade desde o século XVI é 

- nunha faculdade o máis importan
te non son as paredes, nen o edi
ficio , nen os libros, o máis impor
tante é o elemento humano e, evi
dentemente, aquí hapia persoal 
universitario de materias análo-

., gas ás que se impartian na facul
tade de económicas, e asi empe
zou a funcionar os tres ou catro 
primeiros anos". Para Otero Díaz 
isto é algo que hai que recalcar, 
que "durante os tres primeiros 
anos funcionou con xentes de Fi
losofia e Letras e de Matemáticas 
sen custar un peso o persoal". 

A pral da Coruña pesaban razóns 
como ter ali unha Escala de Comér:
cio cunha moi boa tradición. Pero 
"estas escalas, recorda Otero Díaz, 
estaban orientadas cara a prática, 
mentres que na Universidade o que 
hai que destacar é a investigación, 
senón non é Universidade". 

Non foi só o afán de medre uni
versitário de Santiago, habia-ta
mén, unhas expectativas tácitas 
no espí rito do pavo. Non se trata
ba somente de sl,lmar unha facul
dade máis á Universidade, senón 
que significou rachar cunha maté
ria na que Galiza tiña un baleiro 
moi longo. Otero Díaz recorda 
que "cando tomei posesión da cá
tedra de Direito Económico no 
ano 1966, esta levaba vacante 35 
anos. Dende que morrera Castro
viejo non se volvera cobrir e se se 
cabria era con xente que o facia 
desde Madrid e adeus". O non 
absentismo foi algo que caracteri
zou a Faculdade até non hai moi
to. X. M. Beiras lembra como can
do el foi eleito único deputado po
lo B.N.G., "eu pretendia, coa car
ga de traball.o que iso significaba 
para min, manterme activo na do
céncia, causa que fixen, a equipa 
reitoral de Pajares só puxo trabas 
no meu camiño, fomentando o 
absentismo". Para Beiras cas.os 
como o de Abel Caballero ou Pé
rez Touriño, que se foron facer 
"carreira" a Madrid merecen o ca
lificativo carolinxio de menestrais. 

Recuperar 
un pensamento 
económico 

Se habia ou non unha demanda la
tente na sociedade por esta nova 

X. M. Beiras, coa Pasionaria, diente da Faculdade. 

disciplina xa o demostran os 400 
estudantes que se matricularon no 
primeiro ano, ainda que lago só re
matarán uns poucos; (a metade 
dos cales traballan fóra do país), o 
que era unha ,cifra moi alta para 
aqueles tempos. E este entusias-

Para Beiras, casos 
como o de Abel 
Caballero ou Pérez 
Touriño, que foron 
facer "carreira" 
a Madrid merecen 
o calificativo 
carolínxio 

· de menestrais. 

mo pala economia hai que relacio
nalo -segunoo Otero Díaz- coa 
tradición de estudos económicos 
que houbo .no naso país. "De ilus
trados como Lucas Labrada oü Pe
dro António Sánchez, que son ver
dadeiros precusores dos estudos 
de estrutura económica da Galiza, 
o que significa un avance moi su
perior ao do resto de España. Ou 
dun Colmeiro, que é figura funda
mental na história económica do 
século pasado e que segue a ser 
fonte de información de moitos his
toriadores. Finalmente, un Brañas, 
figura discutida, que adiántou te
mas que ainda hoxe non están su
perados. Defendia un rexionalismo, 
no plano económico, case case ra
dical no senso de dividir España de 
forma política de tal xeito que as 
rexións como a Galiza tivesen un 
banco emisor, que recaudasen os 
impostas, en fin, que tivesen todos 
aqueles servizos, non senda os re
lacionados coa seguridade, a de-

XURXO LOBATO 

fensa e as relacións internacionais. 
Ou sexa, que Brañas ia moito mái.s 
alá do que hoxe aparece no estatu-

. to vixente, causa que parece un 
pouco surprendente cando Brañas 
tiña fama de ser un home moi con
servador e érao en moitos aspec
tos, era un integrista católico". 

Ceferino Díaz, da primeira promo-

Ceferino Díaz. 

Oue estamos ná· 
Galiza, di Cefe-rino 
Díaz, non en 
Massachussetts, 
e esta faculdade 
debe criar técnicos 
comprometidos coa 
realidade do país. 

ción saída desta faculdade, recor
da como foi o chegar a unha facul
dade por facer onde todos eran 
inexpertos, onde habia profesores 
que daban por vez primeira clases 
a estudantes de económicas, entre 
estas recorda algunhas que pou
co tiñan a ver coa economia, como 
filosofia tomista ou matemáticas, 
"que se explicaban en selectivo e 
que valian para enxeñeiros; a xen
te subíase palas ventanas para co
lle r apuntes , xa que non todos 
cabiamos naquela aula de Direito". 
Era unha f~culdade diferente, "non 
había experiéncias acumuladas, 
i_so pódeche facerte sentirte máis 
responsábel ou máis orfo". 

Corresponderon os resultados da
dos palas Facultade ás arelas le
vantadas? As opinións varian se
gundo que elementos tomemos 
como medíbeis. Se tacemos caso 
ao profesor Otero Díaz, dos pou
cos custos que xerou nos seus 
primeiros anos, os resultados son 
positivos. De aqui saiu xente que 
hoxe ocupa pastos destacados 
na vida pública , na administra
ción, na empresa privada ou na 
vida profisional. 

Pero a formación destes cadros 
dirixentes é, para X.M. Beiras, "o 
mesmo que o d~ moitos africa
nos que pasaron palas universi
dades francesas, a formación de 

r----------~---------------------------------------------------~-------------------------------------------, 
A lenda "roxa" que pendura so
bre esta faculdade xa forma par
te da sua história última da uni
versidade. Houbo ou non tal fe
nómeno? Para empezar haberá 
que salientar que a Faculdade 
nace nos anos agudos do fran
quismo, en loita aberta contra o 
franquismo. Para Ceferino Díaz 
era, nos seus tempos de estu
dante, unha faculdade "radicali
zada, comprometida e combati
va. Foi onde se comezou a dar o 
debate do idioma e das primei
ras faculdades nas que se deron 
clases en gal ego". Outra causa 
que destaca Ceferino é que ali 
non habia discrepáncias. "Recor
do cando estaba en quinto de 
carreira, eu era delegado de cur
so, tiñamos asambleas e o per-

Escola de antifranquistas 

soal que non queria vir, pois todo 
movimento xera custe, buscába
me para darme os cartos. Nin
guén queria quedar desmarcado, 
non se atrevian a discrepar." 

No primeiro ano da sua andaina 
xa tiveron catro meses de folga e 
montárase unha universidade pa- . 
ralela en San Francisco. "Lago 
houbo unha represión moi forte 
-recorda Ceferino- e segundo 
foi relativa calma, pero en terceiro, 
cando estabamos no Burgo, xa 
comezamos a organizarnos men-

tres que noutras faculdades empe
zaron moito despois. Era unha loi
ta xa aberta contra o franquismo." 

Durante o franquismo e princí
pios da transición non habia un 
deslinde claro entre o campo da 
política e o campo propriamente 
universitário. Para moitos, estes 
dous planos hoxe perfeitamente 
delimitados, daquela non o esta
ban, nen vian razóns para que o 
estiveren. Para Ceferino Díaz 
estas razóns estan que daquela 
"só habia duas escalas para fa-

cer políticos: a fábrica e a univer
sidade" e a Faculdade de Econó
micas cumpriu esa función , entre 
outras porque "habia a complici
dade do profesorado e unha ma
sa crítica do alunado que axuda
ba a iso, e lago non hai que es
q uecer a situación, envexábel, 
no pazo de Fonseca. 

Para Manolo Cao non houbo tal 
mito roxo "era un problema xera
cional, antifranquista que aqui se 
concretaba ao ser a faculdade 
máis relacionada coa sociedade." 

Para Beiras o que pasou foi que 
moitos non se atrevian a manifes
tarse e cando viran que aqui non 
habia ruptura, que non pasaba 
nada, sacaron as máscaras.• 

---------------------------------------------------------------------------------~~---------------------~-~ 
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elites para seguir a manter o co
lonialismo, mesmo na forma de 
neo-colonialismo nos estados 
formalmente novas. Esa é a fun
ción que desempeñou a faculda
de de económicas." 

Para outros como Manolo Cao a 
Faculdade non tiña levantado 
nengunha expectativa, pasto que 
"falta comunicación entre a so
ciedade galega a Faculdade o 
mesmo que con todas as institu
cións do país, que non son naci
das do pavo, pero como institu
ción é necesária e ten elementos 
positivos." 

Todos coinciden en que o aspecto 
máis negativo da faculdade foi a 
pouca investigación que se fixo 
sobre o país e cando se fixo algo 
foi sempre a título individual, pero 
nunca da institución en si. "Que 
estamos na Galiza, di Ceferino Dí
az, non en Massachussetts, e es
ta faculdade debe crear técnicos 
comprometidos coa realidade do 
país". Da mesma opinión é Beiras. 

Función crítica 
ou de submisión 

A Faculdade naceu cunhas pers
pectivas de renovación e entre 
elas a renovación política e a re
novación nacionalista. Para Otero 
Díaz o feito de estudar sistematí
camente os fenómenos da estru
tura económica contribuia a es
clarecer cal era a base real das 
institucións existentes, polo que 
se pudo demostrar que moitas 
institucións que tiñan un carácter 
case sagrado e intocábel, como a 
propiedade, comezaron a remo
verse a base de estudos críticos. 
Polo tal podemos salientar que a 
Faculdade, di Otero, "contribuiu 
un pouco a atacar criticamente a 
arde estabelecida". 

1 

Para Ceferino Díaz foi unha Fa
culdade diferente desde o princí~ 
pio, "con- dinamismo social por
que é a primeira vez que se es
tudan na Galiza nunha faculdade 
ciencias sociais, pero non de 
normas, como era Direito, senon 
que analisa a realidade viva e 
esg feito faiche entrar en contac
to cos problemas, e isa, penso, é 
o que dá que sexa unha faculda
de máis contestatária". 

En opinión do deputado do PSOE 
a "Faculdade pronto tomou postu
ra, non foi unha faculdade neutra, 
porque ao atoparse coa realidade 
dun país atrasado e subdesenvol- -
to, se non hai unha grande sensi
bilidade hai resposta. Hoxe todo 
iso desapareceu." Ceferino recor
da como xa en segundo de carrei
ra sáTfon polos arreciares de San
tiago con Beiras para facer estu
dos e ver a teoria cos problemas 
da prática. "E ese mundo non te 

López-Suevos, que 
se avergoña 
de pertencer ao seu 
claustro. Manolo 
Cao, por último~ 

btero Díaz. · 

chamaba a conservalo, senón a 
transformalo". 

Beiras é moito máis crítico e afir
ma que "a Universidade para que 
funcione hai que descolonizala. A 
Universidade desempeñou na 
Galiza un papel que foi o da cultu
ra oficial, o do saber oficial metro
politano ·cunha colónia para man
telos á raia, para homologalos ca 
sistema, unha función alienante." 

Durante unha década houbo, en 
opinión de Beiras, ''todo un esforzo 
por sectores determinados do es
tudantado e do profesorado para 
que a Faculdade e a Universidade 
de Santiago fose outra causa, que 
houber unha ósmose entre a Fa
culdade e a sociedade, tanto no 
plaflo da docéncia como no da in
vestigación aplicada sobre o país. 
E todos eses esforzos que nalgun
has fases tiveron logros determi
nados, como por exemplo cando 
se elaborou o plan de estudos do 
29 ciclo, e sobretodo por parte dal-. 
guns departamentos, eses logros 
relativos reducíronse a cero duran
te os anos 80". 

Para Beiras o balance destes 25 
anos é desastroso, lamentábel e 
miserábel se se ten en canta a ac
tividade investigadora da Faculda-

Beiras lembra vários 
casos nos que 
proxectos de 
investigación 
colectiva foron 
abortados 
desde Madrid. 

cree que a 
faculdade segue 
afastada da 
sociedade por falta 
de comunicación. 

de de Económicas a respeito da 
problemática deste páis. Beiras 
lembra vários casos nos que pro
xectos de investigación colectiva, 
como un sobre as perspectivas da 
economia galega perante a inte
gración na CE, foi abortado por 
Fernández Ordóñez, daquela pre
sidente do Banco Exterior. Outros 
foron abortados desde Madrid, 
desde a Xunta ou mesmo desde a 
própria institución 1,.miversitária. 

A Faculdad.e, 
di Otero, contribuiu 
un pouco a.atacar 
criticamente a arde 
estabelecida. 

Para Ceferino Díaz a Faculdade 
como tal non tivo un peso específi
co, "houbo si xente da faculdade 
que tivo peso no país, pero como 
tal faculdade non , pois faltou des
de sempre unha unidade desde o 
ponto de vista da análise e que se 
pudese dicir "ante este problema a 
faculdade de económicas pronún
ciase" e como se pronúncia con rf
gor ·pasto que detrás hai uns estu
dios sérios estás condicionando a 
vida política e á empresa, pero isto 
fallou sempre. A dispersión, a falla 
de unidade ou as excesivas cape
las internas dificultaron isa e fixo 
que houbese influéncias persoais 
que non serviron como nexo para 
axudar un pouco máis a vertebrar 
este naso país". · 

Outros, como López-Suevos, son 
máis tallantes e pensan que a 
economia do país iria moito me
llar coa faculdade pechada.+ 

López Suevos. 

r---------------------------------------------------, 
Solchaga ou o alunado . 
A presenza do ministro español 
de economia como raíña da fes
ta do 25 aniversário a tan só vin
ta dias dunha folga xeral no país 
podia ser un tema moi contesta
do, pero nen profesorado nen 
estudantado puderon ou soube
ron dar unha contestación. 

En opinión de Beiras foi máis -
que un acto esperpéntico, "foi un 
escarño, con resultados negati
vos incluso no debate da autono-
m i a. Como consecuéncia da 
conféréncia de Solchaga o porta
voz do PSOE no parlamento co
mezou o seu discurso dicendo 
que acababa de escoitar ao mi-

nistro e que Galiza non estaba 
tan mal, ca cal apoiaba a Fraga." 

Ceferino Díaz e Manolo Cao 
coinciden en sinalar que o pro
blema non foi Solchaga senón o 
alunado que asitiu á conferéncia 
do ministro. Estes fixeron catro 
perguntas: unha sobre a corrup
ción, duas técnicas e outra so
bre a crise industrial en Astu
rias. Ninguén fixo referéncia á 
crise galega. E para Ceferino 
Díaz isto é proba de que algo 
está cambiando nesta faculda
de. López-Suevos é máis rotun
do e afirma ''ter vergoña de ser 
membro dese claustro."+ 
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QS NACIONALISMOS NO ESTADO ESPAÑOL 

ARTAPALO,ARZALLUS 
E FELIPE 11 

MANuEL VEIGA 

A pouco que con~~g~os sustraernos das homilias do telediárío (con certeza 
sucesor da9ue~ d1ano hablado._ popularmente baptizado ca nome de parte, en 
correspondencia cos partes militares do 36) hannos vir unha manchea de in
terrogantes sobre todo o que está a redor do pseudónimo Artapalo. 

Pódese fiar de que u~, membr;> ~o comando itinerante garde na faltriqueira 
nota do lugar de reurnon do cu,11110 de ETA, tal e como nos informan? Cabe 
no posíbel que Urrusolo Sistiaga perda o seu carnet de identidade nun au
tomóvil usado polo comando, carnet que ostenta a mesma foto dos carteis 
distribuidos pala policia sob o epígrafe de "se busca"? Os partes bélicos 
non os redactan os militares, senón escritores que de cando conseguen 
u~ best-seller, tal foi o dos Papeis de SokofI, intervidos a Santi Potros, pu
blicados ao estilo do serial decimonónico e máis nutridos que Guerra e paz. 

A detenc~ón d,e membro~ significados de ETA é selectiva e oportuna, ainda 
que os c1dadans non sa1bamos a razón desa oportunidade (presión sobre 
un sector, baz~ para ~egociar á baixa, urxéncias ante· a inauguración da Ex
po ... ), como fo1 escolhda no.seu dia a detención de Josu Ternera ou doutros 
dirixentes men~~ cualif~c~~os. En_ ?alquer conflito, a razón ou razóns políti
c~s ~as operac1ons pohc1a1s ou militares, son de cote ignoradas pala opinión 
pubh9a. Coa boca pequena o governo español recoñeceu SGmpre que o seu 
homologo do outro lado non facia todo o posíbel na loita contra ETA. O go
berno francés graduou a sua estratéxia en función dos seus intereses princi
palmente e non dos intereses españois unicamente. Ser detido en Fráncia 
no~ é, para os membros de ETA, o mesmo que ser detido en .España. Os 
det1dos no país galo nunca oferecen resisténcia e unhas veces son entre
gados na fronteira outras deportados e outras máis non se sabe. 

O CABREO DE ARZALLUS 

Pero quiza máis relevante que esta sintomatoloxia da violéncia sexa o 
esbonche emocional de Arzallus, despois de coñecidas as ac~sacións 
que desde Madrid comezaron polo arcipreste de lrun e acadaban xa as 
saias do vicário xeral de Donostia, José Antonio Pagola e mesmo as do 
bispo José Maria Setién. Arzallus berrou ante os micrófonos que xa esta
ba farto de que Madrid metese a todos no mesmo saco da violéncia. Ve
laí representado o miolo do problema nacional no Estado español. 

Ninguén no arco parlamentário de San Jerónimo -nen sequer Anguita-, nen 
tampou~o os_ cidadá~s 9~s províncias que non pertencen a nengunha das 
tres nacionalidades h1stoncas, entande un chisco de nacionalismo. Nen sa
ben, nen comprenderian, que a maioria dos bascas, incluidos os votantes 
de HB e por suposto os do PNV e de-
mais partidos, repúdia os asesinatos, 
pero defende a autodeterminación, con
sidera que os membros de ETA son per
soas coas que discrepa, quizá profunda
mente, pero non "serpes" como escre
ben alguns editoriais de periódicos de 
Madrid e ere que, mália as bombas e as 
tanquetas, o conflito basca é sobre todo 
un problema político, do que o violento é 
apenas un componente. 

Os españois levan desde Felipe 11 ata
dos a un mesmo catón ideolóxico que 
non lles serve para entender a realidade 
ibérica mais que desde o seu próprio na
cionalismo esrnagador, obnubilados pola 
sua própria propaganda, as veces tan 
demagóxica como a que sobarda nos te
lediários e tan simplona como os siloxis
mos inveterados do ministro Corcuera. 
Cando un progresista e discreto cidadan 

Con tal bagaxe 
teórico non 
surprende a 
identificación 
que os xornais 
madrileños 
realizan entre as 
pastarais dos 
bispos bascas e 

: os comunicados 
~de ETA. 

dos distritos de Lavapies ou Chamberí fai espera na estación de Ourense, 
t~rda un segundo e médio, máximo, en relacionar o topónimo galega co úl
t1m~ ,at~ntado_ de ETA. _lsto pode ser compr~bado por calquera que teña a 
pac::1enc1a de ir a Madrid e ler, ante un vec1ño escollido ao azar, un artigo 
cahsquer do Estatuto de Autonomia de Galiza. 

Con tal bagaxe teórico non surprende que se estivera a piques de provocar 
a "satanización" de Setién, como sinalou Arzallus, non surprende a alucina
da i~entifica_ción que as veces os xor~ais madrileños realizan entre as pas
tarais dos b1spos bascas e os comunicados de ETA e ainda menos asom
bra a incomprensión do diálogo PNV-HB sobre a autovia de Leizarán. Arza
llus tivo que baixarse a dicer o evidente: "aos de H B coñecémolos mellar 
nós que os de Madrid e polo tanto saberemos millar como tratalos". 

A DIALÉCTICA DE AJURIA ENEA 

Escrebiuno Pedro J. Ramirez, director de El Mundo, na ponéncia por el 
apresentada nunhas recentes xornadas sobre médios de comunicación or
ganizadas por HB: "ETA perdeu cando a dialéctica nacionalismo-estatalismo 
se transformou na de violentos-non violentos". Por iso acadou certo éxito o 
pacto da non violéncia asinado por todos os partidos en Ajuria Enea, sen 
HB e contra HB. O mesmo anzó lle puñeron a Angel Colom, pero o lider ca
talan soubo canealo con claridade, a maiores de que no.contexto catalán a 
violéncia ten por si unha pequena incidéncia. 

O primordial é que ETA non é a orixe, senón o síntoma, cruel sen dúbida 
dun problema nacional coque se terán que ver os governantes, máis cla~ 
ramente unha vez ·superado o problema da violéncia. A batalla sobrancei
ra dos nacionalismos, polo menos naqueles territórios onde xa son maio
ritários, será, a partir de agora, introducir algun dado máis no software 
español que ainda non dixeriu a perda de Cuba.+ 



A AUTONOMIA DO MOVIMENTO FEMINISTA 

Daquelas, talamos de 1976-1977, era difí
cil entender que un grupo de mulleres de
cidesen pór máns á obra de construir or
ganizacións só de mulleres para cuestio
nar a "orde natural" en matéria de sexos. · 
Chegaba o escándalo pois elas abonda
ban á hora de decidir que e como. Atre
ver~e a pensar de seu, tomar iniciativas 
próprias, falar e dicer o que pensaban sen 
termar da opinión masculina. 

Así, unha manifestación de mulleres perco
rre as ruas pontevedresas en 1976 en soli
dariedade coa Emilia de Vilaxoán que ia 
ser xulgada por adultério, aos berros de 
"eu tamén son adúltera"; outra maní en 
.Marzo de 1977, con mulleres que berran 
contra El Corte Inglés polo despido de En
carna. "Traballo si, abusos sexuais non"; 
feches, encadeamentos na rua, debates e 
manifestacións, tamén, de homes e mulle
res polo divorcio, anticonceptivos, aborto, 
gardarias, traballo, sexualidade livre ... Es
cándalo pelas consignas, polos enfoques, 
pelas iniciativas -ousadas e imaxinativas 
moitas delas. Escándalo porque elas, só 
elas, deciden, actuan, tan, pensan, sen 
submeterse ao visto bon de ninguén (admi
nistración, partidos, homes, sindicatos). 

Torna o esc~ndalo en comprensión ao 
tempo que os sectores activos da socie
dade galega comezan a entender que as 
relacións estabelecidas entre os sexos, o 
lugar e as funcións atribuídos a uns e ou
tras por unha pretendida arde natural, bá
sase na desigualdade, na xerarquia, no 
poder do masculino sobre o feminino. · 

Benvidas foron elas e as enerxias despre
gadas naquela dirección. Cantos de mu
lleres, lago, animáronse a talar, xuntarse, 
organizar causas e mesmo organizarse. 
Centos de homes perceberon, tamén, que 
a seguridade e inseguridade adquiridas 
nun rol atribuído socialmente comezaba, 
felizmente, a crebar-se. Ten chovido e te
ñen vido secas. 

A sociedade galega de hoxe non é o que 
era: Hai menor represión e maior demo
crácia, hai divórcio, os anticonceptivos 
son legais, etc. Tamén hai menor dinamis
mo social, mobilización, espírito crítico e 
menos confianza en que cos nosos actos 
podemos mudar isto. Maior institucionali
zación da política e do social e doses na
da cativas de satisfacción e quedanza. 
Non obstante -e se de feminismo tala
mos-, hai quen seguen, teimudas, na pro
cura doutra sociedade, doutras relacións 
humanas, doutra construción das persoas 
onde elas, as mulleres, sexan de seu e pe
la sua canta, sen atranco específico algun 
por seren fémias da espécie humana. 

DE FEMINISMOS ... 

E se de feminismos seguimos a talar, as 
que seguen na brecha xunto ás que se te
ñen incorporado, usan as iniciativas que lles 
parece e teñen ao . seu alcance, resulten 
equivocadas ou atinadas, sexan compren
didas ou mesmo refugadas, gesten ou dei
xen de gostar, ao igual que se fai desde ou
tras trentes de loita e transformación social. 
Se elas queren debater entre elas, cal é o 
problema? Se queren manifestarse soas, 
a quen molesta? 

Citaremos xustamente a un home, Ed
ward Carpenter, porque nos gestan as 
suas palabras; porque non somos das 
que entendemos o feminismo como pro
xecto de construción de dous mundos 
arreciados ("de homes" e "de mulleres."); 
porque pensamos que os esforzos e ener
xias para unha sociedade que iguais (que 
non de uniformados) dependen dos eles e 
das elas que teñan esa conciéncia, esa 
convicción e esa xenerosidade. 

"Que as mulleres cuxos corazóns sangran 
polos sofrimentos do seu sexo, se apuren 
a declarar e a constituírense a si próprias, 
tanto como podan, en mulleres libres. Que 
aceiten a denominación con todo o ódio 
que en si concentra, que teimen no seu 
direito a talar, vestir, pensar e actuar, e so
bretodo a usar o seu sexo, como mellar 
lles pareza, que "perdan a sua própria vi
da" se iso lles parece, seguras de que só 
asi podará chegar á liberación ( ... ) que to-

MULLERES SÓ, 
PORQUE NON? 

ANA AREllANo - lEREIXA NAvAZA - VIQUI PERMuY 

No número 513 de A Nosa Terra páx. 16-17 foi publicado un artículo de 
Paco Souto "Feminismos e varóns" que as autoras consideran, 

interesante por debater o que probabelmente, neses outros termos, está 
latexando en sectores diferentes da sociedade de hoxe. O feito de ter 

decidido diversas organizacións feministas a convocatória dunha 
manifestación de mulleres neste 8 de Marzo (non era a primeira maní 

de mulleres nen tampouco a primeira de t~I identidade feíta un 8 de Mar
zo) está no eixo da polémica. 

do home a vexa 
con lecer situarse 
a distáncia, que a 
axude a porse so
bre os seus pró
prios pés ... "{1) 

A construción de
sa sociedade de 
iguais non pode 
facerse ( é un ha 
obviedade) ao 
són de corneta; 
nen canta cos 
mesmos esforzos 
e valentias por 
parte dos diferen
tes grupos e per
soas que desde 
diferentes ópticas 
a traballan; nen 
marcha a idénti
cos ritmos nen ve-
1 oc id ad es, nen 
pertence, sen 
máis, á vontade 
das xentes que 
nela se implican. 

É dificil, ás veces, 
entender ritmos distintos aos próprios, ar
gumentos que non compartimos, relativizar 
os asuntos cos que se está máis familiari
zado para observar desde outras perspecti
vas, porén, nas causas deste mundo hai, 
endebén, diversos xeitos de pensar e facer 
e velaquí unha das tontas de riqueza e va
riedade do humano e social. 

... EVARONS 

Compartimos os desexos de implicarse de 
moitos varóns na transformación feminista 
da sociedade galega; sentimos as dificul
dades que moitos padecen cando se lles 
abriga a ocupar o asento de atrás en tro
ques do perpétuo papel de condutor; 
aplaudimos as enerxias que moitos invis
ten en cuestionar e cuestionarse; louva
mos os esforzos dalguns por entender e 
respeitar decisións que proceden delas e . 
que os exclúen. 

Parécennos contributos ao feminismo e 
contribucións militantes que teñen expre
sións diversas (acudir a unha manifesta
ción ou entender que é só delas; partici
par nun debate ou non participar porque 
é de mulleres; sacudir a preguiza da tra
dición e a ratina pondo o mandil, erguén
dose do leito para acalar ao neno ou lim
pando o retrete; interiorizando que son 
seres igualmente valiosos e igualmente 

estúpidos; que 
tanta "culpa" e 
tan "responsa
bais" somos da 
nosa construc
ción en masculi-

_no e feminino 
(ainda que non 
reporta aos dous 
sexos os mes
mos "benefí
cios "); dando a 
pelexa cando se 
escoite un co
mento, chiste, ar
gumento da máis 
pura raíz misóxi
na ... ). 

Querer estar ne
cesariamente on
de a un non se lle 
chama é prepo
téncia. Sentirse 
i mpr.escindíbel , 
pensarse indis
pensábel ou in
substituíbel, é al-

R. LAMAS go que quer com-
bate interior con 

exercícios de humildade. 

AVANTAXES E INCONVENIENTES 

Hai outros xeitos máis fecundos e úteis de 
examinar a cuestión e pensamos que é a 
esta luz que paga exploralos. 

Cal seria a razón, podemos perguntarnos, 
para non facer debates mixtos sobre os 
máis variados temas que nos atinxen 
(agresións sexuais, traballo doméstico, 
aborto, o masculino e o feminino ... )? Nen
gunha é a nosa resposta. 

Haberia razóns para non facer debates de 
mulleres (só mulleres) sobre aqueles ou 
calquer outro tema? Nengunha, volta ser 
a nosa resposta. 

Cales serian as avantaxes de facelos só 
de mullerés? Depende do que se persiga. 
Por exemplo, gañar seguridade; non escu
recer o debate polo preconceito, por de
máis espallado, de que un varón ten, en 
matéria de sexos, "ideas suspeitosas"; 
afirmarse, unificar critérios en temas espi
ñentos, dicerlle á sociedade: "podemos fa
cer causas -cantas queiramos- sós e 
que a sociedade (afeita por demais a pen
sar o contrário) se eduque nesta idea da 
man da prática e non só da teoria; "explo
tar a veta da 'complicidade feminina' para 

Non pasa nada se as feministas deciden 
organizar un debate para mulleres só, 
ou unha manifestación. Tampouco pasa nada 
se unha presa de homes deciden 
traballar na desconstrución do imposto rol 
masculino que Hes queima. 

gañar mulleres para a causa ... ". 

E as avantaxes dos debates mixtos? Pois 
depende tamén do que se queira: unificar 
critérios, afondar argumentos, educar en 
feminista, bater en ideas machistas, cons
truir apoio, solidariedade e fraternidade; 
debullar preconceitos e suspeitas; explo
tar a "compl icidade de povo" perante que 
ten O Poder ... 

Non hai, aoque entendemos, unha só po
sibilidade, unha só liña, un só camiño. A 
necesidade de avantar en diversas frentes 
(mulleres, homes, mulleres e homes dos 
mais variados níveis de conciéncia, expe
riéncia ... ) abriga, nisto como en todo, a 
experimentar posibilidades , camiños, ca
rreiras e corredoiras. Cada experiéncia 
feita axuda (por positiva ou negativa) a 
construir memória, a tirar licións, a facer 
aprendizaxe para quen toma as iniciativas 
e para as xentes a quen lle van dirixidas. 
Ternos para nós que non é unha má via 
nen que mereza críticas. 

A posibilidade de cuestionar seguido o 
que se considera imutábel , a dúbida a ex
ploración, a curiosidade e o non se pensar 
portador de verdades superiores ás que 
outros tañen por suas nut'l momento dado, 
contribue ao saber, á experiéncia, á mella
ra da condición humana, ao cámbio das 
relacións entre os sexos e ao progreso 
das causas de liberación e xustiza nas 
que alguns andamos. 

Fl ANDO 

Cómpre non dramatizar. Nen nisto nen en 
nada. Non pasa nada se as feministas de
ciden -ou decidimos- organizar un de
bate para mulleres só, ou unha manifesta
ción, ou unha prática de aborto para desa
fiar ao governo e á xustiza, ou unha cea, 
un baile ou unha escala popular. O que 
lles pete, lles pareza e lles saia do moño. 
Tampouco pasa nada se unha presa de 
homes deciden traballar na desconstru
ción do rol masculino que lles queima. 
Non pasa nada, se aos actores e actoras 
de unhas e outras iniciativas non se lles 
atribuen atitudes ou ideas "sospeitosas" 
(de ser así, a léria é outra). 

Nós falabamos desde que nos pensamos 
(e sentimos) parte integrante dunha ampla 
e difícil frente de loita contra o estabeleci
do e a pral dunha sociedade galega de 
iguais. 

De pensármonos asi, con todos os confli
tos que en tal frente necesariamente han 
latexar, vale o vello refrán de "Todos os 
camiños conducen a Roma". Se nos pen
samos coa suspeita de "inimigos", a causa 
é diferente e merece outro trato. 

Os homes, individual e colectivamente te
rán que seguir a facer esforzos por enten
der e respeitar que o papel de directores, 
actores e condutores non é unha posibili
dade de exclusividade masculina. Elas 
son tan capaces de dirixir, actuar e condu
cir (e ademais, se non o fosen, teñen o di
reito e até o deber de se enganar). E dase 
a casualidade de que após tantos séculas 
de "eternas secundárias", moitas decidiron 
-decidimos- coller batutas e volantes . 

Que ninguén se mosquee por isa. O femi
nismo, todo feminismo (o delas e o deles, 
o organizado e o individual, o militante e o 
simpatizant~) han saudalo. Como propuña 
Carpenter. E aceno de que as causas, pa
seniño, van cambiando para mellar. 

Este é o noso ensaio de resposta. + 

As autoras pertencen á AsocrAClON 
GALEGA DA MULLER de Santiago 

1. E. Carpenter naceu en 1844 nunha acomodada fa
mília inglesa de clase média-alta. lntegrou nun núcleo 
de homes e mulleres que traballaron polo rexurdimen
to do socialismo inglés de fins de sé.culo e inspiraron a 
toda unha xeración de militantes do movimento obrei 
ro daquel país. Foi ademáis poeta e místico, reforma
dor penal e defensor da vida sinxela e integrada (non 
separación de traballo-ócio-sexualidade-vivenda-do
méstico). Reivindicou a sua homosexualidade e 
apoiou fervorosamente as aspiracións feministas máis 
avanzadas do seu tempo. A cita está tomada do libro 
de S. ROWBOTHAM E J . WEECKS: "Dos pioneíros de la li
beración sexual: Edward Carpenter e Havelock Ellis" 
-Homosexualidade, feminismo e socialismo-. Ed. 
Anagrama. Barcelona, 1978. páx. 123. 



A NOSA TERRA 13 
Nº 516 -3 DE ABRIL DE 1992 ' . 

---~-----------f----------------

INSTITUTO GALEGO 
DA VIVENDA E SOLO 

, 
ora 

f' 

A Xunta pon a túa disposición o 
· teléfono gratuito: 

900·1 0·92·9 5 
Chama e solicita información 

sobre ds distintas modalidades: 

COMPRA, 
REHABILITACIÓN 

AUTOCONSTRUCCIÓN 
E ALUGUER 

UNTA 
DEGALICIA 1 

Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 



14 ANOSATEBB.A GALIZA E MUNDO 
Nº 516 -3 DE ABRIL DE 1992 ------------------------------QPOSICIÓN AO SERVIZO MILITAR 

SENTÉNCIA INSUBMISA 
DUARTE CRESTAR 

Un terremoto de impresións se orixinou, 
cada distinta das outras, co gallo da sen
téncia emitida en Madrid o 3 de Marzo po
lo xuíz José Luis Calvo, pola que se resol
vía absolver ao obxector lñaki Arredondo 
do delito de negativa á realización da 
Prestación Social Substitutória (PSS). 

Algunhas voces apresuraron-se a alerta
ren á cidadania do perigo que para a vida 
en sociedade representaba este fallo; ao 
-no dicer destas voces- sobrancear a 
conciéncia individual de cada quen, de ca
da indivíduo, frente ás leis da comunidade, 
ás leis do Estado. Determinados comentá
rios ilustraba-no anunciando a "lei da sel
va" de prosperar a argumentación da ma
noseada senténcia xudicial, e o conse
guinte desmoroamento, en consecuéncia, 
do Estado de Direito que gozamos e/ou 
padecemos. Algo asi como que cada per
soa, en diante, procederá segundo lle pete 
independentemente das normas. 

A intensa polémica levantada pola senténcia xudicial que 
o 3 de Marzo absolvia a un insubmiso é motivo deste 

artigo que tent~ recoller algunhas das discusións habidas 
nos colectivos anti-militaristas galegas. O seu valor está, 

ademais, dobremente fundamentado por canto en 
sectores (da esquerda e progresistas) próximos e 

conciéncia individual, sen se parar en que 
hai expresións da conciéncia formadas 
socialmente. Abstrai, para esquecé-lo, 
que desde hai uns anos hai unha batalla 
plantada pala abolición do Servizo Militar. 
Non se esgota a liorta na conciéncia do 
lñaki Arredondo: hai máis de 2.000 insub-

. misas e máis de 8.000 persoas auto-incul
padas, e un clima social indiscutibelmente 
aposto á míli e á postestade do Estado 
para recrutar pala forza á mocidade. sensibilizados coa insubmisión, sen embargo, atópanse 

reticéncias á argumetación do informe do xuíz Calvo, por 
analisala desde a dimensión dicotómia de lei/ conciéncia, 
e na abriga de 

1
t9mar partido por un <lestes extremos. O 

presente artigo-procura defender que non é ne se terreo 
onde hai que valorar a senténcia e que o fin perseguido 

A campaña, a actividade anti-militarista, a 
atitude dos insubmisos, conqueriu sensibi
lizar e gañar para si un sector da xudicatu
ra (entre o que se inclue J.L. Calvo). 

E esta é a conclusión maís suculenta. Así 
é que resulta un absurdo facer a comparn
za coa (inexistente) negativa ao pagamen
to de impostos económicos ao Estado: 
nen son o mesmo tipo de imposto -o 
económico e o en espécie do recrutamen
to obrigatório- nen rexistamos unha cam
paña (unha franxa da sociedade que se 
organiza) pala abolición dos impostas 
económicos. Pode ser (ou non) posíbel 
que no futuro se artelle ; neste suposto 
ollaremos que é o que acorre e talaremos, 
e talaremos seguro, en base ás razóns 
que a impulsen. 

non é a primacía na orde social do individual 
sobre o colectivo. 

Representantes ministerais denunciaban 
o "estado xudicial" máis o "atentado con
tra a soberania parlamentária" que supu
ña. Dun xeito máis claramente tendencio
so, o ministro de la Quadra afirmaba dian
te da opinión pública que a senténcia po
dia ser utilizada da mesma forma co "asa
sinato terrorista de nenas", en canto que 
tamén nestas actividades armadas se de
tectaban motivacións que obedecen á 
conciéncia de quen as cometen. 

en realidade) e as leis (que son as de Ser
vizo Militar e Obxección de Conciéncia, 
en realidade). Será máis apropriado estu
dá-lo asi, no concreto. 

Porque debaté-lo desde o prisma de 
"lei/conciéncia" elude entrar nos mecanis
mos do sistema para elaborar os códigos 
xurídicos e penais, que poden ser consi
deradols inxustos e antidemocráticos. Dis-

táncia-nos de contemplarmos, dito doutro 
modo, que as leis non teñen por que se
ren xustas e democráticas. Evidentemen
te, ao naso parecer nen a Lei de Servizo 
Militar nen a de Obxección de Conciéncia 
son tal. 

Neste marasmo, organismos de recoñeci
da identidade progresista, sinaladamente 
referimo-nos a Jueces por la Democracia, 
criticaban o ditame do xuíz Calvo: Despra
zados na discusión ao estreito marco refe
rencial de 11 lei ou conciéncia", optaban pa
la primeira. 

En razón de todo o indicado, resulta perti
nente perguntar-nos se é neste plano 
(lei/conciéncia) onde ternos. que analisar e 
valorar os elementos que se contemplan 
na senténcia e o seu resultado. 

Aprezamos, de maneira distinta, que non. 
Transladar-se aí comporta ignorar a xéne
se, o desenvolvimento xunto co desenlace 
do conflito entre a conciéncia (que é a 
conciéncia de quen se nega a cumprir coa 
abriga de ser recrutado obrigatoriamente, 

Colom avoga por un 
esf orzo pedagóxico para 

,..., .. 
que os espano1s non 
segan o exemplo dos 
sérbios 
Os simpatizantes da Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERG) berraban independéncia na noite 
das eleccións autonómicas, e os de Conmvergéncia i 
Unió aplaudian. "Este feito -interpreta o lider da ERG, 
Angel Colom nunha entrevista que publica El Temps 
de 30 de Marzo- indicá que vivimos un proceso cara a 
independéncia e que a sua proclamación non atoparia 
obstáculo nengun da parte da maioria da povoación. 
Endebén, seria recibida con ílusión pala maioria. O 
que falla nestes momentos é que a forza maioritária 
ten unha direción que non está por chegar a ese fito. 
Este é un erro que hai que imputar históricamente a 
Pujol". Para Colom "compre dar un paso (na cuarta 
lexislatura) cualitativo cara ao auto-governo de 
Catalunya. Na fase transitória camiño da 
independéncia requerimos uns poderes mínimos 
estrictamente necesários: ( ... ) no finanzamento, a 
renúncia do acorde asinado co Estado español, para 
poder recuperar os impostas todos; outro ponto 
básico seria lograr a província única e desmantelar 
deputacións e governos civis, para reforzar o governo 

E, por riba, distorsiona porque usa a cues
tión da conciéncia como categoria para 
designar a conciéncia de cada quen, a 

O das razóns é crucial. Se chegamos a es
te extremo (a emisión dunha senténcia des
te signo) é por canto hai unhas razóns que 
fundamentan a desbediéncia civil ao recru
tamento forzoso, que conectan co viver so
cial. Estas razóns son instrumento de con
tacto co conxunto social e son as que dan 
en que o respáldo á insubmisión sexa am
plo. Sen· estas razóns e sen o eco que aca
daron na sociedade inclinamo-nos a pensar 
que nada disto poderiamos disfrutar. 

único comarcal. ( ... ) Haberia que 
cumprir tamén o mandato do
Parlamento no senso de asumir 
as competéncias de todos os 
carpos e forzas de seguridade, 
xunto cunha comandáncia 

unificada das policías todas baixo o control da 
Generalitat. Outro aspecto( ... ) son as com·peténcias de 
Rente, correos, telefónica ·e transporte. 

Comentando a eventualidade de que ERC fose oposición 
a Pujol nunha Catalunya indpendente, Colom di que "hai 
tres anos, nengun partido político da Eslovénia tiña 
asumido o proceso para a indpendéncia. Na Escócia, o 
Partido Laborista estaba directamente relacionado ca· 
británico. Na Catalunya CIU, PSC e IC ainda non están 
pola independénci~ pero poderian. Pareceriame 
fantástico". E se chegan os tanques á fronteira dunha 
Catalunya independente? "A República Catalana 
-precisa Colom- hase estruturar nun marco de defensa 
europeu cun exército vontário. Defenderiase se fose 
atacada, pero no marco dos Estados Unidos da Europa 
non é previsíbel un ataque desa caste. ( ... )ternos que 
emprender un aficado labor pedagóxico para que os 
españois non sigan (o exémplo dos Sérvios) Eu observo 
decote a táctica gandhiana de informar antes ao 
adversário de todo o que quera facer".• 

Os paises capitalistas pagan o ter 
vivido por riba . dos seus recursos 
"Hai votocrácia en moitos paises; non democrácia. Non 

/ 

A senténcia, efectivamente, lexitima a de
sobediéncia, pero a desobediéncia dos 
obxectores ao recrutamento obrigatório. 
Este é o aspecto que valoramos. Extrapo
lá-lo ao apontalamento da primacía do in
dividual eneal do colectivo ten de abando 
de construcción fictícia. Por suposto, non 
é o asunto que nos interesa.• 

D ARTE CRESTAR é membro do Coleclivo Anti -militari ta 
rompamfilas e da Semblea Nacional de Obxección de 
conciéncia. 

se dá solucionado o desemprego e a pobreza", di 
Enza Friso, novo dirixente da Confederación 
Internacional de Organizacións Sindicais Libres, 
nunha entrevista que o diário El País inclue na sua 
edición do 31 de Marzo. "Téntase remprazar o 
comunismo polo capitalismo selvaxe e atacando o 
movemento sindical mediante cámbios nos códigos 
de traballo". Friso fala das dificuldades do tripartismo 
(diálogo entre governos, empresários e sindicatos) na 
Europa do Leste. "Onde non hai clase empresarial 
nen verdadeiros sindicatos. En América o movemento 
solidarista pretende atrancar o deseiwolvemento dos 
sindicatos; en Asia, Africa e América, 
a sociedade impídeo coa vióléncia. Tripartismo é 
negociar. Se non se está dacordo compre utilizar 
calquera método de loita. pacífica ( ... ) 
A taiga é o principal: un acto de liberdade, 
non revolucionário nen violento . . 
Ninguén pode agardar ágasallos. A loita obreira é a 
que logra a emancipación dos traballadores. 
No de hoxe, ao capitalismo interésalle manter unha 
taxa de desemprego para debilitar ao movemento 
sindical e utilizar man de obra barata( ... ) . 
O mundo pasa unha crise enorme e acaso os paises 
industrializados viviron por riba das suas 
posibilidades. Agora témolo que pagar". 

Sobre a competéncia dalguns paises asiáticos, o lider 
da CIOSL entende que "En Corea, 
coa tecnoloxia máis moderna, o obreiro traballa 
quince horas e recibe unhas condicións algo mellares 
que cando estaba no campo. A primeira xeración esta 
situación, pero a segunda, non".• 
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A LEI CORCUERA NO CENÁRIO CIDADÁN 

Pedi!-Jme un cigarro 
na rua coa voz dos pa
rados. Unha alarmante 
porcentaxe da povoación 
está no paro ou baixo a ame
aza do paro, o máis drástico de
s aco u g o das sociedades de 
senvolvidas : máxime se van reti
rando, como fan , os febles col
chóns da caída. É para ter me
do. lsto vai dando tambos e pa
rece que somente funciona o 
acelerador. Corcuera ponse ao 
volante, dá a facha: saca esa lei 
de abriga para a pasaxe e agui
lla con ela no síndrome do me
do. Corcuera dá a facha e os 
mohedanos da vida énchena de 
contidos. E nesta viaxe a equipa 
vai oferecendo resultados mella
res que os do Albacete, xa que 
lago o morbo do medo espallou
se palas ruas, polos edifícios de 
oficinas e vivendas, instalouse 
nos meios de comunicac ión e 
nas famílias e a sociedade inteira 
contivo o alento para se mentali
zar e dispar a presenciar, inda 
que só fose pela televisión, alar
des xenuínos da aplicación desa 
leí. Pero o que atopas é unha voz 
de parado que pede un pito : qué
danme poucos, van caros, deixa 
de fumar. Mohedanos e policías 
esgrimen unha lei que non perde, 
neste intre, a sua pertenza ao 
mundo do espectáculo. 

Pero o morbo do me
do instalouse na cida
de (falo de Vigo coma 
quizá de calquer outra) e 
todo o mundo -os periodis
tas prímeiro- tráeno e lévano 
daqui para alá, coméntano nas 
oficinas e nos bares da noite, in
tercámbiano cos camareiros na 
teima de fixar conclusións sobre a 
lei: "chegaron os ferotes (ou mu
nipas) como rambos rabiosos?, 
derrubaron a porta dun patadón?, 
cachearon á clientela contra a pa
rede? ... Nada diso?, vaia, ho!". O 
morbo anda solto e, se quedas na 
casa, enchúfancho pela televi
sión. Estamos atrapados. 

Unha concelleira 
ponse o man-dil de 
maruja e, nai de todos 
nós, conmínanos a estar 
na casa antes das dez. Será 
que entende o ócio, e se cadra o 
pracer, coa rixidez horária dun 
supermercado ou dunha farmá
cia, coma unha tendeira. A vida 
posta no tempo de peches, no 
relóxio. "Nesta casa ceamos á 

I 

Pola rua dos Perigos 
baixaba a · pasma--

• PRIMITIVO CARBAJO 

hora, 
como 

nas casas 
decentes". 

Xa non entande, 
ama de casa e famí-

lia tan numerosa -as pobres
un ócio en liberdade , as li
berdades do ócio. Fan todas cau
sa comun de maruja arredor dun
ha telenovela ou várias, ou sexa 
da televisión, que tamén dá me
do inda que elas non o saiban, e 
ameazan con outro mes sen 
propinas, a ver de onde sacas ti 
o diñeiro para tanta cervexa? Vol
vo ser razoabelmente sospeitoso, 
terei que amasar deseguido a mi
ña inocéncia: saio -non é a cer
vexa- para ver amigos e xente 
de singular estado, que corres
ponden ao estado de ócio. Pero 
tamén eles levan a rastas o mor
bo do medo. En Europa ·están na 
casa antes das dez. Pero nunha 
casa moitísimo máis barata e 
máis doada de habitar, non che 
vou contar agora. 

Baixaba a pasma po
i a rua dos Perigos 
cando Amparito sentiu o 
mareo e púxose a trousar, 
xusto diante do coche da póli , 
no cruce de Perigos e Povoado
res. "Liámola!", dixo o Suso. Un 
dos axentes baixou do coche e, 
coa man posta nas cachas da 
pistola, aproximouse ao grupo de 
amigos que non sabían a quen 
prestar máis atención, se a Am
parito , ameazando con se dar 
volta como unha luva, ou ao póli , 
que perguntou que pasa e, sen 
esperar resposta , pediu os car
nés de todos. "Está drogada?", 
interesouse sen mírala, e nengun 

soubo se era unha pergunta ou 
unha afirmación. "Está marea
da", respondeu pausado o Suso. 
O axente recolleu os carnés e 
entregoullos ao seu compañeiro, 
que chamou á central para facer 
as comprobacións mentres el 
voltaba, tarugo, a manter a vi
xiáncia sobre o grupiño. Dous 
dos xóvenes non tiñan carné e si 
un pelo que lle acendiu a luz ver
mella nos miolos. 

Será que na Europa 
decretaron sospeitoso 
o pelo longo, a roupa ra
ra? Ninguén diria que tan
to, polo que di a televisión. 
Pero aquí a pasma dirixe esas 
parvas acometidas contra quen 
viste ou calza traxe alleo á moda 
normativa: hai vinte anos o pelo 
longo era moda e hoxe non di 
nada, nen sequer do aforro en 
perrucaria. Pero eles teñen a ins
trución da sospeita e non discer
nen as décadas, quen sabe os 
séculas. Arreo peden o carné, 
que vara, e veña a comprobalo! 
Pala seguridade cidadá. A se
guridade cidadá que reclama un
ha viciña que di que no bar de 
enfrente hai unha panda que se 
inxecta hachís . Unha patrulla 
acudiu a verificalo e morreu (coa 
risa). Nada che ten coa segurida
de social, naturalmente, e non 
deixa de ser curioso que a 
seguridade social sexa tan allea 
á seguridade cidadá." Coma se, 
segundo albisco, os cidadáns, os 
que votan e habitan nas cidades 
non pertencesen a esoutra orde 
do social. Hai seguridades e se
guridades, non si? Son a mesma 
causa, pero distintas, non si? , to
do por Europa. Pela Europa á 
que irnos, á que nos levan ou na 
que estamos, non si?, na Europa 
a secas ou na Europa das Cida
des. Na Europa do Mercado Co
mun das Eséncias, Conceitos e 
cantas Palabras con Maiúscula 
Desexen. Neste Mercado entrou 
o Medo, e veñan emes. 

"Se cadra bebeu un 
pouquiño demais e 
agora colleuna o fria", 
tentou de contemporizar o 
Suso co póli. "Xa", dixo o póli. 

O Suso engadiu "Estamos cele
brando o aniversário deste", pero 
ao póli non había maneira de 
sensibilizalo. Pasou un cuarto de 
hora. Mediron o tempo para a 
concelleira, para que aponte ese 
intre que lles corresponde na 
sua canta de bar. Amparito xa 
estaba recuperada cando cha
mou o axente do coche, co mazo 
de carnés na man. O póli vixian
te foi buscalos e comezou a re- · 
partiles. "Son horas de que este
xades na casa, é o mellar se non 
queredes complicacións, está 
claro?". "Non ten que ameazar". 
"Eu no ameazo". "A rua é de to
dos". "Eu cumpro o meu deber, 
as ardes danmas" .... Está ben, 
non irnos pelexar. Dous non ti
ñan carné e agradeceron que 
non os levasen á comisaria des
de a rúa dos Perigos, cruce con 
Povoadores. 

Non te levan á comi
saria polo de agora. 
Pero sen dúbida éche 
legal. Meter medo é legal e 
moderno, é a legalidade que 
está máis de moda. Pero 
tamén é unha moda 
antiga, da que 
convén apren
der ensinan
zas e cortes 
de pelo e 
de man
gas. Na 
moda de 
agora dan 
máis me
do os pe
los longos 
que as ide
as curtas . 
As ideas lé-
vanse máis 
curtas que o pelo 
ao rape. Córtaas o 
medo. Pero isto que se 
chama moda ven tan anti-
go como _os uniformes e poli
cias. Daquela si é próprio ves
tir ou espirse cori medo. Dou
tro xeito, as ideas e liberdades, 
as ideas das liberdades, tamén 
medran cos pelos, e de aí que 
ameazen con levar os pelos ás 
comisarias. No neme da Euro
pa, da Europa de corcueras e 
mohedanos e concelleiras de 
non- sei que. 
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Nestas paradas ofi
ciais que se fan para a 
História, España e Euro
pa case sempre se encen
tran co pé cambiado, é un fa
do: rifando palas liberdades. Ca
mareiros e xornalistas a la page 
corcuera falari da regulamenta
ción que falta nestes locais da 
noite -porque o concello non 
soubo ou non quixo imaxinala 
antes-, das licéncias atranca
das, dos impostes que disparan 
a cotio e esbardallan : han subir 
as copas e os níveis de contrata
ción clandestina. Quizá non, por
que haxa menos clientela. Habe
rá peches. Hai ameazas de pe
che, desacougos de doente. 
"Vannos metendo Europa como 
un tratamento de supositórios". 
Pédenlles que sexan policías dos 

. seus clientes, ademais de cama
reiros. Carteis proibindo fumar, 
liar, outro que traduce unha con
signa: "Aquí non paga ninguén, 
agás os negros, que non se po
den agachar". Ninguén pensaba 
na Europa lepenista cando pen-

saba na Europa. 

Tam-
pouco esta

ba na nosa Europa a Europa das 
Cidades, o último embeleco que 
sai da chisteira política para en
treter o medo. Non é tan doado, 
porque están a falar da Europa 
deles, da Europa/Godot. O medo 
enrarece o ambiente da cidade e 
mal casa este estado de medo 
co estado de direito: a cal per
tence a Europa das Cidades? 'A 
Europa/Godot. Nada ten cos do
dotis, inda que absorbe moita 
mexada. A Europa/Godot, orá
culo impasíbel, dá resposta a to
das as perguntas, a todas as 
inquedanzas, a· todos os medos: 
unha resposta absurda afeita 
argumento último da decadéncia. 

E nós, non somos 
Europa?, non é Euro
pa o noso mar? Ninguén 
pediu a lua, senón a humil
dade digna dos dias de dia
rio : ócio e traballo. Teñen o medo 
de non saber dalo, neses labe
rínticos xogos seus de salón, 
fastos e europas, están liados 
nas tebras e mándannos o medo 
porcorcueras e mohedanos, con
celleiras e policías: a seguridade 
cidadá nunha sociedade de fábri
cas e bares pechados. Vixiáncia 
nas ruas, na casa antes das dez: 
quen vai parar na porta o pata
dón? Dá medo: deteñan esa lei , 
é un perigo social. • 
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NACIONALISMO A DEBATE 

Xesus Otero· Costas 
10s empresários teñen .que chegar á con~lusión 

de que o nacionalismo 
é o único que defende os seus intereses' 

Que valoración fai dos seis canta que as ideas tamén se •ALFONSO EIRÉ algunha razón, de elitista. Foi un Perder o medo 
anos de funcionamento do Clu- transmiten de viva voz e a xente tempo no que o Clube estivo pe- ao nacionalismo 
be Alén Nós agora, precisamen- sai das conferéncias e mesas re- chado a aqueles que o fundaron e 
te, que inícia unha etapa expan- dondas discutindo e comentando a uns poucos máis de absoluta Vostede afirmaba o outro dia 
siva? as ideas expostas nelas. Hai que confianza. que pretendian que "a xente lle 

ter tamén en conta que moita da 
lsto ten unha explicación. Todo o 

perdese o medo ao nacionalis-
Non pode ser máis que positiva. . xente que participa nas nosas ac- mo". Que quere dicer con isto? 
Ainda que non se pode medir con tividades non participaba neutros Médico,. profesor na mundo sabe que cada vez que se 
absoluta exactitude a_ influéncia foros nacionalistas. monta unha institución destas, ou O nacionalismo foi maltratado, e 
social hai feitos que poden dar Faculdade de dura pouco tempo ou acaba sen- terxiversado, acusándoo de sepa-
unha mostra da nosa penetración Cal é o grau de debate, de con- Medicina de do instrumentalizada. Nós o que ratista, de insolidário , de querer 
como é que a idea de unidade do frontación de ideas, existente tentamos foi, alonxándonos desa pór fronteiras ... A xente aqui ten 
nacionalismo, agora tan de actua- nas actividades do Alén Nós se Compostela, Xesus instrumentalización ou encasilla- pouca formación, pouca informa-
lidade, comezouse a falar dela o comparamos con institucións 

Otero Costas, asumiu 
mento, adquirir un prestíxio sus- ción e má. Outros, sobretodo no 

aqui no C/ube Alén Nós. Tamén semellantes? ·, tentado en traballar por Galiza sen rural, non se queren complicar 
se falou nas nosas reunións de a presidéncia do outro interese que non fose ese moito a vida con cavilacións. O bi-
que certos empresários, con peso Nestes anos ternos celebrado traballo desinteresado pala nasa nómio nacionalismo-separatismo 
no país, debian estar representa- máis de sesenta actividades para Clube Nacionalista nación. ainda funciona hoxe. 
dos no Consello Social da Univer- o público, lago están as nasas ac- Alén Nós nunha etapa sidade. Acabámonos de inteirarde tividades internas. Os debates , Nalgunha ocasión non pudemos Hai moita xente na Galiza que ten 
que algunhas das persoas que pode dicilo, sempre foron moi ani- no que esta admitir algunha solicitude de só- vivéncias galeguistas, nacionalis-
nós propú ñames están xa no mados e moitos deles tiveron un- institución non só cios que, claramente, viñan a co- tas, pero que non as concreta no 
Consello Social e outras persoas, ha repercusión importante nos locarse. Os partidos políticos xa comportamento nacionalista da' 
ainda que non foron incluídas, si meios de comunicación. decide descentralizar están inventados e as centrais sua vida. Por que? Pois porque lle 
foron tidas en conta as suas can-

as suas actividades 
sindicais tamén. Tentamos que a semella perigoso, por unha propa-

didaturas. Hai causas que se co- Cando nós na.cernos non habia xente confiase en nós como op- ganda maligna, polo educación 
cenen reuniós como a nosa. Os nengun clube parecido na Galiza. senón abrirse a novas ción non vinculada partidaria- recebida na escala ... Hai tamén 
cidadáns dan opinión nas elei- Co Siglo XXI? Podemos estar á mente. ese famoso auto-ódio ... Eses que 
cións, pero non poden esquecer- mesma altura, salvando as dife- sócios para coller un din "eu que sempre lles falei es-
se por catro anos, se se fan reu- réncias que hai entre Madrid e novo pulo despois de Neste intre, que conicindiu co pañol aos meus filloS", como vou 
nións, charlas, colóquios, etc., os Galiza e a vertebración de ambas cámbio de Presidente, unha cir- agora dar marcha atrás .. . " Eses 
políticos poden ser sensíbeis as sociedades. seis anos de andaina, cunstáncia meramente temporal medos hai que perdelos no com-suas opinións. 

nos que se constituiu pois García Alén está plenamen- portamento social. Eses medos 
Pero tende a afirmarse que na te de acordo con esta idea, pre- só se vencen con cultura, con in-Por outra banda, un dos nasos ob- Galiza non somos capaces de en ponto de encontro tendémos que entre todo o mun- formación e prestixiando o nacio-xectivos, estase a cumprir, ainda confrontar ideas, de sentarnos do coa única condición de que nalismo: normalizando a vida co-que non se deba exclusivamente a talar. A luz do sucedido no entre as distintas queira traballar por Galiza, ainda mo galegas. a nós: cada dia pénsase máis en Alén Nós, cal é a sua aprecia- corren tes que non sexa nacionalista , e 

nacionalismo. ción? non pretenda instrumentalizar o Os empresários nacionalistas. Nesta C/ube. 
Este tipo de clubes non son un A situación sócio-cultural, é evi- entrevista analísase o " ... Os empresários ou se fan na-pouco elitistas? Quer dicer, non dente, lévanos a que o debate po- A resposta a esta postura está a cionalistas ou van deixar de van só dirixidos aos líderes de lítico sexa moi cativo. Non hai devenir destes anos ser moi positiva, estamos a rece- existir". Recoñece esta frase? opinión?, que repercusión te- máis que ollar os resultados elei-

asi como diversas ber solicitudes de ingreso en to-
ñen no conxunto da sociedade? torais para darnos conta desta re- dos os actos. Si, evidentemente, é miña. Refíro-

alidada. Se existise un debate un perspectivas do me a que os empresários ou A influéncia no conxunto da sacie- pouco máis amplo, serian outros Houbo sectores que se mostra- apoian a uns partidos, a uns políti -dade é moita máis lenta. Se se ten os resultados. A maioria que ten o nacionalismo vistas á sen reticentes ao Clube ou que cos, que defendan os seus intere-incidéncia nun político ou nunha PP non existe porque os galegas luz da experiéncia do tentasen boicotealo? ses, os intereses do país, que ta-persoa, digamos pública, pode fa- sexamos tontos, senón porque mén son os seus, ou non van ter cer cambiarlle o comportamento e, non o cavilaron ben e confunden Alén Nós. Non, non os houbo. Incluso xente futuro. Se o país está en crise , se como se ve abrigado a tomar deci- as opcións, ou , méllor dito, non as que non está próxima ao naciona- a xente non ten poder adquisitivo, sións, nótase máis, apréciase me- coñecen ben. lismo nos ve con simpatía. Non sei o mundo empresarial non pode llor, esa influéncia. se nalgun grupo de poder somos nen medrar nen ter benefícios ; 
Pero isto, como outras moitas vistos con antipatia, pero, se asi é, non terán a quen venderlle. Te-Hai que ter en conta tamén que a causas, é unha cuestión de práti- gárdanse de dicilo. ñen que chegar á conclusión de preséncia do público nos nasos ca e de exercício. Despois dunha que o nacionalismo é o único que actos, ainda que é importante, longa ditadura non é fácil improvi- Esta postura penso que se debe defende os seus intereses. Cando adoita sobrepasar o cento de per- sar ese debate. A existéncia des- a que insistimos moito en que se den canta, terán que facerse seas, é loxicamente limitada, se tes clubes como o noso está pro- queremos facer un movimento nacionalistas, non lles queda outro ternos en conta o conxunto da so- piciando o debate e o diálogo. de opinión nacionalista sen ex- camiño.• ciedade. Pero, ainda que se repi- Aos nasos actos estanse acer- que trato receberon? clu ir a ninguén. O nacionalismo 

tan os participantes, hai que ter en cando, cada dia máis, persoas galega até de agora, polo me-
que non teñen ideas galeguistas, Nós pasámos por duas fases. A nos nestes últimos anos, sem-
xentes que, cando comezamos, primeira que se podía calificar, con pre foi de esquerdas. Houbo 
non contábamos con que se moita xente que notou a falta de 
achegasen a nós. Falo, por exem- que existise un grupo que non 

'Q nacionalismo foi 
plo, do sector empresarial. Hai os rexeitase por non ser de es-
cinco anos os empresários non querdas. Esa xente é a que nos 

'Cada dia pénsase querían saber nada do nacionalis- mira con máis simpatia. Con iso maltratado e mo, hoxe xa queren coñecelo e 

'Houbo xente que 
non quero dicer que non teña 

máis en saber que solucións aporta, até o que haber formacións políticas terxiversado. ponto de que os últimos sócios do na esquerda nacionalista, pero 
nacionalismo. Se Clube Alén Nós son na sua maio- quixo entrar no Alén hai que darlle a oportunidade a Hai xente que ten 
existise un debate 

ria empresários. 
Nós para manexalo. 

outros grupos sociais a que con-
conciéncia fronte as suas ideas con outras 

máis amplo serian Portas abertas Este tipo de ideoloxias. nacionalista pero 
outros os Afirmaba que se achegou xente i nstitucións ou A s-ituación de Galiza é tal que non a concreta no ao Clube que nunca pensaron non nos podemos enfrentar xa po-
resultados que se interesase polas suas pechaban ou as los cachos da empanada, senón seu 
eleitorais'. 

actividades. Ao longo destes 
instrumentalizaban'. 

que hai que loitar, entre todos, por 
comportament~'. anos, cando petaron a portas, agrandala. 
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1 E triste que os 
médicos tivesen 
que substituir 
á burguesia' 

• 

Algunhas--J)rofisións liberais, como a 
dos médicos, non substituiu nalgun
ha das suas funcións, como a diri
xente, a unha burguesia galega ine-
xistente? · 

Algo diso hqi, pero non deixa de ser un
ha tristura. E como cando os sindicatos 
teñen que facer alta política, non é ese 
o seu papel. Os médicos, en certas eta
pas cumpriron un importante papel. 
Cando ser médico era unha protisión li
beral, había xente moi vencellada área
lidade galega, polo contacto profisional 
directo que tiñan coa xente. Nos últimos 
tempos, cando o médico pasou a ser un 
tucionário público, a causa cambiou. 
Hoxe os intereses da clase médica non 
teñen nada a ver cos de hai trinta ou 
cuarenta anos pero o contacto de per
soa a persoa segue. Pero se en vez 
dos médicos fose unha burguesia na
cionalista quen levase o papel dirixente, 
as causas terian mudado, pois esta te
ria moito máis poder de presión, o meio 
era todo o máis un intermediário políti
co. Se houbese un poder económico 
nacionalista a actividade dos médicos 
quedaría absolutamente escondida nes
te- aspecto. 

Pero moitos médicos cumpriron un
ha función desgaleguizadora ... 

Coñecin a profesores que sempre tala
ban en español, pero cando tiñan que 
facer unha história clínica ben feita, f¿;¡
lábanlle ao enfermo en galega. Non se 
pode ter a un enfermo cunha dislóxia de 
problema idiomático para facer unha 
história que ten un gran componente 
psicolóxico. 

Hoxe os pontos de vista sócio-económi
cos do especialista da Seguridade So
cial están moito máis próximas ao que é 
unha persoa culta. 

Os médicos en Compostela 

Hai quen di que en Compostela sem
pre mandaron os médicos e os cre
gos. O galeguismo tivo, ademais, o 
seu "cuartel de inverno na Rosaleda. 

A sombra da Facultada de Medicina 
criouse un grupo de médicos que non 
só tiñan unha cualificación profisional 
moi alta, con prestíxio, senón que están 
Jimpos e, ademais, moitos deles tiñan 
un sentimento galeguista. 

Isa tivo unha influéncia social histórica 
pero non unha influéncia de poder. Oxalá 
tivesen máis poder que chegaron a ter. 

Non terian moito poder, pero agora 
fóronse arrimando a el 

Cos anos os folgos disminuen. A xente 
tende á comodidade e tampouco hai que 
pedirlles máis. Algunhas destas persoas 
fixeron causas positivas por Galiza, pala 
nosa cultura, e o mellar que poden facer 
agora é deixarlle paso a outros. • 

'Os médicos tiveron 
: en Compostela máis 
1 

: influéncia que poder'. 
1 

TINO VIZ L------------------------------



18 A NOSA TERRA 
Nº 516-3 DE ABRIL DE 1992 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Os Grapo 
congregan xa máis 
mistérios que a lgrexa 
Católica. O último é a 
fuga de Fernando Silva 
Sande da cadea de 
Granada. Fixo un burato 
na cela, ensadllou 
unhas sabas e saiu a · 
quince metros da gárita 
de vixiáncia. A 
Secretaria Xeral de 
Asuntos Penitenciários 
recoñeceu que era un 
caso de neglixéncia 
dos funcionários. 

E máis mistério 
ainda o de Gerino, 
persoa coñecida en 
Lugo, profesional do 
diário El Progreso e 
membro da Adoración 
Nocturna, á que 
pertencen algunhas das 
figuras máis 
renomeadas da cidade. 
O caso do seu 
asesinato, 
presumibeimente doado 
de resolver, continua, · 
vários meses despois, 
no máis escuro dos 
mistérios. Din que o seu 
esclarece mento 
provocaría máis 
convulsión en Lugo que 
o desplome da muralla. 
Gerino frecuentaba . 
ambientes 
homosexuais. Parece 
da máis alta xustiza 
encontrar ao culpabel 
do crime. 

"O critério 
determinante no 
proceso de seleción de 
notícias é a · 
notoriedade do 
suxeito da 
información". Quer dicer 
que para os meios de 
comunicación de 
hoxendia ten máis 

·GALIZA E MUNDO 

Unha emigración 
analisada 

GONZALO 
mas direitos e deberes de todo o 
pavo. 

por outra 
Desde hai un certo tempo, o Esta
do español, tradicional exportador 
de man de obra, comeza a impor
tala, sen antes tomar a precaución 
de absorber os millóns de parados 
próprios e aterecer condicións dig
nas de vida aes que con rigor se 
aceitan, como son os refuxiados 
auténticos por razóns políticas. 
Sen estudar nen prevenir as posi
bilidades de integración ou convi
véncia desta man de obra. Dita 
con poucas palabras, o naso país 
entra e deslízase sen necesidade 
polo mercado de escravos perco
rrendo con ale-
vosia o camiño 
que os países ri
cos e industriali
zados de Euro
pa, tales Alema
ña, Franza, Suí
za, etc. percorre
ron anos atrás; e 
digo con alevo
sía porque estes 
paíse$ necesita
ban realmente 
de brazos por 
aquelas datas, e 
fixéronnos vir a 
nós, ou permiti
ron que viñéra
mos para facer 
marchar a sua 
economia e reti-

El País, cunha 
prosa 
h ipocritamente 
estudada, 
sostén que os 
traballos 
reservados 
aos 
emigrantes 
son os que 
non queren 
realizar os 
españois. 

rarnos a cámbio un máximo de 
plusvalía, outorgándonos uns di
reitos e posibilidades sociais res
tri nx id os. España, con millóns 
dos seus cidadáns desemprega
dos, estase metendo nun beren
xenal que xa na Franza e diver
sas outras nacións nutre, e é ori
xe ou excusa do racismo co xa 
coñecido auxe do nazismo e fas
cismo de Le Pen e compañia. 
Polo tanto o comportamento dos 
nasos dirixentes ante este pro
blema é bastante nécio e irracio
nal cando non son capaces de 
desenvolver medidas necesárias 
cos precedentes xa estabeleci
dos. Non escarmentan. O rexur- · 
dir do nazismo e da extrema di
reita na E;uropa toma como pre
texto moi importante as lexións 
de traballadores emigrantes che
gados de diferentes e variadas 
culturas e países, xamais integra
dos ou aceitados entre os pavos 
de acollida, e hoxe en dia vítimas 
prioritárias do paro e cabeza de 
turco escollida de todos os ma
les que poidan aqueixar aes paí
ses e pavos da Europa industrial. 

Certos artigas de opinión sobre 
este tema recentemente apareci
dos na prensa española, entre 
eles un publicado no xorrial ma
drileño El País, é reproducido no 
seu h9mólogo suízo Le Nouvea 
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Quotidien, cun título bastante xu
sestivo: "Os emigrnates non son 
ladróns de empregos". Un xornal 
da categoria e proxección euro
pea como é El País, cunha prosa 
hipocritamente estudada, sostén 
que os traballos reservados aos 
emigrantes son os que non que
ren realizar os españois, e endul
za e xustifica a importación de 
escravos talando da situación 
dramática dos norte-africanos 
que cruzan o Estreito de Xibraltar 
coa esperanza de atapar algo 
mellar na península; pero todos 
sabemos, e os españois da emi
gración mellar que ninguén, que 
o que buscan as xentes que esán 
mal pagas e obreiros déceis e 
submisos que se converterán fa-

¡----------------------, 
Os profesores 
de francés 
esiximos 
Os abaixo asinantes, profesorado 
de francés da província de Ouren
se, esiximos á Consellaría de Edu
cación o seguinte: 

- Profesorado de francés para os 
centros de EXB, onde se ten que 
seguir ofertando a língua francesa. 

- Segunda língua obrigatória -non 
opcional- en todos os centros de 
ensino secundário. 

- Asesor/a de francés (non o mes
mo para inglés e francés) para Cen
tros de Profesores. + 

PROFESORADO DE FRANCÉS DA 

PROVINCIA DE ÜURENSE 
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cilmente en esquiroles e arma de 
choque contra a clase traballado
ra nacional. Non é verdade que 
os traballadores indíxenas recha
cen certas ocupacións, xa que to
do traballo é, e debe considerar
se como digno, pero hai que pa
galo segundo o esforzo e dificul
tades que esixa. 

É necesário, pois, dicerlle aos na
sos governantes que se un dia 
España ha de ser próspera e con 
necesidade de man de obra ex
tra-comunitária, nese intre sera 
de mínima prudéncia e razón se
leccionar aos nasos hóspedes de 
maneira que podan convivir e in
tegrarse, se o desexan, entre a 
povoación autóctona cos mes-

A plaga do racismo e da xenofó
bia é universal e nengunha comu
nidade atopou até os nasos dias 
solución para eliminala, pois o 
único que se aplicaron foron pa
liativos limitados no tempo, e ain
da supeditados a situacións ·de 
prosperidade ben determinadas. 

Nós non somos menos racistas e 
intolerantes que outros países, e 
neste terreo ternos bastante con 
preservar e ás veces solucionar 
a nasa própria convivéncia entre 
as diferentes comunidades e pa
vos que conformamos a penín
sula ibérica. Antes de lanzar pro
pósitos insensatos ao vento é 
necesário que integremos aos 
centos de miles de xitanos que 
desde séculas viven marxinados 
entre españois. Non queremos 
para nós a situación actual . que 
existe na Franza, ou na ex lugo
lávia. 

Para rematar, engadirei que non 
me estraña a posición adoptada 
pela direita española e a do res
to da Europa sobre o problema 
tratado, xa que explotar a plus
valía do traballo a rebentar· sindi
catos entra dentro do seu intere
se e razón de ser. Por contra te
ño unha profunda inquedanza 
cara a posición da esquerda, ou 
dos que postulan defender os in
tereses dos pavos, coas suas 
posicións demagóxicas e irres
ponsábeis, criticando todo o que 
non é seu e sen propor nada, 
nen analisar o problema fria e ra
zoabelmente. E grave.• 

Kiss e 

XEsus BAAMONDE 

XENEBRA 

o cañón de luz 
Segundo unha nova ecuación 
sociolóxica, a mediocridade dun
ha vila é función da cantidade de 

A ESPONJA 
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

O recente debate sobre o estado do Estado lembrou-m a ntr -
vista em que F.G.M. justificou a participa~om na guerra do Golfo 
e entendim as razons de Jesú Hermida para deixar TVE. 

"En este preciso instante, a esta hora, una hora menos en Cana
rias, 3,30 p . m . hora de Washington, en Televisión Española, en 
directo, para todos ustedes, desde la Moncloa, ELPRESIDENTE
DELGOBIERNO!!! 

Forom as suas últimas palavras. Jesús Hermida, o auto-entr vis
tador por autonomásia, viu-se impotente perante a imparável 
verborrea de um vendedor de cresce-pelo para rás que nom 
deixava meter culherada. F.G.M. nom atende a perguntas, fa la e 
fala , mas nom di, e se di, desdí-se ou contradi-se. Talvez, aquela 
vez, por primeira vez, Jesús Hermida sentiu-se humilhado. As
sentindo com equino cabeceio, resignou-se a introduzir algumha 
breve pausa no plúmbeo, confuso e vácuo solilóquio daquel sa
co de palavras. Agarrou umha depressom e foi-se para Antena-3 

"Felipe como é umha esponja. Reproduciu na Comissom da CEE, 
com absoluta fidelidade e apesar dos tecnicismos, quanto lhe expu
xeramos tres horas antes" ---dixo-me coro admira\:om, hai tempo, 
um sociata que me apresentarom como um d<:>s seus assessores. 

Desde aquela, nom considero a F.G.M. um traidor nem um mu
tante. Sei que está vazio, que é umha estrutura elemental, um 
esquelete elástico absorvente, um magnetofone ao que dá falsa 
aparencia de vida. o cacarejo das galinhas chocas nos escanhos. 

Mergulhad,o na água moma da bandeira, escuito na rádio como se 
interpela inutilmente ao contestador automático de Maastritch ins-· 
talado na Moncloa. Mentres, refrego-me as partes coma esponja.+ 



recursos que emprega pra fuxir 
da sua vulgaridade. O caso de 
Chantada (capital) semella ser 
un paradigma perfeitamente sa
tisfactório da devandita ecua
ción, maiormente á luz das de
rradeiras navidades urbanísticas 
que alí se veñen ·dando. Polo 
visto, os chantadinos, fartos de 
arrastraren as suas cativas exis
téncias en diversas tarefas diur
nas, gastan de arratalas tgamén 
durante a noite, en certos pende-
1 los especialmente habilitados 
para deixar de pensar, que dis
que lles chaman discotecas (ain
da que non deben ser cousa do 
país a xulgar polos nomes raros 
que lles poñen). Total, que non 
unha, senón moitas son as dis
cotecas que le-
van a funcionar 
nestes anos na 
vila; contentas 
elas de tanta 
clientela, con
tenta a clientela 
de tanto rebúm
bio saxón mistu
rado con moito 
foguete e güís
qui de a tres
centas copa. E 
até aqui todo 
ben; faga cada 
quen o que lle 
pete da sua 
condición onto-

Tan disposta 
estaba que 
non se lle 
ocorreu máis 
que instalar no 
teito do 
edifício un 
potente cañón 
de luz para ver 
de espantar ás 
estrelas. 

lóxica. Mais, e aquí venvos o 
bon, non hai un mes que abriron 
outro pendello destes na zona 
"monumental", a carón da casa 
da cultura (diso talamos outro 
dia) e seica lle chaman Kiss. 
Pois ben, agás os sesenta peso 
da "invitaci<¡n" e algunha que ou
tra trangallada, podaría ter sido 
como calquer das outras; cheira 
pero pode tapar o nariz; se que
ras méteste e se non, non. Pero 
claro, Kiss non lle é coma as ou
tras, faltaria máis, Kiss é unha 
empresa agresiva e emprende
dora, disposta ao que for para 
aumentar clientela e benefícios. 
Tan disposta estaba que non se 
lle ocorreu máis que instalar no 

teito do edifício un potente cañón 
de luz para ver de espantar ás 
estrelas, non sexa que a xente 
prefira perder o tempo a miralas 
en vez de "invertilo" no chiringui
to. E como xa se que as moscas 
tiran á merda, do pouco do in
vento, o chiringo estaba cheo de
las, e unhas dician para as ou
tras, como se nunca se vise cau
sa tal: se se ve desde Rodeiro!! 
Pois si, vese desde Rodeiro e 
desde Taboada e desde Carba
lledo se ve, e tamén desde a mi
ña aldea; e semella que non se 
vise nengunha outra cousa des
de nengún sitio. 

E eu xa non sei que pensar; non 
sei se a xente é parva ou se fai 
ou a fan. Se cadra son eu o par
vo por seguir pertencendo a cer~ 
ta minoria (as sempre fodidas 
minorias da social-democrácia), 
a certa minoría, digo, bucólico
pas toril que gestaba máis de 
Chantada cnado ainda se podía 
sair a dar unha volta coa moza 
(ou co mozo) ao monte e mirar 
para a lua. Agora hai que mirar 
para o cañón, e o polvo xa non 
sabe o mesmo, por moito kiss 
que lle queirades botar.• 

RAUL ALMENARA "LuAR" 
(CHANTADA) 

Polo translado 
á Galiza 
dos presos 
independentistas 
gal egos 
As organizacións abaixo asinan
tes queremos denunciar a dis
persión das presas e presos in
dependentistas galegas por dis
tintos cárceres españois (Jaén, 
Córdoba, Ocaña, Almería, Avila, 
Cuenca, Teruel, etc.) , medida es~ 
ta xa aplicada a~ resto do colee-

DE FESTAS 
NANINA SANTOS 

Festa nova, leo en cartaz de rua ("da cervexa") . Non sei onde 
nen cando. Así, á do cocido, queixo, camélia, albariño, amandi 
ou viño de Chantada .. . outra máis para facer País. 

É normal. Na Idade Média e en tempos do Barroco, cregos, fra
des, bispos e papa a traballar para festa da Igrexa: San Xosé e o 
señor Santiago, a Purísima, o Carme e o Rosário; San Roque; 
Córpus e Ascensión. A Asunción. Mércores .de cinza, semana de 
paixón ... arrincando seguido follas ao calendário laboral. 

Ven a cousa industrial, a produtividade e a "modernización" da 
vida e os empresários pelexan contra as festas para máis traba
llar (quen traballan). 

Como a festa é precisa e agora todo é laico, substitúese aos san
tos pola papadela e bebedela que é máis san e promove produ
tos da Terra. 

Eu propuña "A do Cuspe", costume nacional e popular onde os 
haxa. Prémio aoque cuspa lonxe, ao .do mellor esgarro, aoque 
dé no viciño, á maior cuspidela. Tamén á máis noxenta. 

Ali, en San Caetano. O xúri, pousado nos peitoris das fies tras, 
mirando aos concursantes: a cuspir, a esgarrar, escarrando. Con 
forzas, deitando ali todo o que habían gastar polas ruase cam
pos o resto do ano.• 

tivo de presos políticos do esta
do e en especial coas presas e 
presos nacionalistas bascas. 

O Governo do PSOE, que a nível 
internacional pretende aparecer· 
como adalidade das liberdades 
democráticas e defensor dos 
presos políticos e. de consciéncia 
doutros países e estados, man
tén no Estado español un impor
tante número de presas e presos 
políticos que sistematicamente 
se nega a recoñecer. 

Esta dobre moral permítelle pedir 
a liberdade para os presos políti:
cos de calquer país do mundo, 
aq tempo que dentro do Estado . 

promove leis tan contrárias ás li
berdades democráticas dos indi
víduos como a chamada Lei Cor~ · 
cuera, ou unha reforma do Códi-· 
go Penal que, de se levar a dian
te, remontarianos a épocas re
presivas ainda non lonxanas. 

O endurecimento do trato ás pre
sas e presos políticos e en con
creto aos gale-
gas, encádrase 
dentro da políti
ca represiva 
que a nível xe
ral tend efinida 
o PSOE. 

Non chegaba 
con teles afas
t ad os da sua r----------------------------------------------------------------------------, · Terra nunha pri
sión de máxima 
seguridade (Al
calá-Meco) e 

Esta dobre 
moral 
permítelle 
pedir a 
liberdade para 
os presos 
políticos de 
calquer país 
do mundo. Tubos na ponte 

vella de Brues 
Recentemente, na Ponte Vella 
de Brues, de probábel orixe ro
mánica, foron instalados uns tu
bos de considerábel tamaño, en 
todo o borde lateral superior 
que deforman e "adulteran" os
tensibelmente o aspecto e a for
ma dunha ponte que constitue 
parte importante do património. 

Os tubos, xunto cos cimentados 
e caseto construídos arredor da 

1 Ponte alteran seriamente ade
mais o equilíbrio estético e eco
lóxico formado pola Ponte, o rio, 
as árbores autóctonas, un mui
ño, os camiños, etc. 

Por último cabe sinalar que as 
incrustacións dos ferro-supor
tes dos tubos poden alterar a 
consisténcia da ponte e asi fa
vorecer o seu derrube futuro. 

Polo tanto, para evitar o deterio
ro do património histórico, cultu
ral e natural solicitamos a urxen
te eliminación das tubarias colo
cadas na Ponte Vella de Brues, 
asi como a eliminación dos ca
setos e construcións do entorno 
recentemente feitas. Xa puxe
mos os feitos en coñecimentos 
da Alcaldía de Boborás. • 

XAlME NOGUEIRA 
e nove sinaturas máis 

(BOBORAS) 
. .. 

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

submetidos a duras condicións 
de subsisténcia, que agora os 
separan e alonxan ainda máis 
dos seus fogares. 

Pretenden non só, minar as suas 
· vontades e conseguir claudica
cións, senón que ademais sub
meten a un novo castigo aos 
amigos e familiares que lles vi
ñan prestando apoio moral e so
lidariedade. 

·Porque a lei recoñece o direito de 
toda presa e preso a permanecer 
interno en cárceres próximos aos 
seus lugares .de orixe e porque 
consideramos que o afastamento 
da Terra e do seu entorno social 
non debe ser un castigo engadi
do ªº d.a sua privazón de liberda~ 
de, é polo que esiximos o Trasla
do a Galiza das presas e presos 
políticos galegas.• 

COMITÉS ANTI-REPRESIVOS, 
CXTG, FPG, INZAR, PCPG 

A Isaac 
Díaz Pardo 
Non entra na miña potestade pór 
en entredito o indiscutíbel talento 
artístico que a figura de don Isa
ac Díaz Pardo ten amostrado ao 
longo da sua traxectória; pero 
isa non óbvia certas puntualiza
cións sobre a sua recente nota 

importáncia a 
notoriedade da persoax.e 
que o próprio contido da 
notícia. Tal é o que 
afirman Villafañé, 
Bustamante e Prado, 
como resultado dunha 
concienzuda 
investigación. A máxima 
cúmplese á perfeción no 
caso das informacións 
relacionadas con ETA, 
acadándose resultados 
que semellan próprios 
dun fino humor. Resulta 
que ETA, pala sua 
característica de 
organización 
clandestina, non canta 
con líderes notórios dos 
que se coñeza a sua 
vida privada, que poidan 
facer declaracións e dos 
que se poida ter un 
amplo repertório de 

· fotografias. A policia nen 
sequera sabe con 
certeza quen está na 
cúpula de ETA, nen 
quen sustitue a quen. 
Velaí que os médios, 
levados pala sua 
voracidade e palas 
rutinas distorsionantes e 
reductoras da realidade, 
teñen que facer cábalas 
até encontrar un líder de 
gusto. Unha vez detido 
este compre sustituilo 
por outro antes de que 
transcurran 24 horas, 
data da seguinte 
edición. Txomin foi 
relevado por Txelis, 
Ternera por Potros, 
Pakito por Pelo Pintxo 
ou por Josu Bilbao ou 
por rita a cantadora, que 
ademais a nós que nos 
importa. Criase asi a 
impresión de que a 
acción da policia é 
sempr·e infrutuosa. 

A rua dos viños de 
Ourense pode ser a 
próxima vítima do ruido. 
Un local ·denominado 
Ramplax, no princípio da 
rua Lepanto aboura toda 
a zona. Hai experiéncias 
anteriores como a rua 
dos viñas de Vigo ou 
tantas outras. As 
tabernas, criticábeis 
como espácio de 
promoción etílica, foron 
tamén na nasa cultura 
lugar sobrancei ro de 
reunión de amigos, 
pandillas e famílias 
enteiras. Ponto de 
encontro e de diálogo 
·social botado a perder 
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por unha moda de 
rebúmbio descontrolado 
e de viño adulterado que 
nos obrigará a todos a 
pechamos na casa a ver 
a televisión. Ese dia 
perderemos a nosa 
idiosincrasia, 
voltarémonos solitários, 
inofensivos para o 
Estado e sen máis 
pracer que sai r á 
ventana cunha escopeta 
de canos recortados 
como xa sucede nos 
Estados Unidos. 

Os enterros son 
radiografia social e 
sobre eles ten escrito 
abando e con lucidez o 
antropólogo Marcial 
Gondar. No enterro do 
poeta Avilés de 
Taramancos houbo quen 
se queixou de certa 
apropriación do acto por 
parte do BNG. Maria 
Xosé Queizán dixo 
sentirse parte 
involuntária dun acto 
que non previa. Para 
Xosé Manuel Beiras ou 
Feman Vello non é, sen 
embargo, a sua 
condición de persoas 

• significadas á que os 
levou a conducir o 
cadaleito, senón a de 
amigos estreitos do 
finado, con quen 
compartiron tamén 
horas de hospital e de 
despedida. Outros 
deputados e concelleiros 
da formación aludida 
formaron parte 
simplesmente do 
montón numeroso da 
comitiva. Quizá Marcial 
Gondar recollese mellar 
as policromias da marte 
como espello social. 

Os Diplomáticos 
eran entrevistados 
o pasado Domingo 29 
en Faro de Vigo. 
"Porque cantais en 
gallego? Por motivos 
comerciais. En España 
hai 20 mil grupos que 
soan igual. Nós 
tentamos facer algo 
distinto". Velaí a ironia e 
a retranca na xente nova 
que reclamaba 
Eubensei no número 
anterior deste periódico. 

•••••••••••••• 

publicada na páxina 16 do nº 
514 de A NOSA TERRA o pasa
do 19 de Marzo. 

Efectivamente, no meu comentá
rio referente aos "35 anos de 
vangarda rusa " afirmo que "os 
construtivistas 
deron pé , so- U 
bretodo despois nha das 
de 1921 ao Re- causas que 
alisma Socialjs- motivou 0 ta"; pero isto en 
absoluto signifi- desenrrolo do 
ca que o cons- Realismo 
trutivismo como Socialista foi a 
movimento far a 
xénese do Rea- falta de 
lismo Socialista. contacto 
Cando utilizaou 
a expresión "dar entre os 
pé " fágoo se- construtivistas 
gundo a acep- " 
ción que figura e mais 0 povo. 
no Diccionario 
Xerais da Lingua na sua páxina 
270, ou sexa, a de "dar motivo'', 
e neste senso os construtivistas 
motivaron indirectamente a apa
rición do Realismo Socialista. 

É sabido que os construtivistas 
fracasaron á hora de acadar un
ha resposta popular á sua arte, 
dedicada á sociedade proletária, 
dado que esta non entendia os 
experimentos radicais dos van
gardistas. Esta falta de compre.n
sión da arte moderna palas ca
madas populares da Rúsia tivo 
implicacións políticas e desem
bocou no rechazo de calquer ex
perimento constructivista e no 
apoio decisivo ao Realismo So
cialista por parte do Estado, que 
consideraba a este máis adapta
do aos esquemas mentais dopa
vo (de facto a primeira grande 
exposición de suprematismo e 
construtivismo celebrada un ano 
despois tivo como cenário a ga
lería "Van Diemen" de Berlín). Así 
pois, unha das causas que moti
vou o desenvolvimento do Rea
lismo Socialista foi a falta de 
contacto entre os construtivistas 
e mais o pavo. Eis o senso da 
miña afirmación. 

Podo comprender que errada
mente algunhas persoas entan
dan a miña apreciación desde 
distintos pontos de vista aes que 
acabo de expór, pero do mesmo 
xeito don Isaac Díaz Pardo de
bería entender que moitos de 
nós concluamos que el califica 
ao Realismo Socialista de en
xendro cando di: "No 32 un de
creto sindica a todos os artistas 
ces mesmos direitos, e xa se sa
be que a mediocridade é numeri
camente maior; de aí nace ese 
enxendro do Realismo Socialista 
que os seus autores califican de 
"arte de masas".+ 

VITOR MANufil MIGUEZ 

Solidariedade 
coa aluna 
de Xinzo 
O Grupo de Estudos Sobre a 
Condición da Muller "Alecrín" fai 
chegar a sua solidariedade coa 
aluna do Instituto de Bacharelato 
de Xinzo de Límia obxecto de 
acoso sexual por parte dun gru
po de compañeiros do Centro e 
o seu apoio ao Consello Escolar 
e Claust ro de profesores nas 
medidas adoptadas en relación 
aes feitos. Ao mesmo tempo cri
tica e manifesta a sua indigna-

- ción perante a decisión da 1 ns
pectora Marita Souto de suspen
der as sancións impostas polo 
Consello Escolar. 
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Consideramos que a decisión 
desta Inspectora é inxustificábel 
en calquer caso e reviste unha 
especial gravidade porque non 
só avala uns feí -
tos probados e 
manifestamente 
reprobábeis se
n ó n que por 
acontecer no 
meio escolar, 
ademais de 

A decisión 
desta 
Inspectora é 
inxustificábel. 

atentar contra a dignidade da 
aluna afectada, coloca a todas 
as demais alunas do Centro nun
ha situación de manifesta inde
fensión contra actuacións simila
res, actuación que por outra ban
da a decisión da Jnspectora pa
rece lexitimar e motivar. 

Diante da gravedade de tal ac
tuación, "Alecrín" fai unha cha
mamento á responsabilidade 
das autoridades educativas na 
defensa da dignidade das alu
nas e da convivéncia escolar 
para que, desautorizando a Do
na Marita Souto, tome medidas 
pertinentes para a separación 
desta do cargo de re.sponsabili
dade que ocupa.+ 

ALECRIN 
CENfRO DE l NFORMACION 

DOS DIREITOS DA MULLER (VIGO) 

A Deputación da 
Coruña ignora 
aós enfermos 
de Sida 
O Comité C. G. Anti-SIDA quer 
irtformar, despois do contacto 
mantido ca Deputación Provin
cial da Coruña, no que o seu 
presidente, Salvador Fernández 
Moreda informounos de que a 
mesma non ten nengun tipo de 
responsabilidade no tema Sida, 
e polo tanto non fan nada. Ainda 
que como responsábel dos hos
pitais provinciais onde hai enfer
mos de SIDA internados, si te
ñen bastante responsabilidade 
na saúde destas persoas que 

non poden aceder á sua asistén
cia no SERGAS. 

Por outra banda existen os Fo
gares provinciais onde acollen 
nenes con problemas familiares 
ou que non teñen família (disto 
o señor presiente non sabia na
da); alguns destes nenes pode 
ser afectado de Sida pediátrico. 
Pastos en ·contacto telefónico 
cunha asistente social da depu
tación, non saímos do naso 
asombro cando nos explicou 
que os nenas con SIDA non os 
querían nos Centros da Deputa
ción porque: "Necesitaban per
soa/ especializado"!! Para que?, 
é unha pregunta que non sabe
mos respostar, pois cando un 
nena con Sida enfermo debe 
ser internao, e cando non, non 
necesita nengun coidado espe
cial, ainda que isto parécenos 
que o descoñecen os "respon 
sábeis" da Deputación. 

Así pois contounos dun caso 
que se lle presentara e non o 
admitiran , e agora está cunha 
família que cobra 'por coidalo 
120.000 
pts/mes paga
das pela conse-
11 aria de Asun
tos Sociais. lsto 
supón un risco 
evidente de trá
fico e comercia-
1 i z ación cuns 
nenas que ade
mais de proble
mas familiares, 
e padecer unha 
enfermidade, 

Un nenocon 
·Sida non 
necesita 
nengun 
cuidado 
especial, ainda 
que isto 
parécenos que 
o descoñecen 

están senda os 
mercantiliza
dos, sen que as 
institucións to-
men a sério 

"responsábeis" 
da Deputación. 

dunha vez as suas responsabili
dades ca Sida como ces nenes 
que a padecen, e admiten que 
as persoas con Sida non teñen 
que ser illadas nen dadas a "ca
ritativas" famílias a cám.bio de 
120.000 pta/mes, coa desculpa 
de que "es más barato". 

Menos presentábel ainda e a 
pretensión do Consel leiro de 

Traballo e Asuntos Sociais, 
adiantada polo Sr. Presidente da 
Deputación, de criar "centros es
peciais de acollida". Déixense de 
gaitas e tanto uns coma os ou
tros que saiban que o Sida non 
se contáxia polo alento, nen po
los bicos nin nada polo estilo. Os 
nenas con Sida deben estar cos 
outros na escala ou nos Fogares 
Provinciais. + 

COMITÉ CIDADAN G Ai.EGO 
ANrI-SIDA 

(CQMPOSTELA) 

A policia 
na Universidade 
O CAF de Xeografia e História 
quer denunciar a constante e im
procedente presenza policial de 
axentes de paisano na vida inter
na desta faculdade. 

Nun estado democrático e de di 
reito, onde a liberdade de expre
sión é un dos fundamentos do 
sistema, a continuidade dos 
mesmos métodos policiais 15 
anos após a caída do franquis 
mo, son intolerábeis e democrati 
camente reprovabeis . 

A contínua presenza de efectivas 
policiais recabando "información" 
dos diferentes cartaces, actos e 
reunións que 
celebran as or
ganizacións es
tudian ti s , non 
son -como se 
poder ia pen
sar- actos es
porádico&. 

Na no ite do 24 
no mes de Mar
zo , celebrándo
se un acto debi
damente autori
zado pelas au
toridades aca
démicas, vários 
axentes de pai
sano, violando a 
Autonomía Uni-

Perguntámonos 
con que 
escuras e 
tras-noitados 
meios eses 
funcionários 
policiais 
conseguiron 
abandonar un 
edifício que 
ficou fechado 
a cal e canto. 

versitária, e facendo caso omiso 
dun membro dos PAS, negáron
se a abandonar o edificio pasa
das as 22 H. -hora límite oficial 
de feche do centro. 

A requerimento deste Comité, fe
chada xa a porta, a portaría reá
brea de novo, instando ás perso
as que "desexaban" ficar ence
rradas, a abandonar, de novo, o 
edifício. Só unha delas aceitou 
este convite. 

O CAF de Xeografia e História 
denúncia a continua e reiterada 
violación da Autonomía Universi
tária e das liberdades democráti
cas da cidadania, polos carpos 
policiais. 

Perguntámonos con que escu
res e trans-noitados meios eses 
funcionários policiais consegui
ron abandonar un edifício que fi
cou fechado a cal e canto? Ou 
posuen chaves da faculdade? 
Ou cantan coa colaboración e 
apoio de quen as ten, ou sexa, o 
bedel que ocupa actualmente a 
casa do porteiro maior: Fernan
do Zabala. 

O CAF informou debidamente 
ao Decano da Faculdade de 
Xeografia e História e ao Reitor 
da Universade, para que tomen 
as medidas oportunas necesá
rias para erradicar este mal ví
cio policial.+ 

CAF DE XEOGRAFIA 
E llJSl'ORIA 

( C OMPOSTELA) 
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As compras públicas de arte mediatizadas 
por decisións políticas e escasa asesoria especializada 
En· dez anos .investíronse 1. 500 millóns en intervencións artísticas 

• XAN CARBALLA 

Un cálculo· 
aproximado estima en 
1.500 millóns os cartos 
investidos en 
intervención artística 
nos últimos dez anos. 
A porcentaxe derivada 
de calquer obra 
pública para compras, 
ou a adquisición 
institucional de 
obxectos artísticos está 
no centro do debate 
logo de terse dado a 
coñecer algunhas das 
agachadas cifras 
manexadas en 
polémicas obras como 
os redeiros de Ramón 
Conde en Vigo. 

Desde hai vários anos a 1exislación 
galega recolle unha figura destina
da a derivar unha parte de cada 
edificación pública para investi
mentos artísticos. Desta maneira 
un 1 % por cento do total do orza
mento destinábase a mercar unha 
ou máis pezas artísticas que pasa
rían a integrarse no conxunto da 
obra en cuestión. Posteriormente 
esta porcentaxe reduciuse ao actual 
0,5%, senda o outro médio ponto 
destinado ao Xacobeo-93. 

O desenvolvimento desta normati
va provocou polémica ao terse ar
bitrado unha comisión, con mem
bro nato e outros que varían se
gundo a obra, que son os encarre
gado de decidir a quen e lle asig
na o encárrego. Na actuaJidade a 
comi ión e tá compo ta poJa xefe 
da ección de Arte Plá ticas de 
Cultura, Pilar Corredoira, a Direc
tora Xeral de Cultura, o Arquitecto 
encarregado da obra e representan
tes da Con elleria que realiza o 
proxecto. Na realidade e segundo 
informa desde a sua particular ex
periéncia o arquitecto César Porte
la, a comisión non sempre decide, 
"eu sempre me neguei a que a Co
misión fose a que dictase o artista 
que tiña que intervir porque consi
dero que todo o conxunto ten que 
ter unha harmonía ·e polo tanto 
quera estar nese proceso. No caso 
da Casa de Cultura de Cangas, por 
exemplo, considerei que a persoa 
adecuada era o escultor Manolo 
Coia e foi con el con que me reu
nin en diferentes ocasións para pór 
en comun as miñas intencións coa 
sua realización artística". 

En determinados ámbetos artísticos 
considérase que a contradición que 
pon de manifesto César Portela é 
extensíbel aos PJ'.Óprios critérios cos 
que se fai o investimento público 
en arte. Xosé Antón Castro, crítico 
de arte que foi responsábel de Artes 
Plásticas na etapa de Alvarez Pau
sa, opina que hai que fuxir o máis 
posíbe1 de que sexan os políticos os 
determinantes desas escollas, "son 

Os précios das obras de arte tíxanse no mercado, sobretodo nas galerías comercia is. 

partidário de que haxa comisións 
na medida de que se deben procu
rar mecanismos que fagan transpa
rentes esas designacións, pero a 
composición tal e como está actual
mente marxina por completo a 
verdadeiros especialistas en arte. 
Cando se trata do famoso 1 % penso 
que se debe_ria seguir o critério 
doutros paises europeus, a meio do 
cal o arquitecto propón unha série 
de autores a unha comisión na que 
hai especialistas de arte e tamén 
unha representación política". 

Para Portela o problema non re
dunda na obxectividade senón na 
decéncia, "en termos artísticos eu 
proclámome antipopulista. Sei que 
o control é difícil e que nos move
mos nun terreo esbaradizo, pero os 
xurados e as comisións non resol
ven estes problemas porque des
pois a manipulación faise desde o 
xurado". 

Política de précios, ' 
précios políticos 

que incluiría institucións públicas e 
organismos privados (fundacións 
Unión-Penosa e Caixa Galicia en
tre outras). Onde as compras pet
den case control é cando o précio 
se fix.a segundo critérios que sobar
dan o mercado. Cando se trata da 
porcentaxe de obra pública o total 
do gasto difícilmente supera o mi
llón de pesetas, sen embargo com-

XURXO LOBATO 

pras como as realizadas polo Con
cello de Vigo nos últimos meses da 
etapa Soto, ou as realizadas no Par
lamento galega até 1989, deron pé 
a situacións que Xosé A. Castro 
non dubida en calificar de "roubo 
aos contribuintes". 

A denúncia máis recente foi reco
llida por Xosé Lois García no Dia-

O' in vestimento do 1 % non é o 
máis relevante no montante calcu
lado de 1.500 millóns realizado 
nos últimos dez anos, cantidade Francisco Vázque inaugurando un busto a Castelac nos Cantóns XURXO LOBATO 

··················································································~······················ 

O pláxio de Ramón Conde 
A concesión das esculturas monu
men tais coas que Manuel Soto 
anunciou que ia mudar a imaxe de 
Vigo estivernn sempre envoltas na 
polémica. Silverio Rivas, Xan Oli
veira, Ramón Conde e Francisco 
Leiro son os autores destas obras 
en diferentes prazas da cidade. Sen 
dúbida a primeira que foi inaugura
da por Manuel Soto, -acompañado 
de dirixentes sindicais e tocado de 
boina proletária- é a .máis polémi
ca: os redeiros de Ramón Conde. 

Semanas atrás a obra de homenaxe 

ao trabaJlo era denunciada como 
pláxio dunha peza de Josef Thorak, 
o artista favorito de Hitler. Xosé 
Lois García informaba semanas 
atrás (Diario 16. 7-3-1992): "ao 
longo dos derradeiros días da II 
Guerra Mundial, as bombas sovié
ticas e o estrépito da artilleria pesa
da das tropas aliadas destruiron a 
Cancilleria do III Reich, deseñada 
por Albert Speer, e que cantiña nu
merosas esculturas de Amo Breker 
e Josef Thorak, os dous artistas 
protexidos polo réxime nacionalso
cialista. ( ... ) De súpeto Ramón 

Conde devólvenos aos planteamen
tos dos artistas nazis coa sua obra 
Monumento ao traballo, cópia do 
M onu'ment to the labour movement 
de Thorak. 

"O feíto de que sexa tan sinxelo 
recoñecer a cópia lévanos a inter
pretalo como unha homenaxe vo
luntária. ( ... )A resurrección destes 
Breker e Thorak de hoxe na Gali
cia do século XXI non é outra cau
sa que un culto reaganista procla
mado por Rambo", finaliza Xosé 
Lois Garcia. + 
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riol 6 de Galicia. Calculou este 
xomalista nuns cincuenta millóns 
de pesetas os cartas cobrados por · 
Ramón Conde cando os custes re
ais do fundido en bronce da peza 
apenas superarian os 20 millóns, 
co que o plusvalor obtido é de 
máis dun 50% do total. "A compa
ración cos custes de pezas monu
mentais doutros artistas galegas e 
mesmo dos mellares escultores eu
ropeus actuais non deixa pé a ou
tro adxectivo que o de escándalo e 
roubo", afirma X.A. Castro, "a 
maiores a peza de Ramón Conde, 
un escultor agarimado e recomen
dado desde o PSOE, fara rexeitada 
anteriormente por Francisco V áz
quez, a quen se lle pedían 15 mi
llóns se se realizaba en poliéster. 
Posteriormente o autor elevou ca
prichosamente o précio, sen que 
ninguén o denunciase". 

Até o 1989 non se formara no Par
lamento unha comisión encarrega
da de decidir as compras que reali
za a cámara lexislati va galega. 
Desde entón, baixo a presidéncia 
de Vitorino N úñez, están tomando 
as decisións Maria Xosé Rodríguez 
Galdo, Tomás Iribarren, Xosé M. 
Garcia Iglésias, Pilar Corredoira e 
Santiago Seara. Até que se consti
tuiu as decisións eran tomados po
los presidentes directamente, admi
tíndose os précios que fixaban os 
artistas escollidos. 

Tomás Iri.barren declarou a A No
sa Terra que o investimento a rea
lizar este ano é de 25 millóns, con 
posibilidades de incrementalo coa 
liquidación do anterior presuposto, 
"os critérios da comisión son com
prar obra galega, de artistas de 
aquí ou de fóra que recollan a nosa 
temática. Actualmente está pen
dente a aceitación duns murais de 
Labra para decorar unha sá e ta
m.én a adquisición de fondos para 
a biblioteca que tamén entran nes
ta partida de gastos e nas decisións 
da comisión". 

Para X.A. Castro é nos précios 
onde se producen as meirandes 
irregularidades, "o précio da arte 
non é libre e está sometido a unha 
série de mecanismos ñormais de 
mercado. Os galeristas son os máis 
interesados en que eses précios non 
estén inflados artificialmente e cal
quer persoa informada sabe cales 
son os baremos nos que se moven 
os artistas galegas. Débese ter en 
conta que o précio irá conformán
dose segundo a demanda que teña 
a obra dun artista e que dese custe 
total normalmente galería e autor 
van a un 50%. Ambos e dous están 
interesados en que unha compra 
pública non dispare unha cotiza- _ 
ción que despois non se vai corres
ponder cos précios do artista nunha 
exposición. Déronse casos de obras 
vendidas ao Parlamento a sete mi
llóns cando un cadro dese mesmo 
autor nesas dimensións non chega 
no mercado ao millón de pesetas". 

O exemplo de Ramón Conde rema
cha o argumento: a comparación 
pódese estabelecer entre os 50 mi
llóns que el cobrou e os 18 millóns 
que cobrarán en conxunto os 11 ar
tistas, especialistas en escultura 
monumental, que van estar presen
te no pavillón galega da Expo.+ 
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• Diaz Pardo para 
o Príncipe de 
Asturias 

Dúcias de institucións teñen 
sumado o seu apoio á iniciativa da 
Deputación de A Coruña de 
propoñer a Isaac Diaz Pardo para o 
apartado das artes do prémio 
Príncipe de Asturias. 

Recenternente nomeado Doctor 
Honoris Causa, Diaz Pardo 
móstrase sempre remiso a receber 
recoñecimentos desta caste, que 
sempre reconduce á obra colectiva 
dunhá xeneración truncada pola 
guerra. Desta volta ese 
recoñecimento poderá acadar 
dimensión estatal. + 

• Os congresos 
de Alfredo 
Conde 

Trece anos despois o ex-conselleiro 
de cultura, e ex-parlamentário do 
PSOE, volverá a organizar un 
magno encontro cultural. Figura 

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

• A vitalidade de 
Os Diplomáticos 

Toda língua viva ten na sua xíria ou argot un dos focos 
de renovación do idioma. Sesión brava. Cajonatos, le
ma que Os Diplomáticos de Montealto están a utilizar 
por toda Galiza na promoción do seu primeiro disco: 
Arroutada Pangalaica amasa o interés deste grupo de 
rock coruñés por diferenciarse das letras e música stan
darizada a base de renovar o idioma popular elevandoo 
á categoria de masas. As expresións que utilizan Os Di
plomáticos, outorgándolles a sua própria persoalidade, 
xogan o mesmo papel que· o emprego do acordeon, ins
trumento popular por exceléncia ao que eles tiran parti
do en sustitución dos teclados ou do sintetizador. 

Os Diplomáticos de Montea/to declaran que non son 
peras da Coruña, que traballan na construción e que a 
eséncia da vida está no xogo do subastao ao que dedi
can unha canción. 

Non son resentidos, senón diplomáticos, pero como o 
colectivo de Reixa, o de Xurxo Souto ensaia a orixina
lidade de raigame popular. A identidade nace nas ta
bernas. Decláranse sucesores de A roda e afirman que 
"nós quentamos o ·forno, para que outros enfornen por 
nós", remitíndonos asi ao "nós munximola vaca, par~ 
que outros beban o leite" de Fuxan os ventas. 

A sua reclamación é a bravura, a música arroutada. E 
cantan: home pequeno, fol de veneno. Pau de punta, 
non quebra nunca. Versionan a Rianxeira e consta~an a 
pegada das cantigas de cego, pero trunfa a rapidez, o 
efímero, a dureza musical e a mestura de signos. Quen 
poderia sustraerse? 

Presentacións do novo disco: 3 de Abril, ás 24h. en Li
cor Ne gro de Pontevedra. 4 de Abril, ás 1 l.30h. en 
Clavicémbalo de Lugo. 8 de Abril, ás 24h. no Aragua
ney de Santiago e 11 de Abril, ás 21h. en Luna 11 de 
Ourense.+ 

......................................................................................................... 
\ 

central da organización do 
denostado congreso "O Feito 
Galega" (1980), o deputado a quen 
en ambentes políticos se considera 
nunha das diferentes órbitas 
excéntricas que a equipa de Manuel 
Fraga ten trazado, estaría 
preparando agora un encontro con 
vários centos de escritores de todo o 
mundo a celebrar no outono de 

1993, coincidindo cos fastos do 
Xacobeo.Segundo 
os dados que se fan públicos 
Alfredo Conde formaría parte 
dunha posíbel lista de cargos 
públicos da equipa da Xunta, ainda 
que os seus servícios poderian 
realizarse atraveso deste evento 
cultural. ·+ 

•Homenaxe a 
Carballo Calero 

Dous anos despois da sua marte, a 
AGAL convocou aos galegas a un 
acto no cimitério de Boisaca onde 
várias dúcias de persoas 
testemuñaron a sua homenaxe ao 

profesor ferrolano. 

Maria do Carme Henríquez foi a 
encarregada de reseñar os motivos 
da homenaxe permanente que esta 
asociación realiza a quen foi 
mentor da entidade que preside, 
"se no século XX, 
Rosalia, no XX Alexandre 
Bóveda, posteriormente Castelao 
e máis próximo a nós Castelao, 
tomaron a mensaxe que lle 
deixaron os seus antepasados, 
tamén hoxe aqui na Galiza 
xentes que xa estamos na metade 
da nasa idade, e moitos mozos, 
están a emprender esa 
tarefa nunca acabada 
pola nosa língua". + 

• Prémios de 
teatro 

Por terceiro ano consecutivo 
entregáronse, coincidindo co Dia 
Mundial do Teatro, os Prémios 
Compostela de teatro. "Fas e 
nefas'', adaptación dunha obra de 
Blanco Amor realizada por 
Ollomol Teatro e dirixida por Xan 
Cejudo foi a gañadora do prémio á 
mellar obra. os outros prérnios 
foron para Julio Cardoso e Celso 
Parada (mellar dirección e 
intepretación por Misterio 
Cómico); Maria Barcala (mellor 
interpretación en Ocasos); Xan 
Cejudo e Núria Sanz (mellares 
interpretacións secundárias en O 
incerto señor Don Hamlet); 
Roberto Burle Marx (cenografia de 
O retrato de Dorian Gray); Quico 
Cadaval (mellar texto orixinaJ por 
O rousiñol da Bretanha); Xosé 
Manuel Beiras (versión galega de 
Os Xustos); Eduardo Alonso 
(iluminación de Os xustos)· Xairne 
Quessada (vestuário de Hamlet) e 
Santi Pintos e César Martínez 
(música de A elas e a 
Cunqueiro ). + 

Os Osear substituen a Eurovisión nas veladas familiares 
O siléncio dos cordeiros levouse os prémios principais 

•GONZALO VILAS 

A entrega dos Osear xa hai moitos 
anos que é un acto esclerotizado, 
que esmorece no interese do tele
vidente de por aqui. Case tanto, dá 
a impresión, como ese Festival de 
Eurovisión, que non se sabe ben se 
ainda existe, cando ahi uns anos 
concitaba á familia unida ante o 
"As car", o Fera, ou outra enxebre 
marca de televisión, disposta a pa
ladear patrióticamente un gorgori
to de Massiel coma se dun gol de 
Marcelino se tratase. 

Nos últimos anos tamén ese curio
so interese comun e pátrio estaba 
máis ou menos promocionado por 
certos médios na entrega dos Os
ear. Pero este ano Almodóvar foi 
prematuramente descabalgado de
sa loita pola figuriña, co que nos 
aforrou unha considerábel canti
dade de comentários e reportaxes 
prévios en suplementos semanais e 
cousas asi. Desta volta só estaba a 
preséncia coma presentador de 
Banderas, convertido polo visto en 
novo sex-symbol do cine de alá. 

A ver o que dura. Por certo que 
cando entraba á sala e foi entrevis
tado por unha parella de apresenta
dores dunha TV local, tivo quepo
ñer a orella para escoitar repetida 
máis dunha pergunta, ao non en
tender o idioma ben, causa que pa
recen sorprender primeiro e facer 
sorrir ·paternalmente ao apresenta
dor despóis. 

O máis divertido da transmisión da 
ceremónia foi a solenidade que 
Antena 3 lle quixo dar (que para 
algo era algo americano e para al
go pagaran as perras pala exclusi
va), e a transmisión neurótica, co
mo é a sua liña na rádio, de Carlos 
Pumares. A xente que non teña es
coitado nunca os seus crispados e 
maleducados programas radiofóni
cos poderia pensar que berraba 
tanto porque estaba en Los Ange
les e para que se lle escoitase ben. 
Pero el é asi, co seu estilo chillón e 
despectivo. Ainda que lago se con
funda, e cando cantaron os Óscar á 
mellar maquillaxe para Termina
tor-2 berrou "moi xusto, tiña os 
mellors efectos especiais". Con-

fundéu maquillaxe con efectos es
peciáis, que levaría despóis tamén 
o mesmo filme. 

En canto aos Óscar, a triunfadora 

Jodie Foster, mellor actriz no 1991 

foi, como é sabido, O siléncio 
dos cordeiros, un bon filme, bas
tante máis sólido que o resto dos 
aspirantes ao principal galardon. 
Saiu derrotada a infumábel Bugsy, 
que só acadóu dous prémi-Os meno
res, e a non menos insípida "Prín
cipe das mareas", pero que coa 
pinta que tiña e elementos que ma
nexaba, o mesmo recadaba uns 
cantos Osear se lles dera por ai. 
Terminator 2 levou tres prémios 
dos chamados menolres, coma os 
xa mencionados, algo certamente 
de toda xustiza. 

Os da Academia déronlle desta 
vez as costas a Stone e a súa 
JFK, filme xa abando comentado 
nestas páxinas. o feito de ter tido 
éxitos oscarizados recentemente 
quizais influira máis que o tono 
de denúncia do filme para non ter 
acadado máis ca unha das figuri
ñas de recheo. 

O que rnáis nostálxia e afecto sus
citou foi o primeiro dos prémios en 
ser concedido, o do mellar secun-· 
dário- a Jack Palance, un dos malos 

máis convincentes que teña dado o 
cine americano, e que un xa non se 
lembraba, a verdade, de se estaba 
ainda no mundo dos vivos. Mesmo 
dentro das pallasadas que os pre
miados se ven abrigados a facer 
cando suben ao estrado, as flexións 
que Palance se marcou bastante 
sorpresivamente foron un toque de 
verdadeiro humor na boberia que 
soe presidir esta cerimónia. O que 

· está claro é que o "glamour" do ac
tual star system non ten nada a ver 
co de tempos pasados. As cámaras 
fixábanse en Warren Beatty ou 
Barbara Streisand, que se apresura
ban a lanzar sorrisos máis falsos ca 
unha moeda de tres pesos, pero 
exentos do carisma dun Karl Mal
den (presidente da Académia) ou 
do mesmo Palance, ou de calquer 
veterano ilustre ou non. Iso, os 
chistes malos de rigor, os chirlos 
de Pumares (para quen o filme 
triunfador era o menos favorito, 
novo "acerto"), e o híbrido acento 
"spaninglish" do traductor simultá
neo fixeron do madrugada dos 
Óscar un espectáculo esperpéntico 
por momentos.+ 

' 
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De cada 1 O antenas convencionais 

que se fabrican en España 4 son galegas, 

3 no caso das parabólicas. 

Galicia ten as antenas postas; 

conta coa mellar rede de España 

de cobertura de T.V. autonómica. 

Sobre os emisores e reemisores 

desta rede, instalarase a 

Rede Oficial. Trunking que, 

superando tódalas dificultades 

levará a telefonía móbil a 

todo o territorio galega 

pon/le as antenas a media España 

Boas noticias 

para o panorama galega. 

Noticias que se suman 

ó pulo dunha nova Galicia 

que decididamente se adapta 

ós tempos futuros. 

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 mellor. 

UNTA 
DE GALICIA ((1)) 

o 
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Artes plásticas non só é 
unha revista ao uso 
adicada á criación 
plástica ou· as artes 
decorativas portuguesas, 
é unha ambiciosa 
plataforma de 
espallamento e 
comercialización tanto 
dos novos criadores 
como dos xa 
consagrados. Segundo o 
seu director, Jorge 
Botelho Moniz, "a 
revista, cu jo primeiro 
número foi publicado em 
julho de 1990, com urna . 
tiragem de 8.000 
exemplares, tem por 
objectivo a defesa e 
divulgac;ao dos artistas 
portugueses quer no país 
quer na sua caminhada 
para o estrangeiro. Isto 
nao implica que em 
certas circunstancias e 
com determinados 
artistas ou 
acontecimentos, doutros 
países, nao fac;amos a 
sua cobertura e 
acompanhamento, de 
modo a tomar a nossa 
publicac;~fo mais versátil 
e de caráter informativo. 
As áreas principais sao a 
pintura e escultura, no 
entanto nao descuidamos 
outros campos, 
designadamente da 
chamada arte decorativa, 
onde aliás, como· é o 
caso do azulejo e da 
ceramica, entre outros, 
ternos grande tradic;ao." 

G~~O 

Jorge Botelho' director da revista portuguesa Artes plásticas 

A comercializac;ao da arte vive urna expansa~ em Portugal' 

A sala de exposicións, xa á marxe 
da revista, amosa de xeito perma
nente obras de diferentes artistas. 
"Nao se trata de urna galeria en 
termos clássicos, mas antes de um 
espa\:O de convívio, entre as pró
prias galerías da arte (há sempre 
mensalmente urna galería repre
sentada), artistas e coleccionad. 
ou simples apreciadores de 
Pensamos, <leste modo, contribuír 
para un mellor conhecimento e di
fusao das nossas artes plásticas". 

Poderia estabelecer unha aproxi
mación ás revistas culturais en. 
Portugal? Posíbeis retos editoriais. 

Em Portugal existem apenas tres 
revistas que se dedicam a arte, de
signadamente as chamadas artes 
maiores, que por ordem de existen
cia sao : o Colóqufo, Artes e 
Leilóes e nós próprios. Com objec
tivos um pouco diferenciados e 

· com menor ou mair abertura as vá
rias correntes ou artistas mais ou 
menos conhecidos, no entanto pug
nam todas igualmente pela divul
ga\:ªº da nossa arte e sua maior ex
pansao no exterior. 

Dos editoriais até agora inseridos 
na revista, podemos destacar temas 
sobre a crítica de arte e a sua 
fun\:aO formativa e informativa, 
defesa de urna feira internacional 
no país, defesa de legisla~ao de 
apoio e difusao da nossa arte plás
tica, fun~oes das galerías de arte 
quer na divulga~ao interna e exter-

As institu~6es 
públicas e 
privadas vao 
comprando 
obras de arte, 
mais como 
elemento 
decorativo das 
suas instala~oes 
do que com 
fun~ao de 
mecenato ou 
investirilento. 

na quer na descoberta e defesa de 
jovens artístas. 

Neste contexto, cal é o papel que 
vostedes asignan á revista Artes 
plásticas? Cales son as suas posí
beis preferéncias ou espazos es
pecializados? 

Talvez sejamos mais abertos no que 
se refere a globalidade dos nossos 
artistas, numa perspectiva menos 
elitista e no pressuposto que existem 
em Portugal autores por vezes me
nos conhecidos e cuja cualidade e 

obra· nao sao por todos ainda recon
hecidas. O nosso leque é bastante 
vasto e se neste primeiro ano focá
mos vários artístas já desaparecidos, 
mas com obra reconhecida, tal facto 
teve por objectivo a homenligem 
aos precursores da nosa modernida
de e fixar a revista no merca.do, sem 
compromissos ou tendencias vinca
das e antecipadas. Presentemente e 
por exempo na política de capas, en
trámos já na publica~ao de nomes 
da nossa actual arte plástica. 

No que se refere a espa9os espe
ciais, ternos sec95es dedicadas a 
fotografía, azuleijoaria, ceramica, 
ao mercado e galerias. 

Existe unha divulgación interna
cional da sua revista a países de 
fala portuguesa? Que pode dicer 
sobre a Galiza? 

Quanto a nossa divulga~ao em pa
íses de expressao portuguesa, será 
sem dúvida um ponto futuro a 
considerar, no entanto os respecti
vos mercados terao de ser com 
tempo trabalhados para o sucesso 
da iniciativa. 

No que se refere a Galiza, nao ten
ho dúvidas em clasificar a idea nao 
só de possível como interessante, 
tendo em vista as indiscutíves ca
racterísticas comuns e afinidades 
lingüísticas, de regiona1idade, 
mentalidade e hábitos. 

Fálenos da difusión das artes no 
seu país: cal é o papel das galerias 
comerciais e das institucións pú
blicas ou privadas -a fundación 
Gulbenkian e outras semellantes? 

Vive-se actualmente um crescimen
. to da comercializa~ao da arte em 
Portugal, nao só por influencia indi
recta do recente "boom" internacio
nal como directamente por um 
maior incremento do nosso mercado 
interno. Há boje um número muito 
maior de pessoas interessadas no 
sector plástico do que anteriormen
te, quer do prisma de colec9ao quer 
do ponto de vista cultural. 

As galerias de arte, nem todas in
felizmente, cumprem a sua verten
te de divulga9ao dos nosso artistas 
além fronteiras e conseqüente co
loca9ao das suas obras no mercado 
internacional, ac9ao do maior inte
resse na desejada internacionali
za~ao. Do ponto de vista interno, 
urna parte significativa prosegue a 

contento os objectivos de difusao e 
comercializa9ao. 

As institu95es públicas e privadas, 
dada a ausencia duma leí do mece
nato com significativos incentivos 
fiscais e que se aguarda seja urna 
realidade em breve, vao compran
do obras de arte, mais como ele
mento decorativo das suas insta
la~oes do que com fun\:ªº de me
cenato ou investirnento que contri
bua fortemente para um maior in
cremento do mercado. 

Tanto a Funda9ao Gulbenkian ou 
outras institui\:5es afins, nao tem 
nas artes plásticas seguido actual- · 
mente urna política de bolsas de 
estudo, nem mesmo de compras 
significativas para valoriza9ao de -
se mercado. 

Protagonistas e nomes próprios 
na nova plástica portuguesa: Cal 
é a sua difusión internacional? 

Internacionalmente, era Vieira da 
Silva a nossa pintora de maior 
prestigio e nacionalizada francesa 
pelos motivos que se conhecem. 
No entanto, Paula Rego, José Gui
maraoes, Pomar, Cargaleiro, Cuti
leiro, René Bertholo, Costa Pinhei
ro, Joao Vieira, Jacinto Luís e 
Gra9a Morais sao nomes, entre ou
tros, sem dúvida alguma, e na sua 
medida específica, também conhe
cidos no estrangeiro. Dos mais no
vos, por exemplo, Juliao Sarmento, 
J. P. Croft, P. Cabrita Reís, Albur
querque Mendes, Pedro Proen9a e 
Moisés, tem também já reconheci
da posi\:ao além fronteiras. 

Estamos seguros que alguns artis
tas, que despertan ainda no merca
do interno, virao a ter certamente 
um lugar internacional, assim se
jam criadas as condici95es para o 
efeito e .procurados os apoios im
prescindíveis na dinámica do actual 
mercado de arte, boje em día inse
parável, no seu funciona.mento, das 
respectivas regras de marketing. 

Muitos outros poderiam ser tam
bérn indicados, mas com a cita9ao 
destes, apenas pretendemo igni
ficar que a nossa pintura e escultu
ra se vem impondo fara do paí e é 
isso acirna de tudo, que tern verda
deiramente importancia, indepen
dentemente de nomes. Muito mais 
há ainda no entanto a fazer, de for
ma a corresponder com j usti9a ao 
nosso real valor plástico.• 
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Textos, documentos e bibliografia 1 de Anselmo Lópe% Carreira 
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1ª EDICIÓN ESGOTAOA. A 2' EDICIÓN Á VENDA A PRÓXIMA SEMANA 

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

1 PVP: 950 pta. 
N11 de páxinas: 148. 

Historia de Galicia 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil de F. Carballo, F. Senén, A. Lópe% Carreira, 1 

EN PREPARACIÓN: 

3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 4.- A Galicia romana, de 
Felipe Arias. 5.-0 Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 7.-A igrexa 

galega, de Francisco Carballo. 8.-A burguesía galega, de X. R. 
Barreiro. 9.-A desamortización, de Ramón Villares. 10.-Historia 

económica contemporánea, de Xoán Cannona. 12.-Lingua e Historia, 
de Santiago Estel¡an. 13.-Prensa e outros medios de comunicación, de 

G. Luca de Tena. 16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 17.-0 
movimento obreiro, coordenado por Dionisio Pereira. 18.-0 

Luís Obelleiro e Bieito Alonso 1 
2" EDICIÓN ESGOTADA. A 3ª EDICIÓN Á UENDA A PRÓXIMA SEMANA 1 

Novas investigacións e novas 1 
necesidades sociais esixen un 1 

novo esforzo de interpretación 
na mesma liña intencional: 
obxectividade e visión do 

proceso histórico de Galicia 
desde Galicia. 

1 
1 
1 

nacionalismo, de Xusto Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia 1 
antifranquista, de Bernardo Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X. PVP: 1590 pta. 

L-
R. Quintana e outros. N11 de páxinas: 288. 
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Un cóctel 
mal feito 

A noite do sábado 
de Antón Risco 

Hai poucas tarefas pesadas como a 
de quen -vaia saber por que clase 
de incomprensíbel compromiso-
se esforza en fechar os libros pola 
última páxina, superando follas 
tras folla o impulso natural da fu
xida; quizá ·-ben pensado- al
guns eremos inxenuamente que a 
surpresa agradábel que xustificará 
minimamente o esforzo pode sur- · 
xir en calquer momento, en cal
quer parágrafo. 

A noite do sábadoCI ), de Antón 
Risco pertence a esta cada vez máis 
numerosa pila de libros que ou ben 
facemos caso do impulso natural 
de fechalos superada unha marxe 
ampla de leitura ou senón só serven 
para medir a própria capacidade de 
aguante diante do ataque do abo
rrecimento máis directo. 

Nesta novela, Antón Risco vennos 
demostrar aquilo que xa todo o 
mundo sabia, agás uns catro des
pistados, o seus cultivadores: qµe o 
novelista non se fai por decreto, 
que non se pode escreber unha no
vela por razón demostrativa. Isto 
acontecia na anterior entrega (e en 
moitas otras) narrativa de Antón 
Risco, da que xa se falou nestas 
páxinas, e acontece na presente. 
Esta novela quer ser, en certa ma
neira, unha novela de terror-fantás
tica, ou cousa así. Con algunhas 
notas -invisíbeis para o leitor 
normal, non sei se presentes para o 
estudoso da literatura fantástica
de ironía e humor. Salferida de 
diálogos ben estraños e pesados, 
con no.tas de metafísica profunda 
"¡Que queres! Todos somos refu
gallo do tempo. Así o mundo an
da cheo de monstros, ¿que máis dá 
este ou aquel?"; de descricións te
rrorífica , que queren transmitir ao 
leitor o horror do protagoni tas 
"Arrepiados procurabamo a porta 
da botica, xa que os morcegos vo
ando <liante do nosos olios cegá
banno . Ben me lembro que o boti-

cario ría co riso da vella"; "Homes 
e mulleres graves, cadavéricos e 
vestigos de negro ou en tons som
bríos polo xeral --con todo o as
pecto arrepiante de rnortos-vivos
xogaban nela"; "Estabamos nun 
deserto no que 
se agatumaban 
unha chea de 
homes con as
pecto de fran
xenotes, vesti
dos de farrapos, 
semiespidos, 
algúns mutila
dos de man, 
brazo ou perna, 
choscos, biro
llos, cegos, re
tortos, monstro
sos'', etc. 

Non é que 
o reseñador 
estexa 
contra os 
escritores 
prolíficos, 
mais nunca 
ven mal un 
pouco de 
contención 
e algo máis 
de 

Por estas e ou
tras descricións 
e acotacións, o 
leitor pode com
probar que o de- corrección 
corado apresen- de textos 
tado polo escri-
tor ourensán, é 
semellante ---0u 
moi parecido--
aos que apresentaban as películas 
de terror (por partida dobre, en si e 
polo xénero en que se querian ins
creber) de Paul Naschy ou Jacinto 
Molina. Ás veces o autor deixa de 
lado acotacións e descricións e nos 
introduce na acción a meio de diá
logos. Non é necesário que o leitor 
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lea o "monólogo" de Ernesto do 
capítulo dous (xa avisa o narrador 
da novela que o seu amig9 Ernesto 
é un pedante), pode intloducirse 
noutros que nos descobren serenos 
que en vez de exercer o tempo co
mo críticos literários (pois saben 
que as palabras son un labirinto) 
malgastan o tempo nocturno en 
abrir as po.rtas. Ou como un dos 
compañeiros desta noite de Sábado 
nos explica os fundamentos ideo
lóxicos da Flauta M áxica, de 
Mozart. 

Se o leitor aborrece, como o rese
ñador, dos diálogos absurdos nun
ha literatura que non quer ser <leste 
tipo, pode percorrer A noite do Sá
bado en compaña dos seres estra
ños e terroríficos que aparecen ne
la. Contodo, debe estar preparado a 
que non se lle ceibe a gargallada, e 
non de medo, na páxina equivoca
da. Quizá o leitor sexa amigo da 
vangarda na novela, pode, xa que 
logo, recorrer ás últimas páxinas, 
onde o autor demostra como en
cher páxinas sen dicer absoluta
mente nada. Talvez o leitor, como 
o reseñador, chegue ao final. Ben 
merece un grolo da sua bebida al
coólica predilecta, un bon xaruto e, 
se ten video, rever algunha das ve
llas películas de Roger Corman, 
para --cando menos-- reconciliar
se co xénero do terror-fantástico. 

A noite do sábado é un cócter mal 
feito, unha mistura desmesurada de 
descricións, personaxes, citas e in
telectualismo que non levan a parte 
nengunha. Todo o que se queira di
cer de sensato, todas as análises sé
rias que se podan facer sobre a sua 
estrutura, estilo ou intencionalida
des desintégranse estrepitosamente 
baixo o peso da piar das palabras 
que acompañan con frecuéncia ao 
feito literário: o aborrecimento. 

Non é que o reseñador estexa con
tra os escritores prolíficos -que 
teria sido da sua mocidade sen Du
mas ou Jules Veme! -mais nunca 
ven mal un pouco de contención e 
algo máis de corrección de textos. 
Antón Risco toca demasiados ins
trumentos á vez, e así ás melodías 
executadas sempre lle faltan dema
siadas notas. + 

X.G.G. 

1) Narrativa nQ 4. Ir Indo. Vigo, 1991. 110 páx. 

Xosé Ramón Freixeiro 
Mato publica agora en 
Laiovento un extenso 
análise biográfico-crítico, 
incluindo poemas inéditos 
en libro, que perfilan mellor 
a imaxe deste escritor que 
tomou claro partido polo 
bando franquista após o 36 
dando unha continuidade na 
sua conducta reaccionária 
prévia a aqueles anos, das 
que tamén é testemuña A 

cara oculta de Noriega 
Varela.+ 

Contos de 
Grimm 
En Edicións do Castro 
Manuel Beiras, co seu 
coñecido seudónimo de 
Eubensei publica unha 
segunda entregacon 
versións galegas dos contos 
do autor alemán. A oca de 
ouro; A lebre e o ourizo; Os 
tres cabelo de ouro de 
diaño, son alguns dos títulos 
até completar os quince que 
integran o volume. • Escritores 

ocultos 
António Noriega Varela é 
un importante escritor 
galego sobre o que faltaba 
por ter unha extensa 
aproximación crítica, por 
máis que as suas obras, 
especialmente D' o Ermo e 
algunha escolma de poesía, 
era asequíbel nas librarías. 

Escolma 
de refráns 
Na colección de narrativa 
Edicións do Castro publica 
unha nova escolma de 
refráns galegos, recollidos 
por Enrique Gippini, un 
catalán trasladado na sua 
infáncia a Galiza onde 

exerceu como mestre. 
Gippini colaborou co 
Seminário "Fontán
Sarmiento" nas seccións de 
Haxiografia, Toponímia e 
Onomástica. O título do 
libro é Refraneiro galego e 
súmase a outros coñecidos 
como o de Xosé Sesto na 
desaparecida editorial 
Castrelos ou a de Ferro . 
Ruibal en Galaxia. • 

Cine en 
formato de 
novela 

Continental, 
o guión 

Voluntária ou forzosamente (táche
se o que non proceda) exilado dos 
eidos da literatura, entendida no 
senso máis es-
tricto, o guión 
cinematográfico 
convértese 
frecuen tamen te 
no resultado dun 
escuro labor bu
rocrático desti
nado a satisfacer 
os caprichos do 
seu Gran Amo, o 
Cinema. 

A sua é unha vi
da nas sombras; 
nace e, sen ter 

A sua é 
unha vida 
nas 
sombras. 
Parado xi ca-
mente, o 
guió!! 
cinemato
gráfico 

brillado con luz morre para 
própria, aceita sobreviver 
disolverse no 
corpo industrial 
da chamada Séti-
ma Arte que o absorbe, disecciona 
e transforma en algo moi diferente 
do que foi nun primeiro momento 
ou do que pudo ter sido de medrar 
como un ser con autonomía literá
ria en si mesma. Paradoxicamente, 
o guión cinematográfico marre pa
ra sobreviver. 

.... Mais, velaquí que como nunha Ro
da das Reencarnacións que o trai 
novamente á vida, Raúl Veiga et 
al devólvenos, fermosamente edi
tado nun libro, a matéria primixé
nia, a letra impresa, o guión do que 
máis tarde se había de converter no 
filme galego por moitos visionado, 
Continental, dirixido no seu dia 
por Xavier F. Villaverde, contra
riando, dalgunha maneira, esa idea 
tan estendida de que os guións ci
nematográficos son matéria reser
vada de guionistas e directores de 
cine. Idea que por outra parte non 
anda moi descamiñada. 

Ao ler Continental (e digo ler, non 
visionar) axiña comprendemos que 
estamos ante un guión literário, 
quero dicer que non estamos pe
rante un guión meramente técnico 
elaborado a efeitos práticos da ro
daxe. Continental, o guión, lese 
como unha novela, incluso polos 
leitores menos afeitos a esta clase 
de "literatura" e, sen embargo, non 
podemos abstraernos <lesa frase 
coa que Raúl Veiga inícia o prólo-
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go do libro avisán
donos de que', "O 
estatuto dos guións 
é sempre fráxil....". 

Existen gu10ns, 
penso en "Vinte 
anos medrando" do 
escritor galés Dylan 
Thomas, dotados 
dunha forza poética 
nas suas imaxes 
(escritas) que se me 
apuran un pouco 
non precisan pagar 
nengun tributo vital 
á Grande Indústria 
Cinematográfica 
para sobreviver. 

Outros, penso ago
ra en "Os artistas 
baixo a capa do cir

co perplexos'', de Alexandre Klu
ger, son de por si tan esquemáti
cos, tan minirnalistas na sua factu
ra que cun pouco de imaxinación 
poden funcionar como se se tratase 
de certa literatura experimental. 

En calquer caso compre darlle a 
benvida a esta nova publicación 
editada por Os libros da Fenda 
(sección literária de Os filmes da 
Fenda) por empezar un camiño 
arriscado pero necesário como é o 
feíto de publicar o guión de Con
tinental, ademais dun esforzo me
ritório se ternos en canta que, en 
certa maneira, sérvenos como .,me
mória, como caderno de bitácora 
do antes (e despois) dun moitas ve
ces árduo e árido traballo agachado 
tras a Pantalla dos Soños que é o 
Cinema. 

Así, ademais do guión estricto asi
nado por Raúl Veiga e Xavir F. Vi
lla verde, o libro conta con duas 
seccións asinadas asimesmo polo 
señor Veiga, tituladas Material 
para os actores e Outros textos, 
na primeira das cales o autor entre
ga aos actores (e aos leitores) ul}ha 
análise (psicanálise) dos persona
xes, desglosando cada secuéncia 
para que podamos ver en profundi
dade o tecido do Drama. 

A sección Outros textos recolle os 
escritos de apresentación para a 
prensa e finalmente o apartado ti
tulado A adega fosforescente da 
autoría de Marta Abelleira que en 
palabras textuais "retoma o prólo
go de R. Veiga e tenta delimita-lo 
lugar desde o que se fai a lectura 
dun guión extensamente comenta
do polo autor ... ". 

Continental, repito, lese como 
unha novela, como unha história 
de amor, de fidelidades e infideli
dades prqtagonizada·s por duas 
bandas rivais e salferida por refe
réncias que tanto poden ir de Das
hiell Hammet a Friedich Nietzs
che, de Castelao a Georges Batai
lle, do consciente ao inconsciente. 
A quen nos recorda senón ese olla 
de vidro do barman do Corinto? E 
esoutro nome de Navy Bar no ró
tulo dun prostíbulo? 

Publicación, insisto, fermosamente 
editada grácias ao traballo de An
tónio Castelao e Sara Huete, a pu
blicación de Continental recupera 
un vello pracer que se cadra, e ain
da a risco de trabucamos, é novo 
na nosa língua, o pracer de ler ci
ne. Porque como moi ben di na la
pela da contra-capa " ... Están, esta
mos todos entregados a este mar 
en ruínas no país dos cines aban
doados, demasiado pequeno para 
ofrece-la cama de ouro que paga 
os favores de Cinema".+ 

ABEL"DIEZ UDIAS 
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Patricia Lloréns 1 Pulg, soprano. 

Opera nun 
teatro 
anovado 

Versión galega de 
. Abu Hassan de 
Von Weber 

O dia 27 de Febreiro co gallo da 
reinaguración efectiva (a oficial 
foi dias antes) do Teatro Principal, 
celebrouse en Ourense un "Con
certo de Entroido" no que se ofe
receron, a cantata cénica "O mes
tre de capela", de Domenico Ci
marosa, e a ópera cómica "Abu 
Hassan", de Carl Maria von We
ber, ambas as duas en versión ga
lega. Mestre director e concertador 
foi Xoán Trillo; director de cena, 
cenógrafo, e deseñador de vestuá
rio, Xosé Manoel Rabón; Patricia 
Llorens, soprano; José Antonio 
Campo, tenor; Gregório Poblador, 
baixo; Tuto Vázquez, Maria Mos
teiro, Xoán González, e Beatriz 
Álvarez, actores; un Coro de ca
torce voces; e a Xoven Orquestra 
de Galicia. 

O Teatro Principal ourensán ven 
ser agora, logo da restauración, 
unha preciosa "bomboneira" de 
breves dimensións, enaltecida por 
unha exacta acústica. A sua clási
ca sala disposta en planta de ferra
dura, está decorada en tonos "pas
tel"; amosa unha delicada "pintura 
de teito" con motivos musicais, 

Un fermoso 
recital 

Ocasos do Teatro 
do Atlántico 

Hai poucos dias acudimos á convi-
dazón de Teatro do Atlántico para 
contemplar a sua útlima produzón. 
Ocasos, desencontro bi-mono-lo-
ga,do con textos de marguerite 
Yourcenar para a parte feminina e 
Manuel Lourenzo para a masculi-
na. 

Insisténcia retórica sobre a guerra 
de Troia e os efeitos sobre ambas e 
duas personaxes do paso do tem-
po, o espectáculo comeza co mo-

José Antonio Campo, tenor. 

obra de Quessada, e a distribución 
interna, en curto espazo orxinário, 
é enxeñosa. Agás, empero, nun lu
gar fundamental: o foxo da or
questra é inteiramente absurdo, 
angosto, e non utilizábel (hai que 
reformalo xa); obrigou a situar to
da a corda fora, no mesmo pátio 
de butacas, suprimindo tres filas 
de asentos. Ainda asi, e á espera 
<lesa forzosa correción do foxo, 
demostrouse qué o Principal é 
agora axeitado non somente para 
concertos senón tamén para o tea
tro lírico de cámara antigo e mo
derno. A cidade das Burgas que
daria moi ben servida se nesta ac
tual e louvábel rolda de restaura-

nólogo de Agamenón, heroi aquel 
que volta trunfante da cróncia 
troiana, mas, heroi ferido polos 
anos, asasino ritual da sua filla, 
culpábel en definitiva de ser enle-
vado polo seu tempo e pala sua 
história, culpábel mesmo de aban-
dono e desatenzón do fogar como 
centro máxico de relazón pola cha-
mada ventureira do honor e da 
glória das guerras. Xúlio Lago dá 
carpo a este Agamenón que pode-
ria perfeitamente livrar o texto ín-
tegro desde a cadeira na que xaz. 
Sen tratamento simbólico do espa-
zo, o actor deambula polas tábuas 
e mesmo poderia se asentar nunha 
cadeira da prateia. A resaltar a 
"economía de xestos" empregada 
por Xúlio Lago, que sentenciaba 
un coñecido actor do noso teatro. 

Precisamente nas antípodas, atópa-
se o tratamento dado ao monólogo 
feminino. Na desmesura con que 

G~~O 

- Música 

Gregorio Poblador, baixo. 

cións teatrais 
galegas entrase, 
tamén, outro, A cidade 

das Burgas 
quedaria 
moi ben 

máis amplo, lo
cal ourensán: o 
Teatro Losada. 

Deuse, primei
ramente, a di
vertida paródia 
de Cimarossa; 
un daqueles "in
termezzi" repre
sentados, no 
XVIII, entre os 
actos das óperas 
"sérias" e lon
gas. O ben acer-

servida se 
nesta rolda 
de 
restauracións 
entrase o 
Teatro 
Losada 

Maria Barcala trata á sua Clitem-
nestra, sempre atenta a enfiar xesto 
e palabra, sempre presta a nos sur-
prender cun re-
pentino quebro o de ton, atópase 
a intención últi- espectáculo 
ma de disimular é precário 
a in-acción dun 

pola texto ben fer-
moso roáis auséncia de 
-permítase - todo 
nos- reaccio-

elemento nário cando nos 
apresenta unha ilúminador 
personaxen a vi-
vir só en fun-

da sombra 

ción do seu ho- que nos 
me in absentia e asombra 
mesmo o lance 
con Existo pre-
tende xustificar-
se no uso de soldadeiras e escra-
vas, desaproveitando a posibilida-
de de reclamar a muller como su-

Miro Morelra, mestre de coro. 

tado baixo Gregório Poblador esti
vo estupendo, cantando e retrucan
do, con retranca e fineza, a un fin
chado mestre que, mal que ben, 
acada rematar un ensaio co seu 
grupo de executantes. 

Despois, na fresca "turcaria" de 
Weber, as quentes pero suaves to
nalidades de cenografia, vestuário 
e luces, dispostas por X. M. Ra
bón, casaron, de xeito admirábel 
co ben concertado movimento na 
cena que contribuiu a sublifiar efi
cazmente a fina comicidade de 
texto e acción. 

Tivo asi moi brillante soergui-

xeito da própria sexualidade. 

Se no primeiro monólogo prirÍla o 
seu carácter marcadamente narra-
tivo, no segundo son os elementos 
poéticos os que toman a alternati-
va no discurso, constituindo lago 
un dobre desencontro. dous manó-
logos escindidos. Dous discursos 
igualmente escindidos. 

Canto aos outros elementos que 
constituen o todo teatral sinalar a 
xa habitual mestria de Xúlio Lago 
na solución lumínica -apesar dal-
guns momentos nos que Maria 
aparece "queimada", problema da 
pontual manipulación- e o fer-
moso e suxerente vestiário de Xe-
sus Pisón-Puri. Non entendimos 
ainda o atrezzo da parte feminina, 
un berce? Quizais. 

En definitiva, un espectáculo con-
seguido se nos atemos ao progra-

Joám Trillo, mestre director. 

mento este simpático "singspiel" 
(obra lírica alemá con números 
musicais e cenas faladas), cheo de 
grácia, humor, inventiva, e colori- · 
do, ao servizo dun clásico entredo 
bufo (avisada parella na ruina 
consegue diñeiro enganando ao 
Califa e á sua muller). Escrito en 
1811 dentro do ronsel da afeizón 
palas "turcarias" visitado tamén 
por Mozart, a súa obertura ("Pres
to", 2/4) amosa grácia xuvenil e 
lixeira instrumentación; o tema 
inicial aparece lago no primeiro 
duo e no remate da partitura. Que 
ven ser maiormente unha série de 
árias, duos e trios dos protagonis
tas. Hai influé.ncia, na forma, do 
Mozart de "O rapto no serrallo'', e 
o "tinte local" acentúase na "mar
cha turca" que acompaña ao Cali
fa. O mellor momento musical é o 
coro de erectores, no que a sua im
paciéncia caracterizase con expre
siva forza. 

A valenciana Patricia Llorens, e o 
santanderino, residente en Viena J. 
Antonio Campo amasaron grácia, 
arriscamento e seguridade nos 
seus non doados números; e comi
cidade nos diálogos; ela, cunha cor 
vocal deleitosa; el, con brillo e fle
xibilidade. Poblador acompañou
nos co seu ben disposto estilo. Foi 
moi vivaz o Coro, nos seus poucos 
números, en especial a cena dos 
erectores co tenor e barítono A. 
Grácia, xunto á calidade do sonido 
e o "empuxe" foi tamén patrimó
nio da Xoven Orquestra en todo 
momento nas duas obras. Diusto, e 
do fermoso xuntamento coas par
tes vocais foi responsábel a sem
pre sabida e musical batuta de Xo
án Trillo.• 

RAMIRO CARTELLE 

ma no que se predica "Duas pro-
postas de autor o conforman: Cli-
temnestra ou o crime de M. Your-
cenar e Agamenón en Aúlide de M. 
Lourenzo: visión masculina e fe-
minina -a dos autores e a das 
personaxes- sobre o desencontro 
desta singular parella". Antóllan-
senos, porén, un fermoso recital, 
non un espectáculo teatral. 

Rematar xa, non sen antes refle-
xionar un algo acerca dos mitos. 
O mito é unha maneira de entero-
dermos o mundo, unha forma de 
coñecimento prévia á tiranía da 
razón. Un xeito de interpretar e 
interferir no social, no natural. 
Como "visión contemporánea" do 
mito, o espectáculo é precário po-
la auséncia de todo elemento ilu-
minador da sombra que nos 
asombra.• 

FRANCISCO SOUTO 
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Xesus Alonso Pimentel 
e Marcos· Teira 
'Mesturamos o flamenco con histórias de aqui' 

Xesus Alonso Pimentel ("Cuchus") e Marcos Teira conforman unha parella 
artística onde a singularidade vai misturada cunha calidade musical conquerida 
en base ao contraste de ambas as duas personalidades: porque, mentres Marcos 
Teira esta imbuído dunha frescura própria da sua idade, "Cuchus" semella, 
talvez, unha seriedade configurada através <lesa madureza atopada a golpe de 
vegada. Endében, hai algo que teñen claro, a música. 
E están_dispostos a deixar a sua pel no intento. 

• MANUEL CARBALLIDO 

O primeiro en falar é Marcos, quen 
conta de que vai a cousa, sinalando 
que "facemos flamenco fusión 
misturado con blues e outras histó
rias, basándonos en ritmos de fla
menco clásicos, bulerías, alegr(
as, etc.". , que non é habitude na 
Galiza, engadindo, tamén, que 
chegaron a este tipo de música 
"por culpa de "Cuchus". Fun á cla
se con el", segue Marcos, lembran
do que "eu a aprender jazz, porque 
"Cuchus" toca a guitarra eléctrica 
tamén. Pero cando cheguei á sua 
casa, o primeiro dia, ali estaba el 
coa guitarra española, tocando fla
menco. Eu xa o vira nalgunha oca
sión. E díxenme, hóstia, iso que é. 
E comezárnos asi. Aprendeume ca
ralladas, que se o ritmo da rumba, 
que se tal e cal. Eu metinme asi, 
vamos." 

"Cuchus", pola sua banda, conta 
que a sua integración "neste meío 
veu hai moitos anos, ouvindo dis
cos, o típico. Paco de Lucía e esas 
cousas. A guitarra de toda a vida. E 
cbamoume a atención esa maneira 
de tocar. Interesoume como calquer 
outro estilo, pero talvez máis que 
os outros estilos nos que andei me
tido, como o jazz, o rock ... " 

Lugo e Póvoa 

Lugo e Póvoa do Caramiñal son as 
pátrias de "Cuchus" e Marcos. E 
inda que se coñecen desde hai 
anos, parece que xa encaixan á 
perfección na atrainte "sociedade". 
Mais noutros tempos, segundo ex
pón Marcos, "estiven en grupos de 
rock, orquestras de baile e todo ... " 
E "Cuchus", mesmamente. "Co
mecei tocando a guitarra clásica, 
xa de rapaz, logo o rock, jazz , 
despois orquestras como todo ó 
mundo para osbreviver; digamos 
que é un dos xeitos que, penso, hai 
para viver da música, sobretodo 
aquí, na Galiza. E logo, iso, o fla
menco, que, digamos, é unha face
ta máis da guitarra, que, á postre 
convértese na principal. Sinxela
mente foi unha evolución." 

Non obstante, dicer que á marxe 
das actuacións conxuntas, Marcos 
e "Cuchus" fan de todo. "Eu á 
parte de tocar con "Cuchus", di 
Marcos, "estou traballando nun 
duo con saxofonista; facemos 
jazz; e o chamamos Duo de Dous. 
Tamén fago algo cos "Que nin 
Diola", un grupo de rock de 
Compostela. E ali onde haxa local, 
alá irnos. O que pasa que aqui, na 
Galiza, non hai tablaos, pois toca-

mos, principalmente, nos locais 
onde é habitual o jazz , que se 
prestan potas condcións e polo am
biente, etc." "Cuchus'', tamén vai 
por libre, nalguns momentos. 
"Agora", afirma, "fago concertos 
de flamenco. Clásico. Cando toco 
só fago un flamenco máis tradicio
nal. E cando o facemos a duo, xa é 
outra cousa; digamos, roáis fusión 
como xa indicaba Marcos antes,. 
unha fusión coas diforentes ten
déncias da música contemporánea, 
jazz, blues, rock, folk , incluso mú
sica galega, de todo. A nosa cultu
ra musical. Un pouco di:so sai aí." 

Hai un ritmo 
galega, unha 
história galega. 
Son moitos 
temas 
inspirados en 
música de aqui 

Galiza, en precário 

"A situación musical no ámbito 
flamenco, na Galiza,. é precária", 
entenden estes dous imaxinativos 
persoaxes. "Non hai escolas onde 
aprender", indican mentres se re
poñen cunha manzanilla ("Cu
chu s") e u:n café (Marcos)-. "Fan 
falta escolas". Coma sempre. Co
mo en todo .. "Nos tempos en que 
eu estudaba" , seuge " Cuchus", 
"non as lhabia .. Da.queta tiven qu~ 
aprender .. pola miña conta, como 
autodidacta. Sempre que tiven que 
aprender pofa miña canta, como 
autodidacta. Sempre que t iven 
oportunidade par:a aprender aco
llinme a ela. Pero pouca cousa, 
non sendo seminários que fixen 
con Manolo Sanlúcar, que foi can
do xa me encaucei defmitivamente 
polo flamenco. E asi, un pouco da
qui, un pouco dalá, fun recollendo 
a técni!ca do flamenco. Porque, da
quelas, no Conservatório non exis
tian escolas de flamenco. Tiven 
que aprendelo todo de ouvido, dis
cos, mirando a tele; indo por aqui 
e por alá ... Porque eu estudei no 
Conservatório e outras escolas de 
música, pero o que é de flamenco, 
non hai nada. No Estado tampou
co hai nengun Conservatório dedi
cado á guitarra flamenca." En can-
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to á acollida que receben por parte 
do público asistente aos seus con
certos, entenden que é positiva, in
da que "o defecto está na falta de 
información, porque aqui non hai 
o costume de ouvir flamenco. O 
flamenco básase", afirma Marcos, 
"na ilustración através da históril( 
e ao entendimento do ritmo. -~~ 
non se entende o ritmo é fácil per
der a concentración como en cal
quer outro tipo de música, ainda 
que o flamenco é máis complica
do, posto que non é o chis, pun, 
chis, pun, pun de calquer bailábel. 
Sen embargo a xente, en xeral, en
róllase de puta nai, porque a cousa 
é viva. Vai sentir pracer. E atópase 
cunha sorpresa. Porén algunha 
xente pensa que o flamenco é ou
tra cousa,. que é un algo asi como 
rumba, sevillana e todo iso. Non 
sabe o v·erdadeiro valor que ten o 
flamenco. A gu itarra flamenca , 
hoxendia, está a un nível compará
bel a calquer outro estilo musical. 
Á marxe, é un instrumento dun 
alto nivel técnico e harmónico, en 
estado de evolución incn'bel. Moi
ta xente inda non o sabe. En An
dalucia, por exemplo, atopas rapa
ces de dez anos que é unha mara
villa velos tocar." 

Flamenco galega 

"Somos galegas e sentímonos -ga
legas'', explican cando se Hes per
gunta sobre o asunto da mistura. E 
ahondan cun "por algun lado tn 
que sair a vena." Ese espírito, da te
rra márcaos dalgun xeito. "As ve
ces'', engaden, "é algo voluntário. 
Diste: vou facer un experimento 
con esta melodia máis este tipo de 
ritmo ... cousas máis técnicas. E ou
tras veces sai porque ten que sair. 
Porque é natural", corroboran am
bos os dous a un tempo. "Hai un 
ritmo galego, unha história galega. 
Son moitos temas inspirados en 
música de aqui , tipo muiñéira. Non 
exactamente" , engade Marcos, 
"pero as melodías saen de aquí. " 

Un duo que "sobrevive. Entre un
has causas e outras, irnos tiran
do". Nestas, "Cuchus" adiántanos 
unha nova, "estou rematando a 
gravación dun disco próprio onde 
tamén participa Marcos nun dos 
temas." Ano e médio de ensaios 
antes de comezar a história con
firman unha seriedade artística1 

que non aborrecimento, apesar de 
que Marcos Teira será chamado a 
filas polo exército en datas próxi
mas, "inda que me oporei, dalgun 
xeito." E teñen claro, iso si, que 
"o que nos preocupa é a guitarra e 
pouco máis. Iso non quer dicer 
que pasemos." Vicente Amigo , 
Gerardo Núñez ... son alguns dos 
"novos que están dando que falar 
neste mundo do flamenco, do que 
esatmos informados, ao dia", re
machando que "irmos arrasar. 
Dentro dun par de anos irnos su
bir cara arriba, tanto, que vai ser 
unha pasada."+ 
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Endémicos poetas 

G~~O 

PREVERT: UN POETA QUE CONTA HISTORIAS 
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 

. \. 

Dende hai dous anos tomo sempre a el. J ac
ques Prévert. Paroles, Histoires. O vello po
eta que aínda confía nas palabras, que aínda 
ere que se pode (e se debe) contar historias. 
Torno sempre a e] , eu que preciso sempre 
que me conten historias, como cando aínda 
era o tempo dos invernas longos e fríos, co
mo cando os taxistas sabían contar naufra
xios (Caetano, Catán, morreu, e non hai un 
Prévert que saiba facer da súa Jembranza un 
poema), como cando os enamorados canta
ban cancións de amor que nunca se aseme
llaban entre si, como cando atrás de cada in
xustiza había cen berros (versos) de protesta. 

Hoxe os poetas parecen escoller máis ben o 
espacio do silencio, combaten impotentes 
contra palabras fuxidías, ou enrestran yer
bas fermosas que interpoñen olladas des
concertadas coas verbas fermosas do cabo 
contrario do verso. ¿Será que hoxe xa non 
quedan historias? ¿Será que xa ninguén se 
ama? ¿Será que xa non hai palabras para 
opór ó sufrimento? 

Prévert como resposta. Prévert é da caste dos 
poetas populares. A súa poesía conserva aín
da a, musicalidade intacta da canción popu
lar. E unha poesía para cantar nas prazas, nas 
festas ou nas pequenas reunións de amigos. 
Non é casual que algún dos seus poemas mu
sicados se teña trocado en canción de reper
torio (é o caso, por exemplo, de As follas 
mortas). A palabra nel é tamén palabra po
pular, un dicir claro, directo, no que a metá
fora é só a penas o noso ollar descolocado 
fronte á imaxe que esa palabra clara e directa 
amasa puntualmente. O mundo, a vida, ¡eles 
son todo metáfora! , dinos Prévert. Só é pre
ciso ir, ver e contalo. 

Por exemplo: a guerra e a paz. O seu primeiro 
1ibro de poemas apareceu xusto despois de re
matada a Segunda Guerra Mundial. O poeta 
debería quizais facer un discurso sobre a paz: 

O DISCURSO SOBRE A PAZ 

Cara a fin dun discurso extremadamente importante 
o gran home de Estado trabuc"ándose 
nunha ferrnosa frase oca 
cae na conta 
e desconcertado aberta a grande boca 
ampeante 
mostra os dentes 
e a carie dental dos seus pacíficos razoamentos 
pon en vivo o nervio da guerra 
a delicada cuestión da pela 

Ben: velaí ternos unha potente metáfora. A 
carie dental do orador demagogo como irna
xe das causas económicas encubertas de todo 
conflicto bélico. 

Pero a metáfora pode abrirse paso aínda cun
ha intervención menor do poeta. Por exem
plo, en Fatras -un libro fascinante, no que os 
poemas e historias veñen acompañados de 
desacougantes collages fotográficos- Prévert 
constrúe un gran poema pacifista simple
mente mediante o enfiado neutro, sen o máis 
mínimo acompañamento ou comentario, de 
cartas, artigas e textos en xeral escritos por 
militares ou prohomes da dereita universal, 
entre eles unha carta dirixida polo Papa Pio 
XII a Franco, na que se lé: 

LIBRARIA - PAPELARIA 

PEDREIRA 

PRÉVERT É DA CASTE 

DOS POETAS POPULARES. 

A SÚA POESÍA CONSERVA 

AÍNDA A MUSICALIDADE 

INTACTA 

DA CANCIÓN POPULAR. 

X " ... Foi, en efecto, para defende-lo ideal 
da fé e da civilización cristián que a· parte 
san do pobo español se ten alzado valen
temente e, coa axuda de Deus, resistiu 
victoriosamente ás forzas disolventes dos 
enemigas de Cristo ... " 

O mesmo Pio XII que na páxina seguinte 
abenzoa ó xeneral De Lattre "e ó exército 
francés que vostede manda ... pois está a de
fender alá embaixo (no Vietnam) a civiliza
ción cristián". 

¡Ah, a civilización cristián, os valores da fa
milia, a patria, a relixión! A nai fai punto, o 
pai negocios, o fillo vai na guerra, ¿hai algo 
máis natural? 

A guerra continúa a nai continúa fai punto 
O pai continúa fai negocios 
O fillo é morto el xa non continúa 
O pai e a nai van 6 cemiterio 
Encontran todo iso natural o pai e a nai 

¡Ah, que Prévert non precisariamos hoxe 
cando outra volta tomaron os bos eternos 
(seica) tempos de Deus, Patria, Familia! ¡Ho
xe: tempos de Papamóbil, Lourdes, Fátima, a 
conversión de Rusia! Deus, ese "gran coello" 
co que soña esa "gran levre vermella" que é 
o Diaño (sempre os dous ás agarradas), non 
sei se aturaría ben as coñas deste poeta can
tante. Olla que foi el quen se lembrou do 
punto de vista dos peixes na historia esa tan 
louvada da pesca miragreira. Porque, vexa
mos, ¿que pensarían os peixes "amigos" e 
"amantes" "dos que foron pescados en tan 
grande cantidade"? 

Peixes ... peixes ... peixes ... 
Como vos debíchedes de rir 
O día da crucifixión. 

¡Ah, os poetas ó vello'xeito disolvente, irre
verente e incrédulo! ¡Seica non crían en na
da aqueles vellos poetas! Crían na vida, crí
an no que vían. Prévert é o poeta cronista. 
Conserva a capacidade intacta de contar 
canto acontece nas rúas. Contar historias, si, 

+Libros galegos e FABA NA OLA 
portugueses. 

+Libros de texto. 
+Fotocopias. 
+Plastificados. 
+ Encademacións. 

Monifates. música e animación 

RUADO HOME SANTO, 55. TELF. 58 54 03 SANTIAGO DE COMPOSTELA Telf. (986) 43 34 24. 36202 Vigo. 

porque ¿onde está escrito que a poesía só 
serve para que o poeta retrate a metafísica 
do seu embigo? Un día o poeta camiña bei
ras do Sena (Encore une fois sur le fleuve) 
e cóntanos canto el sinte da beleza do río e 
os seus arredores, pero cóntanos tamén a 
historia igualmente fermosa do suicidio do 
farrapento chamado o "Rei das Pontes", a 
historia un chisco cotra do miserento vello 
ricacho que asexa de esguello os libros obs
cenos do posto dun "bouquiniste'', a historia 
decididamente triste da nena que vai ter un 
fillo do seu propio pai. 

Pero home, ¿non serás ti dos que gu tas dos 
melodramas, aínda menos, dos fol1etín , dos 
culebróns? Prévert, ¡quita de aí!: un surrea
lista menor, despois de todo, ben para e cri
bi-los guións das pe1ículas de Marcel Carné, 
historias de paixóns e crimes, boas para er 
interpretadas con xesto duro por un Jean Ga
vin noviño. 

Gu To DOS POETAS QUE 

NON TEÑEN PUDOR 

DE IMITA-LOS AUTORES 

ANÓNIMOS DE AQUELAS 

HISTORIAS DE CORDEL 

QUE OS CEGOS CANTABAN 

NAS ROMERÍAS. 

Si, eu gusto de historias terribles e sanguen
tas. Eu gusto dos poetas que non teñen pu
dor de imita-los autores anónimos de aque
las historias de cordel que os cegos canta
ban nas romerías de hai tantos anos, tantos, 
que semella que nunca foron. Historias para 
meter medo ós nenos. ¿Por que os nenas 
gustan de historias que lles dán medo? ¿Por 
que encontramos divertida a canción L'or
gue de Barbarie?: Ese asasino que engaio
la á filla dunha das súas víctimas coa músi
ca do seu órgano de manivela (¿ou quizai a 
engaiola coa música do seu coitelo asasi
no?) é tamén a metáfora do estrano atracti
vo que o lado escuro- alvaxe-incerto da vi
da mantén sobre nós. 

As xentes siguen precisando de que Hes con
teo historias.' E como os poetas andan extra
viados na procura da palabra filosofal, perdi
dos en léxicos esotéricos, as xentes envilé
cense acalmando a sede de historias e canto 
con culebróns infames. 

Marcharon os poetas que, como Prévert, sa
bían aínda contar historias de amor e sangue. 
Algún, non obstante, quedará. E, senón, 
quédanos a certeza de que, cando eses poetas 
regresen, como se recoñece o amor, recoñe
cerémolos. 

O amor coma min marcha de viaxe 
un día eu reencontrareino 
A penas que eu vexa a súa visaxe 
de contado recoñecereino+ 
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A AUTOMEDICACIÓN • 

O consumo de medicamentos por iniciativa propia 

ou seguindo consellos dun amigo,.veciño ou compañei

ro, pode traer consecuencias negativas para a saúde . . 

Algunhas doenzas teñen síntomas parecidos pero só 

os prof esionais da medicina están capacitados para 

indicaren un determinado tratamento, logo de valora

ren cada caso individualmente. Cómpre ter sempre 

presente que, ademáis do efecto desexado, os medi

camento's poden provocar efectos secundarios, 

UNTA 
lEGALDAI 

sobre todo se non se usan correctamente. 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
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O trinque 

Cine 
Sombras e néboa. Filme de Woody Allen que congratula coas cau
sas ben feitas, coa razón laica e co sentido comun. Todo o que 
botabam9s de menos. 

Música 
La barbería del Sur. Disco do grupo do mesmo nome, ex-Ketama. 
Continua a liña dos anteriores, nunha revisión do flamenco, per
_meábel a ritmos variados.+ 

Publicacións 

Apuntes 
O Centro de Recursos para Estu
diantes Mancomun da Universida
de de Santiago presenta o novo nú
mero correspondente aos meses de 
Marzo-Abril. "Apuntes" comenza 
unha andaina con novas seccións 
coma un espazo adicado ás asocia
c ións e grupos da Universidade, 
neste caso os Grupos de Mulleres; 
outrá sección está reservada para o 
comentário de publicacións, neste 
número incluen "A Regueifa" e 
"Aúla Infima"; hai tamén unha 
sección e información sobre bolsas 
e axudas, asi coma referentes a di
versas actividades do Centro: o fa
llo do 1 Prémio de Ensaio sobre o 
Movimento Estudiantil, a presenta
ción da guia "Vivir Compostela" e 
outras. A periodicidade do boletín 
sera bimensual, e pode atopar-se 
en todas as Faculdades. 

Desobediéncia 
Nova entrega desta publicación al
ternativa, editada polo Komando 
Estrela Galiza de Ourense, e que 
queren adicar a toda a xente que 
fai posíbel que haxa "movida" en 
todo o mundo. Fálase de ecoloxia, 

Novas sensuais 

• MC /A CORUÑA 

· É tempo de poesia, de músicas e 
cores ... Te.mpo de máxia. E de 
marcha ... " ... asi como marchei a 
miúdo a brincos de rnin./ Por uli
los tempos de casas que non vin ou 
non esán,/ que abandonei ou deixei 
xa entregadas ó meu desprecio .. ./ 
Marchemos;/ énchome de estupor 
e sen remedio volto a min./ Se da 
invención amañezo atristurada/ 
porque as caixas non coñezan a 
dolor,/ debo marchar./ Marchemos 
por marchar/ ó fondo dos insultos 
é probar./ Que perder pé aínda é a 
ambición preciosa.". 

Marchemos, entón, nesa busca da 
ambición fermosa que nos propón 
Xela Arias nunha releitura daque
les versos que nen sequer co paso 
do tempo perden esa frescura que 
a poeta concebira. E unha nova, 
Xela retoma á vida literária cunha 
composición "próxima a ser re
matada." Mentres, e seguindo 
neste tempo de poetas, noutra di
námica, Francisco Alonso di que 
"Cada tres meses e un día/ necesi
to/ escribir un poema/ como se 
necesita un orgasmo/ como se ne
cesita chorar á vida/ ese día", e 
Francisco Souto olla corno "Cai 
o céu/ Mar/ á terral e os homes/ 
non queren saber de camiños/ nen 
de cuartos de lua/ Trece soños de 
árvore/ Aquel paxaro." Trátase da 
"Rota dos baleeiros", unha artesa
nal versión do mundo editorial 
que leva adiante Edicións Dragón, 
conducida por Miro Villar, esti
lista da palavra ("A dona que eu 
am'e tenho por senhor/ ten sinal 
de meigallo feiticeiro,/ nome su
persticioso, moito mito.") A edi
ción, do 1991, é reducida. 

No quisque, os amantes doutro ti
po de poesia, o deseño, poderan 

de anti-imperialismo, de colectivos 
de outros lugares, de cooperativas, 
de tortura, etc, ademáis das colabo
racións a xeito de poemas e rela
tos. Para conseguir o teu exemplar 
escribe a: Casa da Xuventude de 
Ourense-KEG, rua Celso Emílio 
Ferreiro, 29 32004 Ourense. Están 
abertos a todo tipo de colabora
cións. Hai que mandar 200 pts. en 
selos de correos (Fanzine: 150pts.+ 
50pts en gastos de envio).• 

¡r{i' 

\j - ~" 
CHELO 

ollar o quefacer de Miguelanxo 
Prado, personaxe que soubo in
terpretar fóra das nosas fronteiras 
a disfunción entre a comercializa
ción e a tarefa. Desde o 7 de Abril 
até o 30 do mesmo mes, se non 
lernbro mal, poderemos compro
bar a c;alidade do labor do singu
lar galego. 

E pola banda de estribor, facer 
constáncia da apresentación, en 
Sada, do video realizado polo in
cansábel Lito Peña, con diálogos 
de Francisco Taxes e dobraxe de 
Elina Luaces e Luísa Me-relas. 
"Marisa", que é o título da publi
cación, recebeu o práceme do 
alcalde da devandita vila coruñesa, 
e fixo disfrutar ao público asistente 
á apresentación, sobretodo "pola 
magnífica dobraxe das duas profi
sionais da cena, Luísa e Elina." 
Por outra banda, e feil ao espírito 
inovador de Lito, a meirande parte 
do elenco participante na composi
ción, "non tiña contenido neste ti
po de labor, polo que a experiéncia 
foi moi gratificante."+ 

·axenda 

Escultura de Paparolo. 

Arte Galega cal do Ateneo Santa Ce-

en Caixagalicia cília de Marín. 

Mostra na Aula de Cul-
Carballeira tura de Caixa Galícia de 

Compostela. Oleos no Café Isaac de 
Ourense. 

Xoti de Luí 
Xosé A. Pedrosa Pinturas na Galería Dár-

sena de A Coruña. Pinturas na Sala de Arte 
de Caixa Pontevedra. 

Pablo Manéndez 
Obras na Sala Ad Hoc Maribel Bao 
de Vigo. Acuarelas na Sala do 

Banco Galego de Lugo. 

Alejandro Ignacio Basallo 
Quintana Esculturas na Galería Se-
Pinturas no Liceo de Lu- vero Pardo de Vigo. 
go. 

X oves 
Colectiva en Coia 
Nos locais da parroquia 

mariñenses viguesa do Cristo da Vic-
Colectiva de oleos no lo- tória mostra de pintura e 

Anúncios de balde 
Impártense clases de gaita. 
Tlf. (986) 42 53 58. Vigo. 

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 81de14 a 15h e de 2lh 
en diante. 

Quero coñecer xente que 
me informe sobre Irlanda, 
preferentemente sobre a zo
na de Galway. Xesús Váz
quez Prado. Rua das Fra
guas, 21, 1 º. 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 
domingos ao mediodía. 

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

O Comité Cidadán Gale
go Anti-SIDA informa que 
permanecerá aberto os 

martes, xoves e venres de 
16 a 2lh. 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. 

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

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

A todos os estudiantes da 
nosa Nación: somos un Ate
neo Cultural de Interven
ción. Chamamo-nos Liga 
Libidinal-lconoclasta 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-

escultura feíta por veci-
ños de Coia. 

Aurora 
Portiguillo 
Esmaltes e acuarelas na 
Sala de Exposicións do 
Hotel Araguaney de 
Compostela. 

A fin de Fisterra 
Mostra fotográfica no 
Edificio do Arquivo de 
Betanzos. 

Colectiva 
en Cangas 
Mostra fotográfica de 
Marta Filgueira, Yolanda 
Torre, Jorge Lens e Fran-
cisco Curra na Casa da 
Cultura de Cangas, no 
Paseo Marítimo. 

grafias ... Enviade o material 
a Apdo de correos 5410 de 
Vigo. Graciñas. 

Licenciada en História Con
temporánea busca traballo 
relacionado co ensino, edi
toriais, librerias, 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). 
Estou a realizar unha tesina e 
necesito material (panfletos, 
"pásalos", revistas, 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. 

Actos 

O Lume branca 
Odia 3, na Galería Sarga
delos de Vigo, ás 20h, ac
to de presentación do últi
mo libro de poemas de 
X. M. Alvarez Cáccamo. 
Participarán, ademáis do 
autor, o poeta Xavier Ro
dríguez Baixeras e o edi
tor Miguel Anxo Femán
Vell o. Organizado por 
Edicións Espiral Maior. 

III Xornadas 
Educativas 
Continuan nos locais do 
Centro da Terceira ldade 
de Marín. "O simbolis
mo da bruxeria" é o tí
duo da conferéncia que o 

Pablo Alejas 
Oleos no Centro cultural 
de Priegue, no Miñor. 

Marcelino Silva 
Núñez 
Obras deste artista cam
badés na Casa da Cultura 
de Vilagarcia. 

Astronomía 
Mostra científica no 
Museo Municipal de 
Ourense. 

Fernando Casás 
Mostra "Ocos" na Casa 
da Parra, e outras obras 
na Galería Trinta, ambas 
en Compostela. 

Fernando 
González 
Acuarelas e plumillas até 
o 13 deste mes na Sala 
dos Peiraos, na Praza da 
Constitución de Vigo. 

Manolo Catoira 
Mostra de pintura até o 
dia 15 nas salas do Ate
neo de Ourense. Perto de 
trinta acrílicos e óleos 
que o artista demomina 
como "expresionismo 
bárbaro". 

Manolo Barreiro 
Paparolo 

Na galería Sargadelo" de 
Santiago e até o dia 9 
monstra de esculturas 
<leste coñecido ceramis
ta.+ 

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; revi tas e libros de in
formática. Todo en bon esta
do. Prezo a convir. Chamar a 
Miguel : Tlf (981) 24 54 40. 

Estrela Galiza di tribuidora. 
Distribución altenativa de 
material tamén alternativo: 
pubicacións de resi téncia, 
prensa contrainformaLiva . 
fanzines, camisetas, disco e 
cinta de mú ica non comer
cial, etc. Podedes pedir o ca
tálogo a: K.E.G. Apdo 660. 
Ourense (agradece e que · 
mandedes selos para a res
po ta). Se queredes saber cal
quer outra cou a de nó , al
gunha colaboración. algunha 
informacion non dubidedes 
en escribir a K.E.G., Ca a da 
Xuventude. R/ Celso E. Fe
rreiro, 27. 32004-0urense. • 

dia 3 ás 18h pronunciará 
o antropólogo Xosé R. 
Mariño Ferro. Por outra 
banda estanse a celebrar 
os obradoiros de coiro e 
xoguetes de madeira. 

Terceira Rota 
dos Mosteiros 
O día 5 e organizado po
lo Ateneo Santa Cecilia 
de Marín, visitaranse os 
de Acibeiro e Carboeiro 
nas· imediacións de La
lín. Ademáis do Corpiño 
e a fervenza do rio Toxa. 
A saída ás 9,30h, e o re
greso ás 2 lh. O prezo 
para sócios é de 550 pts, 
e non sócios 950 pts. + 



Música 

Violín e piano 
Concerto do dúo Luís Alvarez
Santiago Mayor o dia 6 no Teatro
Sala de concertos do Centro Cultu
ral Caixavigo, organizado pola So
ciedade Filarmónica. 

Coro Madrigal 
de Bucarest 
Actuación o dia 7 no Centro Cultu
ral Caixavigo. 

Baobap 
Cuarteto vocal, percusión e baixo. 
O dia 9 ás 20h no Auditório da Ca
sa de Cultura de O Barco. 

Cármen 
A ópera de Bizet interpretada pola 
State Opera de Polonia, o dia 9 no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Paco Ibáñez 
A Asociación Cultural "Amigos da 
República" organiza un recital o dia 
11 no Teatro do Centro Cultural 
Caixavigo. As localidades custarán 
desde 1600 pts. a butaca até 1000 
pts. o terceiro anfiteatro. + 

Convocatórias 

Anticoncepción e 
Educación Sexual 
Os Grupos de Mulleres da Universida
de, o Centro Xove de Anticoncepción e 
Sexualidade e o Centro de Recursos pa
ra Estudiantes Mancomun elaboraron 
conxuntamente este programa: un Cur
so de formación, de 16 horas de dura
ción, que se celebrará os dias 21 a 23, e 
27 a 29 de Abril, 20 prazas para as que 
terán preferencia as persoas pertencen
tes a algun grupo ou asociación da Uni
versidade de Santiago, e, posteriormen
te as persoas asociadas vinculadas coa 
Universidade; unha Charla, aberra, o 
día 26. O prazo de inscripción para o 
curso remata o dia 6. As persoas inte
resadas pódense dirixir ao Centro de 
Recursos para Estudiantes Mancomun, 
no Pavillón de Servizos Estudiantis. 
Tlf. (986) 56 31 00, Ext. 2222. Aberto 
de 10 a 14b. Como maaterial de apoio 
utilizaranse os traballos elaborados po
los profe ionais do Centro Xove de An
ciconcepción e a Guía de Anticoncep
ción elaborada polos Grupos de MuJle
res da Universidade. 

VI Encontro 
de Educadores pola Paz 
O grupo Educadores/as pola Paz da 
Asociación Pedagóxica Nova Escola 
Galega invítavo a participar ne tes en
contros: quen de exe pre entar o eu 
materiais, as uas experiéncias, etc. ten 
aquí un meio de expresión, debate e di
vulgación. Tráta e de dar corpo a eso 
que chamamo cultura pola paz. O lu
gar escollido é a praia de Gandarío, a 
participación, o xogos e dinámicas, 
etc., axudarán a profundizar na prática 
desta Educación pola Paz. Durante o 
encontro haberá un tenderete de mate
riais. A folla de inscripción remeserase 
urxentemente a Educadores pola Paz, 
apdo. 577 de Vigo. A matrícula está en
tre as 1000 e as 1800 pts., a pensión 
completa costa 3200 pts., o aloxamento 
só, 750 pts. 

II Mostra do Encaixe 
Celebrarase en Camariñas do 16 ao 19 
deste mes, e estará aberta ao público 
desde as 11 da mañá até as 9 da noite. 
No Polideportivo de Camariñas. Habe
rá exposicións do traballo das palillei
ras, de pintura, demonstracións de ma-

Paco lbáñez. 

nexo de teares, e do proceso de elabora
ción do liño, desfiles de moda e confe
réncias. Ademáis está organizada unha 
excursión ao Cabo Vilán. 

Encontros de 
Universitários Católicos 
Baixo o tíduo Catolicismo e Cultura 
terán lugar estes encontros o 3 e 4 deste 
mes na Aula de Cultura de Caixagali
cia, en Compostela. 

Prémio Ourense de 
Contos para a mocidade 
A Casa da Xuventude e a Agrupación 
de Libreiros de Ourense, coa colabora
ción da ConcelJalia de Cultura convo
can este certame como contribución á 
celebración do "Dia das Letras Gale
gas". Poderán concursar todos os xo
ves, de 14 a 30 anos, presentando un mi 
vários relatos. Os traballos deberán ser 
orixinais e inéditos. A extensión míni
ma será de seis fólios mecanografados 
a dobre espazo e por unha só cara, en
tregaranse na Secretaria da Casa da Xu
ventude, r/Celso Emilio Ferreiro, 29 
32004 Ourense. As narracións apresen
taranse baixo seudónimo, e irán acom
pañados dun sobre pechado, no exterior 
do que figurará o seudónimo asi como 

. a frase, "menor de 17 anos", se fose o 
caso e no interior unha fotocópia do 
D.I., mailo tíduo do conto, así como en
derezo e teléfono. O prazo de apresen
tación remata o 25 de Abril. Establéce
se un primeiro prémio de 50.000 pts; 
catro accesits de 10.000 pts. cada un. 
Os organizadores editarán os contos 
premiados. 

IX Semana de Filosofía 
A Aula Castelao de Filosofia organiza 
unha vez máis estes encontros que bai
xo o lema Filosotia e Nación terán lu
gar os dias 20 ao 24 <leste mes no Audi
tório da Caixa de Aforras Provincial de 
Pontevedra. Polas mañás presentaranse 

Teatro 

Chejov, Chejov 
Actuación da Escota Dramática 
Galega os días 7 e 8 no Centro Cul
tural Caixavigo. + 

axenda 

as ponéncias encadradas baixo Teoria 
do Nacionalismo, ámbito coordenado 
por Enrique Dussel, da Universidade 
Autónoma Metropolitana-Iztapala de 
México. Polas tardes O presente e fu
turo de Galícia como realidade na
cional, e estará coordinado por Xosé 
Luís Barreiro Barreiro. Polas noites fa
larase de Os nacionalismos no Estado 
Español e no mundo, espazo coorde
nado por Marcos Roitman Rosenmann. 
Pola mañá empezarase ás 10,30h, pola 
tarde, ás 16,30h e pola noite ás 20h. 
Ao finalizar a exposición de cada po
néncia terá lugar un debate. Ademáis 
das ponéncias leranse un total de once 
comunicacións. Entre os ponentes fi
guran Alfonso Paz Andrade, Francis
co Carballo, Xan Carmona Badia, Xo
sé Luis Meilán Gil, Ramón Máiz, Ma
rio Benedetti e Francisco Letamendia. 

III Certame de 
Fotografía 
A Comisión de festas de Padrón ven de 
convocar este certame de fotografia 
afeizoada, con tema libre. Os interesa
dos enviarán os seus traballos, mínimo 
5 fotos, con formato mínimo de 18 por 
24 cm, á Casa do Concello de Padrón 
antes do 11 de Abril. 

XXIX Congreso de 
Filósofos Xoves 
Do dia 12 ao 15 deste mes en Lugo, 
co tema xenérico de Filosofia e Dese
xo. As inscripcións pódense facer no 
Instituto Lucus Augusti (Avda. Rodrí
guez Mourelo, s/n.). A cota é de 3000 
pts., e de 4500 coas actas incluidas. 
Entre os conferenciantes estarán Anto
ni Domenech, Patricio Peñalver, Espe
ranza Guisán, Jacobo Muñoz, etc. E 
apresentarán comunicacións Román 
Gutierrez, Quintín Racionero, Jordi 
Xandri e Magda Polo, entre outros. 

Asemblea Galego
Cubana do Baixo Miño 
O próximo domingo 5 terá lugar a 
asemblea de constitución da Asocia
ción Galego-Cuban~ do Baixo Miño, á 
que están convidadas todas as persoas 
que esten interesadas pola realidade 
<leste país. ·Será no "Novff Muiño" de 
Camposancos ás 6 da tarde. + 
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Ulo o inartelo? 
XURXO ESTÉVEZ 

Un martelazo, o estoupido e xa está, libreime do televisor. 
Mais a rádio estáseme resistindo ainda un chisco pois sem
pre fica esa inxustificada esperanza de escoitar algun pro
gramiña non vomitivo. 

Resulta difícil pasearse polo dial sen sofrer o ataque dos 
40 Principais dictándome, co seu estilo histérico, cales serán 
os meus temas preferidos nas próximas semanas. 

E que dicer das entrevistas? "Benvido á liberdadé", desexá
. balle un funcionário do micrófono da Rádio Galega a un 
dos ex-presos que Fidel lle regalou a Fraga. 

Despois de explicarnos os horrores da illa, .o vendido con
fesou que ainda non collera moza aquí na Gal.iza mais que 
esperaba facelo en breve. Un detalle só escapouselle aos 
entrevistadores: perguntarlle por que estivera preso. 

De todo corazón, alén <liso, espero que nengun de vós, lei
tor ou leitora querida, tivese a má sorte de viaxar en Castro
mil un domingo pola tarde pois teríades o coco irremedia-. 
belmente taladrado polos locutores de fútbol empeñados en 
retransmitir todos os partidos a un tempo. Que peste! 

De modo que seguirei insistindo namentres Carme non me 
devolva o martelo. Tal vez nese. ínterin se revitalice a movi
da das rádios libres ou algunha emisora municipal nos des
perte do letargo auditivo. Ademais ainda é posíbel escoitar 
bons programas en Radio 3, apesar da peneira socialista. 

Canto á concesión de novas licéncias actualmente en trámi
te pola Xunta de Galicia, nada agardaremos de positivo pois 
non é xordo o PP -e menos mudo- á hora de repartir o pas
tel das ondas. Dado que o apterior governo tripartito auto
deglutiu as licéncias entre os seus acólitos, tócalle desta xei
ra aos fraguistas reequilibrar o dial. 

Non lle faltaba razón a Xosé Lapido cando afirmaba "o dial 
é a radiografía exacta da correlación de forzas entre as di
versas máfias en cada decénio". + 

Cme 

Ciclo 
"Cazando Bruxas" 
O dia 3 ás l 8h proxectarase en 
versión orixinal subtiduada o filme 
Daniel de Sidney Lumet; ás 
20,30h pasarase Un lugar en nin
gures, do mesmo director, e ás 23h 
Matar a un rousiñol, de Robert 
Mulligan, que tamén se poderá ver 
o dia 4 ás 18h. O mesmo dia ás 
23h proxectarase O mensaxeiro 
do medo, de John Frankenheimer, 
en versión orixinal. O dia 5 ás 18h 
pasarase o filme A maldición das 
bruxas, de Nicolás Roeg. O mes
mo dia ás 23,30h será Uranus, de 
Claude Berri, e O testaferro, de 
Woody Allen ás 23h. Todas as pro
xecc ións terán lugar no Teatro 
Principal de Compostela. 

Ciclo 
Florian Rey 
Coa programación deste ciclo so
bre o director aragonés, o Ateneo 
Ferrolán enceta unha nova etapa 
que terá continuidade en outros ci-

clos. En primeiro lugar pretenden 
recuperar a memória do cine feíto 
no Estado e asi elexiron a un dos 
directores máos importantes e que 
máis influiron no desenvolvimento 
da indústria. O cine de Florián Rey 
foi acusado de folclórico e popular 
en exceso, e hoxe é unha peza cla
ve para entender o cine que se fa. 
cía neses tempos. As cinco pelícu
las que se proxectan neste coclo 
forn adquiridas polo Ateneo para 
así iniciar a sua Videoteca. O <lis 4 
proxectarase Audiéncia pública, 

· realizada en 1946; odia 11 será La 
Nao Capitana, de 1947, e remata
rá o ciclo con La Cruz de Mayo, 
de 1954. 

Novo 
cine europeu 
Remata este ciclo no Centro Gale
go de Artes da Irnaxe coa proxec
ción do filme Os favoritos da loa, 
dirixida en 1984 por Otar Ioseliani, 
os dias 2 e 3. Serán ás 20,15h na 
Sala de Proxeccións do C.G.A.I. A 
Coruña.+ 
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Papel 100% reciclado, de 65 gm1m2. branqueado 
con osixeno. fabricado por Papelera Etxezarreta. ANOSATE 
A bicicleta de ·montaña, o capricho de moda 

As novas tecnoloxias da bici 
• DANIEL LAZARÉ 

e ada dia son máis os 
decididos a pedalear 

palas ruas e os montes do naso 
país, pero antes, de seguro, 
tiveron que pasar por unha tenda 
de bicicletas e "p~rderse" entre 
mountain bikes, bícis de carreiras, 
de paseo, roupa especial de 
ciclismo, ferramentas e un bon 
fato de complementos 
"imprescindíbeis", din os expertos, 
para pedalear. CYCLE'92, Salón 
Monográfico da Bicicleta abriu as 
suas portas en Bilbao hai poucos 
dias, nunha das mellares feiras 
monográficas sobre este sector de 
todo o estado; unha mostra que 
recolle as últimas inovacións no 
eido da bicicleta. 

A mountain bike foi a gran protagonista do 
certame: "A mountain bike ten o seu públi
co, é a eufória, o mercado está saturado 
dela, ainda que non tardará moito en che
gar a tocar teito", comenta un ex mecáni
co do grupo Banesto. Pésie a todo, esta 
robusta bicicleta, ideada na sua orixe para 
o monte, é nestes intres a raiña das estra
das e das ruas, nela se centran os gran
des adelantos técnicos neste sector. 

A forquiña con suspensión, ben por acei
te, ar ou resorte, ou combinando algun 
dos elementos é o complemento que máis 
se pode ollar nos trinques especializados. 
Este sistema aplicado ás bicicletas dá un
ha maior estabilidade á máquina, permite 
entrar nas curvas moito máis rápido e fai 
máis doado o pedaleo. Por 40.000 ou 
70.000 pesetas, segundo modelo, vostede 
pode incorporar un á sua bicicleta. 

Se as pretensións do ciclista son maio
res, a firma J.J. Cobas apresenta unha 
mountain bike, ainda prototipo, cun cadro 
de estrutura triangular en fibra de carbo
no, capaz de resistir os máis potentes 
golpes, monocasco de alumínio; suspen
sión intengral por elastómetros ás duas 
rodas, coa posibilidade de bloquear a 
suspensión traseira mediante un meca
nismo adosado ao manillar e un grupo 
shimano XTR, cunha ampla gama de pi
ñóns que permite atacar as cotas máis al
tas cun mínimo esforzo. Todo isto en tan 
só 11,5 quilogramos, ainda que os fabri
cantes coidan rebaixar o peso; este mo
delo, sen ter ainda o prezo fixado, ronda
rá no mellor dos casos as 400.000 pese
tas: pésie a estes alardes tecnolóxicos, 
ainda se poden atapar sinxelos modelos 
por 30.000 pesetas, capaces de resistir 
as máis duras embestidas. 

Se ao afeizoado velocipedista lle custa 
pedalear nas subidas, unha marca france
sa trouxo ao salón unha bicicleta cun peu
queno motor, que lembran os nasos enxe
ñeiros populares cando cun motor dunha 
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motocarro e unha destartelada bicicleta lo
graban unha cativa moto. Dun xeito máis 
depurado, este pequeno enxeño, ideado 
principalmente para os maiores, non nece
sita nengun tipo de permiso para circular 
con ela ao estar homologada como bicicle
ta, e o consumo é de tan só 1,5 litros por 
100 Km. de gasolina e o 1 % de mezla; por 
110.000 pesetas pódese ter nunha mes
ma peza unha moto e unha bicicleta. 

Para os coleccionistas e amantes das ve
llas formas, uns artesáns americanos fa
brican velocípedos ou calquer outro arte
facto que reproduce modelos antigos; son 
séries limitadas, e segundo os fabrican
tes, todos os modelos xa se vencieron. 

Ir guapos, tamén sobre rodas 

As novas tecnoloxias non só rematan na 
máquina e cada vez máis axiña vanse in
corporando novos materiais aos comple
mentos das bicicletas; culottes, maillots e 
o traxe integral, cheos de vivas cores e 
presididos polos imperativos da moda vi
xente, salfiren os stands da mostra en 
materiais como a lycra ou o último neo
preno, que garda o calor do carpo; neste 
material está feito un calcetin apresentado 
como novidade, que ao contrário doutros 
sistemas, vai por dentro da zapatilla. 

DA 

Outro elemento imprescindíbel é o casco, 
desque comezou a ser obrigatório nas dis
tintas probas estatais e internacionais 
moitos afeizoados lévano como sistema 
de seguridade ante posíbeis caídas; a chi
chonera deixou paso a materiais como o 
porexpan endurecido, oferece moita máis 
seguridade por un peso que non chega 
como moito ao médio quilo. 

Se apesar de todos estes adiantos voste
de segue empeñado en non andar en bí
ci' por mor dos pinchazos, isto xa non é 
disculpa; unha marca especializada in
ventou un novo produto que, aplicado pa
la válvula, tapona os posíbeis pinchazos 
dun xeito duradero e eficaz; ao aplicalo 
fórmase unha capa homoxénea no inte
rior do neumático. 

Bolsas para bicicletas, mochilas para ci
clo-culturismo, cronómetros, sistemas an
tirroubos, bacas de coches para bicicletas, 
material reflectante, ferramentas, bicicle
tas estáticas e demais elementos que ro
dean o mundo da bicicleta expuxéronse 
en 124 stands a cargo de 370 empresas 
expositores vindas de Alemaña, Franza, 
ltália, Estados Unidos, Reino Unido, Ho
landa, Bélxica, Dinamarca, Suíza, Taiwan, 
Índia, Xapón e do próprio Estado 
español.+ 
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Animo, 
compañeiros! 

• ·XOSÉ A. GACIÑO 

N on sei se todos os esforzos 
mobilizadores van servir para 

algo: mais ben temo que, desde os 
centros de decisión, non fagan puñe
teiro caso das reivindicacións, por moi
ta xente que se sume á folga xeral. A 
situación de marxinación de Galiza ·é 
de tal gravidade que a un non lle extra
ñaria nada que o poder deixara de 
prestar ás queixas galegas a atención 
que rematou por prestar ás doutras co
munidades autónomas que tamén le
varon ás ruas as suas protestas. 

En todo caso, a indiferéncia do poder 
-:dos diferentes níveis de poder_: se
ria unha mostra máis, por se quedase 
algunha dúbida, desa marxinación pro
gresiva que o proceso de integración 
na Comunidade Europea está a agra
var, a marxinación da economía gale
ga, deixada ao seu libre deterioro , 
practicamente sen nengun tipo de 
compensación real , sen ·respeito nen
gun ás suas características tradicio
nais básicas. 

Tampouco sei se iste é o momento 
oportuno para facer accións semellan
tes, nen se a folga xeral é o camiño 
máis · axeitado para acadar a solución 
dos problemas: alguns, especialmente 
os que non oferecen nunca alternati
vas, gostan de comentar que é piar 
ese remédio que a enfermidade. 

O que si sei , e penso que ninguén po
de negalo, é que existen razóns da
bondo para a protesta e dalgunha for
ma tiña que producirse unha reclama
ción colectiva fronte ·a unha crise de 
fondo que, nestes momentos, é tratada 
coa maior das agresións políticas: a do 
desprécio. 

En calquer caso , e ainda que non ser
va para moito o xesto -o importante 
é sentirse unidos nunha perspectiva 
solidária de futuro-, alá vai o meu 
saúdo con palabras de Rosalía: "Áni 
mo, .compañeiros, toda a terra é dos 
homes!".+ 

VoLVER Ao REGO 

M entres os sindicatos reclaman, 
e coma quen fai ouvidos xor

dos, os xornais publican as "contas de
ficitárias do INI en Galiza". Agachan, 
sen embargo, que os beneficios das 
instalacións de Endesa en chan galega 
superan os 50 mil millór;is de pesetas, 
moito máis do que perden todas as de
mais empresas públicas por xunto. Ta
mén deberían contar o doado que é fa
cer que un,ha empresa pública teña 
perdas. A Alvarez pecháronlle as tan
das próprias de venda e despediron 
aos principais vendedores cando a em
presa era rendábel. A seción de moto
res de Barreras foi esnaquizada a ca
pricho, trasladada de Vigo a Porriño e 
regalada aos alemáns que recebiron 4 
mil millóns de subvencións públicas e 
lago cerraron. A Astano proibíronlle fa
cer barcos, ao tempo que o INI dedica
ba 5 mil millóns a capitalizar AESA de 
Cádiz ... + 




