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F. Hernández 
Soto: 
1 A democrácia 
non chegou aos 
empresários' 
Ten no seu despacho unha repro
dución do Gernika de Picase, se
guramente froito do seu · paso por 
Económicas. Agora é Conselleiro 
Delegado de (COVSA), empresa 
que ben de asinar un acorde coa 
Asociación de Funcionários para a 
Normalización Lingüística para ga
leguizar a empresa. Hernández 
Soto é, sobre todo, a voz críticana 
cúpula da patronal.+ 

(Páxinas 14-15) 

Reaccións 
encontradas na 
análise da 
folga 
Para X. L. Barreiro, tivo lugar unha 
"broma xeral", pois os galegas se
guen votando aos mesmos. F. Ro
dríguez, en cámbio, ere que a fol
ga terá importantes custos eleito
rais. Casares considera que foi un 
acto simbólico que non terá conse
cuéncias. M. Villares (CCOO) ase
gura que nos corredores do gover
no central existe preocupación e 
decisión de tomar medidas.+ 

(Páxinas 10 -11) 

Larry Fink: 'En 
Norteamérica 
non temos 
sindicatos 
coma 
na Galiza' 
Se Lanzarote fose fotógrafo, fa
ria como Larry Fink: nunha man 
a Leica A e noutra o flash de bra
zo. Os críticos dinque fai fotos 
agresivas e tenras ao mesmo 
tempo: feitas dacabalo J:>ara re
tratar os pensamentos e a poe
sía dos que se xuntan. + 

(Páxinas 24- 25) 

PERIÓDICO GALEGO SEMAN·AL 

O 40 por cento da carne que se consume na Galiza 
non é inspeccionada 

Carne 
sen pasaporte 

Os empresários 
cárnicos afirman que, 
se non fose pola sua 
profisionalidade, non 

existiría nengun control 
sanitário sobre os 

produtos cárnicos; os 
veterinários declaran 

que, nas actuais 
condicións, non poden 

facer as inspeccións 
requeridas; a Xunta 

emite informes 
tranquilizadores e os 
consumidores calan, 

ainda que, para 
producir máis barato, a 

précios do mercado, 
sexa necesário 

descobrir sistemas 
máis rendíbeis. En toda 

esta situación non só 
sai perxudicado o 

consumidor, senón 
tamén a carne galega. 

A saúde aguanta 
mellar que o mercado. 

CHUS GARCIA 
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A Asociación de lndústrias Cárnicas afirma que se non fose 
pala sua profisional"idade isto_seria causa fina 

Perto do 50 % da carne que se 
sacrifica na Galiza véndese sen 

control sanitário 
PRIMITIVO CARBAJO 

Os informes da Xunta son tranquilizadores, pero, tanto veterinários como os profisionais do' sector cárnico, afirman 
que non existen os controles axeitados para a venda de produtos cárnicos. Culpa á Administración de falta de 

sensibilidade e se os primeiros esixen garantías laborais,_ os matadeiros afirman que non pode cair só sobre eles a 
responsabilidade. Os matadeiros municipais son os que conculcan máis ~s normas. 

Pésie aos informes tranquiliza
dores da Xunta, as fontes do 
sector industrial cárnico consul
tadas por A Nasa Terra aseguran 
que arredor dun 40 por cento da 
carne que se consume na Galiza 
é sacrificada en auséncia das 
máis e1$3mentais garantias sani
tárias. E nomeadamente .a carne 
dos animais que se sacrifican 
nos matadeiros municipais. 

Pero non só falla a inspección 
nestas factorias municipais. Os 
empresarios das indústrias cár
nicas de Pontevedra, reunidos 
hai unhas semanas en Vigo, de
nunciaban como "se non fose 
pola nosa profisionalidade a si
tuación sanitária dos alimentos 
seria cousa fina", denunciando 
o pouco control sanitário exis
tente. "Na prática", afirma, "os 
que selamos a carne somos os 
próprios matadeiros, os vete
rinarios, co que gañan, non po
den estar pendientes de nós e, 
nós , tampouco podemos estar 
pendentes deles". 

Tampouco os veterinários están 
contentos co papel que xogan . 
Asi quedou de manifesto na 
apresentación do 1 Congreso Fe
deral Autonómico de Veterinários 
a celebrar en Lugo o 23 de Maio. 
O Presidente do Comité Executi
vo, Luís Regalado Larín, sinalou 
entre os problemas máis impor
tantes do veterinários a taita de 
"deontoloxia protisional e de es
pecialización e a falta de remu
neración". Tamén puxeron de 
manifesto nesta apresentación 
como os controles sanitários, so
bretodo, polos motivos antes ex
postos, non son rigorosos, po
ñendo como exemplos da situa
ción o que "un veterinário muni
cipal só cobra 92 mil pesetas ao 
mes e hai 20 anos que non se 
convocan novas prazas de vete
rinários titulares. Esta remunera
cion, tendo que pagar ademais 
as viaxes, leva a que moitos se 
desentendan das suas funcións 
inspectoras, xa que gañan moito 
máis mirando caniches". 

Segundo os veterinários as pra
zas da Xefes de Sanidade están 
totalmente abandonadas e a 
maioria pensa que os veterinários 
só valemos para coidar animais 
cando a nosa función na socieda
de é esencial para a saúde". 

Um empresário cárnico comentá
balle a A NOSA TERRA como 
"os veterinários, no fondo , de
senténdense de todo. Se vai car
ne má es ti quen a cargas, como 
empresa e como responsábel. 
Non me estraño, ou ti lles dás un 
sobresoldo ou non gañan para 

O selado da carne non o realizan os veterinários, senón calquer traballador. 

Os alcaldes manteñen en funcionamento 
os matadéjros pala sua única 
grácia de seren instrumentos afeitas 
·ao clientelismo político. 

estaren pendentes do teu mata
deiro. Habia alguns que só viñan 
pala factoría para levar uns file
tes para comer ou por carne pa
ra o can. Como cho digo. Os ve
terinários estanse negando a tra
ballar e paréceme lóxico, segun
do están as causas". 

O Xerente doutro matadeiro afir
maba que o veterinário non apa
recía por ali en semanas e me
nos os inspectores da Xunta "pe
ro a sua coordenacion e tan boa 
que houbo illáis dun dia que 
aparecer até tres inspectores, 
andan uns atrás dous outros". 

Semella, polo menos asi o mani
festaron os matadeiros e veteri
nários consultados, que non cae-

ron moi ben os cámbios realiza
dos por Romay Beccaría des
pois da toma de posesión en Sa-

. ni dad e, "relegando dos seus 
pastos ás poucas persoas que 
se ocuparon de mellorar un pou
co a situación". 

A inspección da Xunta 

A Xunta levou a cabo unha ins
pección de todos estes estabele
ci mentos municipais, constatou 
os múltiples incumprimentos sa
nitários que se dan neles e, por 
delegación comunitária, fixou un 
prazo que remata no ano 96 pa
ra arranxar as deficiéncias ob
servadas naqueles matadeiros 
nos que os arranxos fosen sus
ceptíbeis de facerse. 

Non se entende o prazo outorga
do para rematar arranxos, cando 
xa no próximo ano a máquina terá 
que funcionar co horário europeu 
e se sabe que a solución máis ra
zoábel pasa por derrubar a maio
ria desas instalacións. Por obsole
tas, por perigosas. Pero o que na 
directiva comunitária figura como 
unha excepcionalidade, ese prazo 
aberto até o 96, aqui pode se con
verter nun réxime colectivo e de
sastroso. Engadindo incertezas 
nas perspectivas industriais. 

Na sua orixe, os matadeiros mu
nicipais foron 1·evantados coma 
unha garantia de abastecimento 
de carne ás povoacións respecti
vas. Eran outros tempos. Hoxe en 
dia a sua desaparición non apre
sentaria o menor risco de desa
bastecimento, xa que logo, taf1~º 
as indústrias privadas coma os 
matadeiros comarcais, infrautili
zados todos, oferecen sobradas 
garantias para a cobertura da de
manda. E nunhas condicións sa
nitárias que non admiten compa
ranza coas máis comuns dos ma
tadeiros municipais. Os alcaldes, 
sen embargo, mantenos en fun-

ANXO IGLESIAS 

cionamiento pola sua única grácia 
de seren instrumentos afeites ao 
clientelismo político . O mesmo 
compromiso de arranxo pode le
var unha chea de millóns a cada 
con?ello que o asine. 

Réxime discrecional 

Desde o ano 1989 os coricellos 
teñen abriga de rrianter os seus 
matadeiros no mesmo réxime 
sanitário e fiscal que rexe para 
as outras empresas do sector. 
Pero isto é teoria que poucos le
van á prática. Na maioria dos 
casos esixe construcións de no
va planta. Pero séguese un si
léncio cómplice no tratamento 
do tema, sen ·importar o que ao 
respeito sinalan as normativas 
comunitárias. No de Cangas, 
por exemplo, se detectou o in
cumprimento de 26 normas abri
gadas pola regulamentación da 
CE. Pero segue funcionando. E, 
se cadra, tampouco é o pior: 
noutros falta auga corrente ou 
as ratas campan ao seu ar co
mo natural tecnoloxia de elimi
nación de residuos, ou o que 
.falta é a ventilación, cando non 

r-· 
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a balanza para reali
zar as pesadas ... 

Nestes matadeiros se 
manipula a carne a ei-
to, sen o máis elemen
tal control sanitário, 
non pintan nada os 
veterinários ... Estes 
deberian remitir a 
Agricultura todos os 
dados da sua actua-
ción: da pesaxe ás 
condicións de saída 
da carne. Pero estas , 
funcións e critérios { 

E§) 

CAR~l/~DA 
G/\LEG/-\ 
------. -----

profisionais son impo- t ºlm <r·-J ~ttJ #f-, · 
sibilitados pola própia ~ ' ll ~~ ,e il\ ~~}f>i 1fl? ~..,~ ~~or;~ ¡q17'1h 
dotación das intala- ~ /~LJl _~{~m,·· l~!~I ~Í !~~ ¿~~~fill 1~\ ~p@\_l!f)_ 
cións de sacrifício, ob- 1---------------tnl• 11 Ll~¡=,_r~~;-r, t .... ~~=~ J..~_., ..!...:>Ji~ · ';-, '-../_ '-q{§O U6111 b•. 
soletas, ou ignorados ~ - · - =- -~ ~ ~- "° 
olimpicamente pala 
vontade dos respecti-
vos alcaldes. O veteri
nário fai o seu dictame 
e o alcalde pronúncia a última 
palabra asumindo a responsabili
dade. As autoridades de Agricul
tura ou Sanidade calan para non 
se interpoñer neste subtil exercí
cio de captación de votos, os vo
tos da carne .. . 

O éxito político dos matadeiros 
municipais ven dado polo seu 
absentismo fiscal. Tampouco ni
so conta para eles a abriga de 
aplicar o réxime comun a toda a 
indústria cárnica. Nos matadei
ros municipais prevalece o anti
go sistema tributário das tasas, 
quer dicer, hoxe o cobro por par
te do concello de 500 a 1.000 
pesetas por animal sacrificado. 
lsto poderia ser contemplado di
rectamente como un fraude fis
cal. Non cumpren coa saúde pú
blica nen cumpren co fisco : es
tán funcionando na ilegalidade. 
E deste xeito fan unha compe
téncia desleal á indústria priva
da, que si é vixiada no seu axus
te á normativa europea. Os ma
tadeiros industriais, por exemplo, 
pagan arredor de 7.000 pesetas 
por xato sacrificado en impostas 
directos. Os municipais, nada. 

Outra variábel de semellantes 
resultados daa o concello da Co
ruña, que investiu uns mil millóns 
de pesetas na construcción dun 
matadeiro, este si , axeitado aos 
tempos. Pasto a funcionar, rega
lárono de feito aos carniceiros, 
que non pagan nada polo uso 
das instalacións. O mercado da 
carne dá votos, pero tampouco 
na Coruña esa gratuidade trans
cende nun abaratamento dos 
prezos de venda ao público: logo 

Os matadeiros 
manipulan a carne 

·a eito, sen o máis 
elemental control 
sanitário, non 
pintan nada os 
veterinários ... 

abonda na competéncia desleal 
coa indústria privada. 

O Anuario Ga/icia en cifras que 
edita a Xunta sinala a existéncia 
de 139 matadeiros no ano 87, da
ta na que atribuiu .ao sector unha 
produción bruta de 42.397 millóns 
de pesetas. Agora atribue ás em
presas privadas unha facturación 
duns 35.000 millóns e informa da 
remodelación ou "proceso de re
m ode lació n" de 50 matadeiros 
"comarcais e municipais". Outros 
40 privados están na mesma si
tuación ou mellar, preparados pa
ra competir na Europa do 93 . 
Quedan outros 49 en situación 
non especificada. En canto se va
lora a produción desa centea de 
matadeiros municipais e comar
cais? Se a indústria privada pro
duce 35.000 millóns de pesetas, 
engádase o que produzan os ma
tadeiros comarcais --canto?- e 
o resto será a produción dos mu
nicipais: de novo, canto? 

PEPE CARREIRO 

A manipulación que apresenta a 
escolma dunhas cifras, calando 
outras , impede saber de fixo o 
prezo político do sostimento dos 
matadeiros municipais: viria ser 
tamén o prezo dos votos acada
dos nesa clientela ... 

A Xunta vixia, 
perda coidado 

A carne galega está libre de toda 
substáncia nociva para a saúde, 
segundo a Consellaria de Sani
dad e, que fixo un estudo de 
2.500 mostras recollidas en to
dos os matadeiros da comunida
de autónoma. Segundo fontes da 
indústria da carne, esta mostra é 
insuficiente e a sua maior virtude 
está nos efeitos propagandísti
cos que a Xunta capitaliza coa 
sua divulgación. 

O estudo fíxose como parte dun 
plano estabelecido en todo o Es
tad o como consecuéncia dun 
compromiso suscrito coa CE. A 
Galiza correspondíalle a toma de 
1.900 mostras: 1.300 para inves
tigación de antibióticos, 600 para 
investigación de hormonas e 
anabolizantes e 100 para investi
gación de metais pesados, in
secticidas e outras substáncias. 
A Consellaria chegou a recoller 
600 mostras máis das previstas, 
ampliando o ámbito de investiga
ción non só aos matadeiros, se
nón tamén aos pontos de venda 
e orixe da carne, nas mesmas 
explotacións gadeiras .- Os resul
tados foron os seguintes: 

Dentro do grupo de substáncias 
(Pasa á páxina seguinte) 

·O mercado 
manda na saúde 
O 7 de Abril celebrouse o Dia Mundial da Saúde. Os países 
desenvolvidos aproveitan para faceren campañas de propaganda 
contra os mesmos excesos consumistas que, o resto do ano, se 
enchen de publicitar: o tabaco, o alcool, a carne, a vida 
sedentária ... Todo semella contra-senso, sobretodo cando vemos 
que o poderio destes países que entronizan esas datas 
significativas como se fose a abriga de "confesarse unha vez polo 
menos por Cuaresma", aséntase; precisamente, no domínio dos 
mercados mundiais. · 

Os douto? especialistas que afirmaron que no mercado impera a 
Leí da Selva, descoñecian, sen dúbida, metidos nos seus 
despachos de cimento e cristal, o sábia que é a natureza. As leis 
do mercado non as dita a natureza basándose no equilíbrio das 
distintas espécies, senón que as impoñen as grandes 
multinacionais tendo como eixo o beneficio económico. 

Nesta carreira de beneficios económicos imponse o abaratamento 
dos custes de produción que se realiza a custa das condicións 
laborais dos traballadores, dos seus salários e dos níveis de 
calidade dos produtos. As grandes trans-nacionais alimentárias 
descobren que non hai outro sistema máis rendíbel que o emprego 
da química nas diversas fases do ·proceso. 

Aparecen asi produtos como o clembuterol e outrosanabolizantes 
para engordar o gado. Química permitida ainda hoxe nos EE.UU. e 
nalguns países de Europa até hai algun tempo. Frente a estes 
procesos de farmacopea industrial os pequenos agricultores que 
producen de xeito natural, non poden competir en prezos e as 
grandesmulti~nacionais da alimentación non só impoñen,como os 
EEUU nos acordosdo GATT,poderen exportar a sua carne por 
máis que estexa intoxicada con estes fármacos nocivos, senón que 
tamén abrigan a cuotas de produción aos pequenos agricultores 
para que a sua carne, mellar, non poda arruinar nen as suas 
granxas-factoria,nen, sobretodo, os seus tinglados de importación
exportación, nen as cadeas de comida-lixo. 

Pero é máis, son estas mesmas multinacionais, as leis estatais e 
internacionais, as que fixan os parámetros requeridos para un 
produto ser apto para o consumo. Ollamos asi como substáncias 
proibidas nuns países son aceitadas neutros, ou como os índices 
requeridos para levar o pracet de "aptos",seadaptanás 
necesidades da produción. 

Durante moito tempo estívose especulando coa má calidade do 
leite galega, até o ponto de, nós mesmos, crermos o canto. Viñeron 
logo análises de revistas de consumidores e puxérona á cabeza 
das producidas na Europa comunitária. Ao naso leite 
achacábaselle unha falta de hixiene ou pouco contido en graxa (que 
as fábricas destonan até deixala, todo o máis, no 3 por cento). O 
exceso de bactérias elimínase cos modernos sistemas de 
hixienizado; o que xa é máis difícil de eliminar é o contido de 
fosfatos, hidratos e mesmo mercúrio, que contén o leite das 
granxas de Holanda ou Luxemburgo, contaminada polo tipo de 
alimentación. Esa calídade non se mede. Como tampouco se mede 
a dos tomates fosforados, as leitugas nitroxenadas ou as patacas 
de potasa. As leis do mercado impostas palas multinacionais non só 
van contra a nasa economia, senón tamén contra a nosa saúde. + 

ANOSA '!'ERRA 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A saúde aguanta mellar que o mercado 

A intoxicación política dQ carne 
A rentabilidade dos 
produtos cárnicos nos 
mercados europeus_ 
mantense co aditamento 
de produtos químicos 
para fa cela máis 
rend íbel. Os 
consumidores saen 
perxudicados, pero o 
mercado mantense. 
Frente a esta explotación 
industrial Galiza sai 
perxudicada. 

No ámbito da Comunidade Euro
pea o tratamento das carnes des
tinadas ao consumo humano con 
produtos químicos é moeda co-

rrente , imposta polas próprias 
leis do mercado mundial. Na Ga
liza estas práticas son menos fre
cuentes que no resto de Europa, 
pero semente polo menor desen
vo lvi mento industrial do sector 
cárnico. Aquí o risco sanitário 
imediato da carne que chega ao 
mercado ven dos matadeiros mu
nicipais : é como comer nun es
tercoleiro, di graficamente un in
dustrial consultado por A Nosa 
Terra. Hai lago o risco económico 
de non poder producir mantendo 
os .níveis de calidade porque hai 
que producir máis barato e ainda 
non se descobriu un sistema 
máis rendíbel que o emprego da 
química nas diversas fases do 
proceso. A saúde aguántao de 
mellar maneira que o mercado. 

o sector cárnico acadou un mei
rande desenvolvimento e desde 
hai anos ven dando pauta ao 
resto dos países da CE. Irlanda 
é, entre eles, un dos que mellar 
soubo se aplicar a lición: partin
do praticamente da nada, hoxe 
exporta unha boa parte da sua 
produción cárnica. Para Galiza 
esa experiéncia pode ter un ca
rácter paradigmático. As condi
cións sócio-económicas son se
mellantes no ponto de partida e 
a experiéncia europea pouco po
de ensinar ou engadir aqui, agás 

1 
1 
1 
1 
1 

Holanda é o país europeu onde : 

o sistema da organización indus
trial. A CE priviléxia a produción 
da gran indústria. 

O eixo administrativo desas ex
periéncias de éxito non apresen
ta maiores segredos: consiste na 
integración de todos os subsecto
res implicados no proceso cárni
co, desde os importadores de 
penso até os fabricantes de 
chourizos, nun organismo único, 
un instituto oficial que funciona 
case coma un ministério. A pro
dución é promoción publicitária 

Ainda non se descubriu un sistema máis 
rendábel que o emprego da química nas 
diversas fases do proceso. A saúde 
aguanta de mellar maneira que o 
mercado. 

L-------------------------------------------------------: 

dos produtos no mercado inter
nacional pertencen ao ámbito 
das suas competéncias. Funcio
na coas cuotas das próprias in
dústrias integradas. 

Na Galiza ven de constituirse hai 
mes e médio a Mesa da Carne, 
que tenta ser o xérmolo dun or
ganismo semellante aos comuns 
na CE. Nesta Mesa participan os 
sindicatos agrários, os industriais 
do sector cárnico e mesmo os re
presentantes da Consellaria e do 
Ministério de Agricultura. As con
dicións naturais para un bon de
senvolvi mento do sector están 
dadas. Agora semente hai que 
artellalo, e non é doado. Hai que 
pór organización e planos cos 
novas cri térios da europeidade 
onde prevalecen costumes de • 

(Pasa á páxina seguinte) : 
1 ___ __ _________ _ ____ _ _ _ _ _____ J 
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(Ven da páxina anterior) 

hormonais empregadas como 
anabolizantes foron investigados 
diversos fármacos. Dos poten
cialmente máis nocivos para a 
saúde, como as substáncias xe
no-bióticas e estilbenos, investi
gáronse 800 mostras sen atopar 
nenguna delas. Polo que atinxe 
ás hormonas naturais, encontrá
ronse nun 4% (15 mostras), con 
níveis sospeitosamente altos, 
que foron investigados. (Ignora
mos os resultados desta investi
gación). 

O capítulo aoque a Comunidade 
Europea outorga máis importán
cia dentro deste plano de mos
treo se retire ás substáncias ini
bidoras (resíduos de antibióti
cos). Foron analisadas 1.380 
mostras e se atoparon sete ca
sos (0,5%) de xatos e xuvencas 
nos que se detectaron vestíxios 
destas substáncias. Estes sete 
casos corresponderon a gado 
adulto e a Consellaria os atribuiu 
a algun resto de tratamento anti
mam ítico. 

Outro capítulo a destacar pala 
sua importáncia com0 fraude, xa 
que provoca na car
ne un exceso de au
ga -que produce a 
conseguinte merma 
ao cociñala- é o 
uso de substáncias 
tireostáticas. Na in
vestigación de ma
tadeiros atopouse a 
presenza , nalguns 
casos, destas subs
táncias , sendo de
comisada unha res 
por este motivo. 

O clenbuterol 

O concello da 
Coruña, que 
investiu uns mil 
millóns na 
construción dun 
matadeiro, 
regalouno de feito 
aos carniceiros, 
que non pagan 
nada polo uso. 

gación de tres destes casos 
conduciu a unha fábrica de pen
sos e o caso está neste intre 
"sub iudice". Todo parece indi
car, sen embargo, que a causa 
non vai máis aló de apresentar 
unha cabeza de turco que dé 
credibilidade á actuación admi
nistrativa. 

O clenbuterol é un 
fármaco autorizado 
para o uso na medi
cina humana e me
dicina veterinária, re
comendado para ca
sos de deficiéncias 
respiratórias. Recen
temente comprobou
se que ten un efeito 
secundário como 
anabolizante no ga-
do, xa que favorece Destripando un cuxo. CHUSGARCIA 

a formación de tecido muscular. Nos animais investigados nos 
Os efeitos indesexábeis por un matadeiros non se atopou en 
consumo excesivo desta subs- nengun caso clenbuterol , agás 
táncia tradúcense en taquicár- no seguimento por sospeita de 
dias , palpitacións, excitacións dous casos que foron retidos e 
nervosas, 'náuseas, mareos... destruídos no mesmo estabeleci-
que desaparecen no prazo de 24 mento: non se di onde. 
ou 48 h_oras. Elimínase coa orina. 

O plano da CE estabelecia para 
Galiza unha recollida de 20 mos
tras. Fixéronse 109, cos resulta
dos seguintes: 

En penso detectáronse seis 
mostras con clenbuterol, tras o 
qu~ se abriu expedente para in
vestigar se a presenza do pen
so responde a un uso terapéuti
co, como medicamento, ou a un 
interese fraudulento. A investi-

O plano da CE 
estabelecía para a 
Galiza unha 
recollida de 20 
mostras para. 
controlar o · 
clembuterol. 

Na ampliación do ámbito de ac
tuación do plano chegouse até 
os cebadoiros de xatos, feiras e 
mercados, controlándose 254 
animais que foron retidos até a 
comprobación das análises reali
zadas. De todas as mostras in
vestigadas, descobríronse 50 ca
sos, dos que 18 procedian dou
tras comunidades ás que lle foi 
remitida a documentación para 
que continuaran co correspon
dente expediente. Os outros 32 
casos seguen ca seu proceso 
sancionador na Consellaria de 
Sanidade ou na de Agricultura. 

Se ben se encontrou unha baixa 
porcentaxe de substáncias inde
sexábeis nas carnes, nos poucos 
casos -non di cantos- en que 
se trataba de substáncias perigo
sas para a saúde -non di ca- , 
les-, foron intervidas e destruí
das -non di onde- antes de 
chegar ao comércio público.+ 

(Para complementar a información 
ler os artigas: "Os pecados da carne" 

(ANT 506), "As explotacións familiares 
tampouco poden producir carne" 

(ANT 507) e "Vacas con sobredoses" 
(ANT 510) 

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

Clasificando as canles. 

(Ven da páxina anterior) 

sesgo terceiromundista. Hai 
que integrar todos os factores, 
desde os peiraos axeitados 
-que non hai- para a descar
ga da matéria prima dos pen
sos compostos. Producir os 
pensos, fabricar os múltiples 
derivados da carne, formar pro
fisionais, estruturar o sector ... E 
todo, atendendo á natureza só
cio-económica das explota
cións -inda que a CE privilé
xia a promoción da gran indús
tria- e respeitando a confian-

. za que a carne galega encentra 
no mercado, garantindo a sua 

1 
calidade. Unha ampla série de 
factores de difícil harmoniza
ción, pero de obriga cantada. 

Os industriais da Asociación 
Provincial das lndústrias Cárni
cas consideran que a disposi
ción da Consellaria de Sanida
de do 20 de Xaneiro pasado , 
abrigando a marcar a carne ga-
1 eg a a ferro, un gol que lle 
marcaron ao conselleiro. Con
sideran que este xeito de mar
car non garante nada, só eleva 
os custes, "porque ternos que 
destinar un ou dous homes a 
este traballo", porque están a 
vir gado de fara que se está a 
matar nos matadeiros galegas 
e despois véndese como se a 
carne fose de aqui. "Se non se 
controla a carne que entra non 
se fai nada", afirman "oficial
mente" quen teñen que selar a 
carne son os veterinários, pero, 
na prática son os próprios ma
tadeiros que o fan . 

O SLG celebrou hai duas sema
nas unhas protestas diante dos 
matadeiros lugueses para pro
testar contra a entrada de carne 
foránea que, despois, seria ven
dida como "carne galega". 

1 Cara a ese horizonte se cami
ña con grandes doses de vo
luntarismo. Os promotores tro
pezan coa falta dunha afoutada 
política de apoio. Ainda máis: é 
a própria administración auto
nómica quen menos interese 
amasa en que saian adiante 
iniciativas dese tipo estrutural. 
Se o mercado require t,Jnificar 
as funcións cara á maior renta
bi l idade económica, o actual 
espallamento de atribucións e 
competéncias tamén aporta un
ha clientela política de baixo 
custo: Son maneiras distintas 
as que se barallan de · medir a 
rentabi 1 id ad e ... 

Aditivos 

Na produción cárnica europea 
-xa se di que cos holandeses 
á cabeza-, a rentabilidade 
mantense grácias á axuda da 
química en tod.o o proceso, em-

ANXO IGLESIAS 

Na produción 
cárnica europea 
-xa se di que 
cos holandeses 
ácabeza-, 
a rendabilidade 
manténse gracias 
á axuda 
da química 
en todo o proceso, 
empezando palas 
granxas. O uso 
de anabolizantes, 
incluido 
o polémico 
clembuterol 
é xeralizado. 

pezando palas granxas. O uso 
de anabolizantes, incluído o po
lémico clenbuterol, é xeraliza
do, s'egundo aseguran fontes 
solventes consultadas por este 
semanário. "Se non existisen 
eses aditivos , todos sabemos 
que a produción non seria com
petitiva no mercado internacio
nal, que en definitiva é quen 
impón as leis". 

Isa si, o control das diversas 
doses que se engaden no pen
so dos animais para axilizar o 
seu engorde, darlle fibra á car
ne e demais maravillas, ou os 
conservantes que se aplican na 

Aqui ainda se 
traballa na 
transformación 
primária da carne. 
Pero o mercado 
está aberto 
a outros produtos 
de maior 
elaboración e 
conviría 
aproveitalo. 

fase final dos patés e chourizos, 
parece ser rigoroso, co rigor eu
ropeu. Non interesa demasiado 
coñecer as consecuéncias ao 
longo prazo deses maos costu
mes sobre a saúde pública. O 
corpo aguanta con síntomas 
menos alarmantes que os do 
mercado, xa se sabe. E os as
pectos de saúde ben poden 
permanecer agachados na ur
xéncia das contas de resultados 
e outros balances. 

Sobre esas práticas semiclan
destinas mantense un pacto de 
siléncio oficial, por máis que as 
mesmas resulten un segredo a 
voces. A explicación da sua 
existéncia faise sinxela: o reco
ñecimento da utilización de adi
tivos, nomeadamente do clen
buterol, levantaria o veto euro
peu á importación de carnes 
norte-americanas, veto que ho
xe , con ese pretexto oficial, -
mantén a CE como unha ba
rreira proteccionista. En Europa 
xa hai unha super-produción de 
carne e hai que defender o pró
prio mercado frente á carne 
conxelada dos Estados Unidos, 
onde o emprego de clenbuterol 
faise abertamente e sen o me
nor complexo. 

A produción de carnes absolu
tamente naturais semella hoxe 1 

en dia unha quimera en explo
tacións industriais. Os aditivos 
xa se atopan en todo zanco de 
polo que chega ao mercado, en 
todos os chourizos, etc. Non fa
lernos das consecuéncias que 
estas práticas podan ter sobre 
a saúde pública: a miúdo esca
pan ao control sanitário, intoxi
can. Pero trátase de efeitos es
porádicos e imediatos, se ca
dra, porque a algun gadeiro lle 
entrou o síndrome de Aladino e 
se pasou na dose química pela 
sua ansiedade de ver medraren 
os animais 9omo por unha arte 
de máxia. E a necesidade de 
produci r e vender a prezos 
competitivos. O mercado deixa 
pouco espazo á escrupulosida
de naturalista: non é rendíbel. 
Semella imposíbel. 

Cataluña é, no Estado español , 
a primeira comun idade que 
soubo aplicar esta orientación 
da mercadotécnia europea nas 
suas carnes (como son, os ca
taláns!) . Neutras zonas gadei 
ras, como a província de Avila, 
tratan de coller o mesmo paso 
e, desde lago, os anabolizantes 
xa son un aditivo corrente na 
dieta dos animais destinados 
ao consumo. 

Esta é unha das realidades que . 
expoñen os industriais do sec
tor cárnico . galega no ponto de 
partida de se organizar nunha 
frente comun. Hoxe en dia o 
emprego de anabolizantes no 
sector cárnico galega é menor 
que nesas outras comunidades 
españolas ou europeas, pero 
semente porque tamén é me
nor o seu grau de desenvolvi
mento industrial. Aqui ainda se 
traballa na mera transformación 
primária da carne. Pero o mer
cado está aberto a outros pro
d utos de maior elaboración e 
conviria aproveitalo. Mantendo 
as garantías, e non só a imaxe, 
dunha calidade xenuína. 

E o artellamento dunhas cau
sas con outras pede o peche, 
xa, da maioria dos matadeiros 
municipais. Máis perigosos pa
ra o desenvolvimento industrial 
e para a saúde que os mesmos 
aditivos. 1 

1 
1 ____________________________________________________________________________ J 



CRISES NA NOVA ORDE 

. O axus_te económico peruano prescinde de formalidades 

Fuiimori, o xaponés ap~lítico, recurre aos militares 
• PRIMITIVO CARBAJO 

O golpe de estado 
institucional que entrega o 
poder ao exército peruano 
servirá, antes ca nada, 
para que os militares 
podan acometer 
limpamente tarefas 
xenocidas sen as 
restriccións e atrancos 
próprios, mal que ben, do 
sistema democrático que 
suprime. Breve, como 
case sempre en 
Latinoamérica. 

A epidemia de cólera e os recen
tes terremotos fican na anédota 
da atrocidade que vive o Peru 
desde hai anos. Alberto Fujimori 
herdou un país sumido na máis 
absoluta bancarrota económica 
e escachado por mil frentes de 
guerra: as abertas por Sendero 
Luminoso (guerrilla maoísta) , o 
Movimento Revolucionario Tú
pac Amaru (guerrilla tradicional , 
foquista ou guevarista) e o nar
cotráfico, nunha cruenta pelexa 
de todos contra todos e contra o 
exército e a policía. O narcotráfi
co posibilitou , por razóns óbvias, 
os únicos pactos ou alianzas, 
namentres terror e fame segui
ron campando polo Peru ante a 
mirada pasiva, cando non favo
recedora, dos organismos e po
téncias internacionais que agora, 
neutro alarde de cinismo, se es
gazan as vestiduras. 

Alan García, ao ser eleito presi
dente da república no 1985, con
taba cun respaldo xeralizado na 

O axuste económico marcado polo FMI quedará previsibelmente libre de resposta social por temor á man dura dos militares. 
Na fotograffa, aspecto de Lima. 

povoación, que ainda pudo viver 
dous anos máis nun clima de 
certo optimismo social grácias á 
financiación do consumo , que 
esgotou totalmente as reservas 
do Tesauro Público. 

Alan García destapouse como 
un líder demagóxico e megaló
mano, tan obsesionado por capi
tanear un movimento continental 
contra a débeda externa coma 
xordo ás urxéncias estruturais e 
de pacificación do seu país. O 
FM 1 e a banca internacional , co
mo resultado , bloquearon as 
axudas financeira~ ao Peru, que 
polo demais seguiu pagando bai
xo corda as suas cuotas de dé
beda exterior. García deu des
pois un salto no baleiro: anunciar 

a nacionalización do sistema fi
nancei ro peruano, o que tam
pouo chegou nunca a consumar, 
mais o seu simples anúncio bas
tou para sementar o caos econó
mico que prevaleceu .no resto do 
seu mandato. 

A guerra sucia, m·entres, espa
llouse desde o departamento 
central de Ayacucho. O Goberno 
perdeu o control sobre os dous 
tércios do território nacional. Se
dero luminoso aproveitou a de
sesperación social para engrosar 
as suas filas e dominar, a costa 
do MATA, na rexión do Alto Hua
llaga, que produce a folla de máis 
da metade da cocaína que se 
consume no mundo. O pacto cos 
narco-traficantes, como antes fi-

xera o MATA, garantiu a partir da
quela unha liña solvente de finan
ciación e o afortalamento das 
suas actividades guerrilleiras. 

Os asasinatos de líderes sociais, 
as masacres de povoacións cam
pesiñas, os "paróns armados" de 
cidades inteiras e as sabotaxes 
nos meios de produción, nomea
damente da enerxia eléctrica, fo
ron notícia diária da guerra. Os 
xefes e oficiais máis conscientes 
do exército, críticos coa política 
represiva, foron sucesivamente 
desprazados do mando. 

Ninguén detivo a caída en picado 
da economía, que se fixo "infor
mal" (=sumerxida) na sua mei
rande parte, esbocouse a infla-

A credibilidade da ONU nos momentos rnáis baixos 

ción, e a ninguén lle alcanzaba 
para viver, nen sequer aos poli
cías e militares, que.tiñan que 
buscar pola sua conta os indis
pensábeis complementos sala
ríais ... Chegaron a fame e as mi
gracións masivas para fuxir da 
mesma fame e da violéncia, para 
atopalas noutra parte. Xeralizou
se a corrupción como sistema de 
sobrevivéncia a partir do ingreso 
máis tanxíbel da economía nacio
nal: os dólares semi-clandestinos 
do narcotráfico, que xeraron un 
mercado incontrolábel para o Es
tado. Nese clima o próprio Esta
do semellaba esvaecido. 

E nese contexto de estragos, os 
peruanos rexeitaron as propos
tas neo-libarais abandeiradas 
por Vargas Llosa -asociado coa 
direita máis caciquil- e, por ex
tensión, as de toda unha clase 
política empequenecida pola 
magnitude dos problemas que 
non resolvía: votaron a Fujimori 
nomeadamente pala sua condi
ción "apolítica". O Chinito tratou , 
co fujíchoque , de aplicar un 
axuste económico selvaxe que, 
despexada a primeira ilusión, ce
bouse na povoación e enfrentou 
o presidente coa sociedade que 
pretendía .salvar. Agora quer fa
celo sen a menor limitación de
mocrática e, á marxe dos seus 
resultados económicos últimos 
-nunca o exército foi un bon 
xestor-, si é posíbel adiantar o 
seu efeito xenocida na dobre co
artad a de impar o necesário 
axuste e rematar a guerra. 

Esa guerra causou xa arredor 
de 25.000 mortos. Non serán 
máis ca un prólogo se ninguén o 
remédia.+ 

A moderación de Gaddafi non salvou a Libia do embargo 
• FERNANDO CARBALLA 

O próximo dia 15 entrarán 
en vigor as sancións que o 
Consello de Seguridade 
das Nacións Unidas votou 
contra Líbia: 
nomeadamente, 
suspensión de voos con 
este país e proibición de 
venda de armas. Todo 
parece sinalar a un novo 
intento de demonizar outro 
inimigo para o mundo 
ocidental. A posibilidade 
de implicar ao réxime de 
Gaddafi en duas accións 
terroristas -a sabotaxe de 
duas aeronaves 
comerciais, un americano 
e outro francés, en voo 
sobre Escócia e o Níxer-, 

. con centos de vítimas 
civis, a meio da 
inculpación de seis oficiais 
dos servizos de 
información líbios, é 
tentadora abando para 
mobilizar todos os 
recursos diplomáticos da 
Gran Bretaña, os EEUU e 
a Franza. 

Nos cinco meses transcorridos 
desde que os diversos xuíces 

instrutores dos países ocidentais 
implicados deron a coñecer as 
suas conclusións, que involucra
ban inequivocamente aos axen
tes líbios, as reaccións do réxime 
de Gaddafi evolucionaron desde 
un moderantismo desusado, no 
que entraban a solicitude de ar
bítrio do Secretário Xeral da 
ONU, ou un pr9ceso neutral por 
parte da Liga Arabe, desembo
cando nunha solicitude de ampa
ro perante o Tribunal Internacio
nal da Haia, para que este dita
mi ne, sen nengun prazo de tem
po como indica o seu estatuto, 
quen debe xulgar aos acusados 
líbios, até un deslizamento da 
conciliación á confrontación, a 
raíz finalmente da resolución do 
Consello de Seguridade impendo 
as sancións económicas. 

Aparentemente, o líder líbio teria 
decidido que non ten nada a per
der e §>Í algo a gañar. Ainda que a 
Liga Arabe non parece moi dis
posta a apoiar ao réxime líbio -e, 
en todo caso, a sua solidariedade. 
é nominal, como apontaba un co
mentarista no diário madrileño El 
País-, a opinión pública no mun
do árabe está moito . máis unida 
en respaldar á Líbia do que o esti
vo cara o Iraq na Guerra do Golfo. 
E isto por duas razóns. 

A eleición de inimigo 

En primeiro lugar, é pquco acei
tábel, desde un ponto de vista 

© MIKE LUCKOVICH-ATLANTA CONSTITUTION 

Tranquila a tropa que non foi máis que un exercício de manobras ... Claro que, se os 
inquéritos eleitorais baixan a popularidade do pres!dente ao 30% .. . 

desprexuizado, a singularización 
máis alá de toda dúbida do réxi
me líbio como culpábel do aten
tado de Lockerbie, apesar da es
tendida crenza de que o primeiro 
sospeitoso era o réxime· do Irán, 
tendo este un móvil na vinganza 
polo derrubo dun Airbus civil no 
Golfo pérsico polo buque de 
guerra norte-americano USS 
Vincennes en 1988 (ao paso, os 
actos de guerra con centos de 
vítimas civis, se son cometidos 
polos vencedores non merecen 
máis ca indemnización económi-

ca, nunca castigo penal, e ainda 
se pagarían compensacións só 
se ·non había declaración de 
hostil idades) . 

A segunda causa dos recelos 
árabes é a oposición á "nova arde 
mundial" no Oriente médio, que, 
desde a crise do Golfo, fixo incre
mentar a predomináncia dos Es
tados Unidos na rexión, que é vis
ta como unha forma d~ hexemo
nia colonial [Cf., a este respeito, o 
artigo do ex ministro francés Mi
chel Jobert, glosado en A Nosa 

Terra nº 486, do 18.07.91]. Esta 
atitude foi tipificada polo colunista 
Atef al-Ghomari, no xornal semi
oficial exípcio al-Ahram, cando 
escrebeu que "a actual campaña 
anti-terrorista dos EEUU está me
nos destinada a combater o terro- . 
rismo que a volver a trazar o ma
pa da rexión" [citado por Patrick 
Cockburn no The lndependent do 
pasado Sábado]. 

A visita 
dos alcaldes galegas 
No meio desta explosiva situa
ción, os alcaldes dos concellos 
galegas de Oleiros , Camota e 
Corcubión, acompañados de di
versos concelleiros dos seus go
vernos e tamén do município de 
Sada, decidiron xirar unha visita 
oficial ao país africano co fin de 
prospectar a posibilidade de 
captar investimentos para os 
seus territórios, dados os exce
dentes de capital do Estado lí
bio , cuxas potencialidades de 
colocación en Ocidente están 
seriamente limit¡;¡das desde hai 
vários anos, especialmente des
de os bombardeos norte-ameri
canos da primavera de 1986. 
Esta iniciativa recebeu severísi
mas críticas por parte do esta
blishment político galego e ainda 
español, onde a atitude dos edis 
galegas é xulgada como un 
apoio ao réxime de Gaddafi , ain
da que a principal misión dos 
munícipes sexa comercial.• 
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• Manifestación 
pro aborto 

Un total de un millón de persoas, 
a maioria mulleres, 
manifestáronse en 
Washingtonen prol do aborto. A 
convocatória estaba realizada 
por diversas organizacións e 
personalidades pro-abortistas, 
entre as. que se atopa Jane 
Fonda, e pedían que se votase 
aos candidatos pro abortistas, 
frente á campaña, en diversos 
estados, que se está promover 
para ilegalizar o aborto. Esta 
manifestación foi considerada, 
ria pátria das liberdades, unha 
das maiores dos últimos 
tempos.+ 

• Novo alcalde 
en Marin 

António Santiago Fernández, 
saiu eleito alcalde de Marin 
apoiado polo PSOE eo BNG, 
desbancando ao direitista 
Gonzalo Arís. O novo alcalde é o 
único concelleiro do CDS e os 
demais repartos de cargos 
repartiranse entre socialistas e 
nacionalistas seguindo a arde da 
lista e alternando. O PSOE terá 
as áreas de cultura, asuntos · 
económicos, réxime interior e 
urbanismo, mentres o BNG 
presidira as áreas de servizos, 
rural e alumeado público e 
sanidade.+ 

• A reforma da 
Constitucion 

O B NG defendeu no 
Parlamento autonómico únha 
proposta que pretendia 
reformar os artigas 2 e 3 da 
Constitución no que se 
estabelece a indisolubilidade da 
nación española e a oficialidade 
do idioma español. O BNG 
pretendía que o Parlamento . 
galega declarase que o Estado 
español é un Estado pluri
nacional integrado por nacións 
con direito á auto-
determ ianción en cuxos pavos 
reside a soberania nacional e 
que a língua das distintas 
nacións fose a oficial, sen 
perxuízo da cooficialidade 
doutros idiomas. 

A proposición só obtivo os votos 
favorábeis do PSG-EG e a 
abstencion de Coalición Galega 
(o seu nacionalismo xa ninguén 
o ere) e de Alfredo Conde. 

A discusión tivo como referéncia a 
sesion sobre a auto-determinación 
celebrada no Outono de 1990, na 
que se discutiu o direito dos povos 
á Auto-determinación. PP e PSOE 
pretenderon restarlle toda 
importáncia.a este debate e 
minimizalo, ainda que, como diria 
Santos Oujo, a iniciativa do BNG 

XOSÉ LOIS 

estivese "amparada na 
legalidade''. 

Xosé Manuel Beiras, defensor da 
iniciativa, afirmou qu9'esta 
amparábase nos mecanismos de 
reforma constitucional previstos 
na própria carta, que era a onda 
que percorria Europa. Car:nilo 
Nogueira tentou situarse pala 
esquerda da proposta e afirmou 
que non cría na reforma da 
Constitución para conseguir a 
Auto-determinación, senón en 
que esta fose proclamada polo 
Parlamento galega. 

O PP, que puxo en cena a an 
dos seus deputados máis 
retrógrados, o opusdeísta Conde 
Roa, afirmou que a 
autodeterminación "é un empeño 
irrealizábel", e Xosé Luís 
Rodríguez Pardo, o 
desmemoriado voceiro socialista 
que confunde todas as datas 
nunha recente entrevista 
publicada no rotativo 
compostelán, afirmou que era 
mellar a certidume coñecida da 
Constitución que a incertidume 
que nos podia levar a 
consumación do di.reito deauto
determinación; pretendendo 
xustificar a iniciativa do BNG a 
discrepáncias internas dentro da 
própria organización. 

Santos Oujo, recordou que o seu 
partido apoia a 
autodeterminación "dentro duns 
certos límites", pero abstívose, 
pretendendo xustificarse en que 
o enunciado da proposta era 
ambíguo, dando unha mostra 
máis do desconcerto da CG. 

Esta iniciativa do BNG formaba 
parte da sua campaña a pral da 
auto-determinación realizada no 
último trimestre do pasado ano 
que rematou cunha 
manifestación en Compostela. 
Esta mesma proposición foi 
discutida na maioria dos 
concellos galegos e aprobada 
por máis de tres dúcias de duas 
dúcias de corporacións, 
algunhas con maioria do PP e 
outras moitas co apoio da CG. 

Tamén quedou demostrado que 
unha causa é talar dunha 
"administración estatal única" na 
Galiza e outra "unha 
administración única galega", 
quer dicer, onde están as 
fronteiras do nacionalismo. t 

• A indústria galega 

•O grupo 
ULN pode 
suspender 
pagos 

Segundo informa o 
semanário Expansión 
o grupo Unión 
Laitiére Normande 
(ULN), actual 
proprietário de 
LARSA e dirixido pala 
ex-director do INI , 
Jordi Marcader, 
estaria ao borde da 
suspensión de pagos 
presionado por un 
grupo de bancos 
acreedores. O pool 
encabezado polo 
Crédit Agricole, 
reclamaria en base a 
un crédito 
participativo de 
13.500 millóns 
concedido hai un 
ano. A quebra só 
poderia ser evitada 
coa intervención 
estatal francesa.• 

• O dia que Arafat subiu 
aos altares 

O líder da Organización para a Liberación 
de Palestina (OLP) lasir Arafat pasou nun
has horas de ser a cabeza de máis alto 
prezo para os que defenden o actual esta
do de cousas no Oriente próximo, a ser un 
po'iítico respeitado, admirado e chorado 
polos seus principais portavoces. A borras
ca que deu co seu avión en terra, de viaxe 
do Sudán á Líbia, e as horas sen notícias 
que seguiron, puxeron en movimento todos 
os radares ocidentais e pro-sionistas que 
normalmente espían o menor movimento 
do cúmio da OLP. Disparar se cadra na 
caoeza da serpe é a política de Tel Aviv 
para manter a ferro branca a situación pol í
tica da área. Os asasinatos do Xeque Mu
sawi en Líbano, a comezos de ano e o de 
Abu Jihad en Tunícia no 1988 son unha 
mostra. 

Arafat pasou por unhas horas de demo a 
san'to. • 

• lmaxe perigosa 
A Xunta contratou a imaxe de 
Jul io Iglesias, cantante melífluo, 
evasor fiscal a Miami, para facer 
propaganda de Galiza polo mundo 
através do Xacobeo 93. A 
Asociación Galega do 
Espectáculo demanda "a 
contratación de artistas galegas e 
de pagamento equitativo xusto",e 
o BNG apresentou no parlamento 
unha interpelación na que censura 
este "despilfarro", e se pergunta 
que cantidade exacta se lle pagou 
(300 millóns?) e que critérios 
utiliza a Xunta para estas 
contratacións. 

A imaxe de Julio lglésias, (hei!, de 
marisco e albariño) non é amáis 
recomendábel, sobretodo se se 
teñen en canta as suas "amizades 
perigosas". Na foto aparece con 
Telmo Domínguez, patrón da 
"noite viguesa" e detido vários 
meses por tráfico de drogas.• 

ANXO IGLESIAS 

A Infanta Cristina, tilla dos reis españois, amadriñou a botadura do cableiro Teneco nos estaleiros 
Barreras de Vigo. Na foto aparecen acompañando á infanta, á gue se lle escapou o barco antes de poder 
lanzar a botella, o Delegado do Governo, García Sabell, o Sec'íetário do Estado para a lndústria, Alvaro 
Espina, xornalistas, diversas personalidades de todo tipo, mentres que o Conselleiro de lndústria, Xoán 
Fernández, non é que pretenda tirarse ao mar, senón que, releéado a un plano moi secundário, lonxe de 
calquer pasto no protocolo que lle corresponde ao cargo, contempla o seu patético papel nas augas do 
Mar de Vigo.+ 



GALIZA E M. NDO 
ASAMBLEA CONSTITUINTE DE EN 
A constitución de 
Esquerda Nacionalista 
como corrente interna 
dentro do BNG, na 
asamblea celebrada en 
Santiago o pasado dia 4, 
asenta definitivamente a 
imaxe frentista e plural do 
BNG, xa recentemente 
reforzada coa entrada na 
organización do PNG. 
Esta é a interpretación 
realizada por Xosé 
Manuel Beiras, mentor do 
novo grupo que será 
dirixido por unha Mesa 
Nacional e unha xunta de 
portavoces. Na nova 
direción estarán 
presentes, entre outros, o 
diputado Alberte Feixoo, 
Encarna Otero, Xaquin 
Acosta, Francisco Pillado 
e Francisco González 
Amadiós. 

Esquerda Nacionalista preconiza unha ideoloxia sen dogmatismos. 

A nova corrente tratará de ser "ponto referencial da esquerda para hoxe" 

A criación de Esquerda Nacionalista desterra 
a imaxe de compañeiros de viaxe no BNG 
• MANUEL VEIGA 

"Entre o PNG e a UPG habia un 
espácio de independentes de es
querda que tampouco estaban en 
Avante, nen no Colectivo Socialista 
e que demandaban unha estrutu
ración maior", sinala Tonino Torrón, 
concellal do BNG en A Garda e 
membro da nova Mesa Nacional. 

"Potenciar a democrácia partici
pativa, característica xa do na
cionalismo frentista, superando 
as conceicións sociais vixentes 
que reducen a democrácia a un 
talismán eleitoral" é un dos eixos 
ideolóxicos da nova corrente. EN 
defínese como organización 
"non dogmática" que ten como 
"horitonte político a constitución 
dunha república nun Estado ga
lego independente no marco so
lidário europeo". Propugna ade
mais un modelo económico mix
to que acolla a propriedade pú
blica, privada e cooperativa. Na 
declaración de princípios do co
lectivo afírmase que a integra
ción na CEE "supuxo un atranco 
para as espectativas de desen
volvimento galega". 

Esquerda Nacionalista tentará 
ser, por outra parte, "o ponto re
ferencial , dentro do nacionalis
mo, da esquerda para hoxe, sen 
renunciar aos ingredentes da es
querda de sempre". 

X.M. Beiras encarregado de 
clausurar a asamblea, na que 
participaron perto de 150 militan
tes, centrou a sua intervención 
en sinalar que o obxetivo de EN 
era o de volcar todo o seu traba
llo no BNG e garantir a incidén
cia social e o ascenso político da 
terceira forza eleitoral galega. 

Relacións externas 

A perguntas de A Nosa Terra, 
Xosé Manuel Beiras non suxeriu 
nengun papel especial de EN 
nunha posíbel confluéncia co 
PSG-EG. "O nacemento de Es
querda Nacionalista , afirmou 

Beiras, non ten nada que ver co
as relacións externas do Bloque. 
EN nace proxectada fundamen
talmente cara dentro, ainda que 
non renúncie á sua imaxe exte
rior, polo tanto non ten porque 
asumir nengunha posición con
creta sobre as relacións do BNG 
con outra forza". 

Para Beiras, a criación da nova 
corrente "dá o mentís rotundo á 
caricatura deturpada de que o 
BNG era a U PG e uns cantos 
compañeiros de viaxe e tamén á 
persoalización que se ten feito 
en ocasións". "Demóstrase, en
gade Beiras, que no BNG hai es-

'A nosa meta é afortalar o BNG', sinalou Beiras na clausura. 

pácios diferenciados para unha 
gran variedade de opcións ideo
lóxicas e de extracións sociais". 
"O BNG, conclue Beiras, non é 
un partido máis". 

Nutridos aplausos 
para Alvarez 

Bautista Alvarez seria a única re
presentación allea a EN que in
terviria no acto, dentro do abano 
de convidados existentes (lnzar, 
FPG, PSG-EG, Avante, Colecti
vo Socialista, UPG, PNG e 
BNG). O diputado nacionalista 
ocupou a tribuna en nome do 
BNG para "felicitar que persoas 
independentes da organización 
se estruturen cara a fortalecer o 
BNG". "A locomotora do BNG, si
nalou Alvarez, necesita que cada 
unha das suas partes sexan ca
da vez máis sólidas". 

Na mesma intervención Bautista 
Alvarez afirmou que "dentro do na
cionalismo collen todos aqueles 
que crean que Galiza é unha na
ción e que ten dereito á sua auto
d e terminación". O dirixente do 
BNG referiuse tamén á coincidén
cia de obxectivos entre a pasada 
folga do 2 de Abril e as teses do 
BNG". "Se compartimos un proxec
to comun para Galiza, dixo, máis 
sentido ten que camiñemos xuntos 
e non só en procesos eleitorais". 

As _palabras de Bautista Alvarez, 
recebido entre aclamacións e 
saudade, ao remate do seu dis
curso, por todo o público posta 
en pé, selaban o nacemento de 
EN, toda vez que os asistentes 
tiñan en mentes a sua calidade 
de representante do BNG, pero 
tamén de presidente da UPG. 

Xosé Manuel Beiras non deixaria 
de considerar posteriormente co
mo "gratificantes os pontos suli
ñados por Bautista Alvarez, mos
trando a coincidéncia de que lon
xe de haber suspicácias o que 
existe é unha mesma concep
ción de enriquecimento do BNG". 

As novas incorporacións 

O ex-diputado socialista, Fran
cisco González Amadiós, seria 
unha das incorporacións máis 
notórias da nova corrente. Pan
chulo formará parte ademais da 
Mesa Nacional. "Deixei a política 
hai dous anos e médio e ainda 
que tiña preferéncias polo BNG, 
preocupábame esa imaxe non 
suficientemente plural da organi
zación. Coa constitución de EN 
como corrente a situación cam
biou por completo e creo que iso 
debe servir de exemplo para ou
tros independentes e grupos que 
ven que dentro do BNG non van 
desaparecer".• 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O CREGO DE MURAS, XUDAS OU PROFETA 

Modesto Vázquez Gundín, o cura 
de Muras, é un xesuíta doutor en 
teoloxía, antigo profesor na Uni
versidade de Oviedo, que hai de
zasete anos deixou O$ loureiros 
académicos para mergullarse en
tre os pobres desta terra, nunha 
das zonas máis deprimidas do 
campo galega. O seu compromiso 
cos pobres levouno a porse da 
sua parte, coma "voz dos sen 
voz", e conseguintemente ter que 
enfrontarse cos caciques e pode
r.osos. Cousa que non fixo por po-
1 ítica, senón -como el mesmo 
confesa- como froito do seu com
promiso co Evanxélio, ainda que 
os señoritos non o podan enten
der. Este compromiso lev_ouno á 
alcaldia entre os anos 1979-1983, 
por verdadeira presión popular. 
Compre aclarar que non foi preci
samente nas listas do PSOE, co
mo comentou certa prensa, senón 
nunha candidatura inependente 
dos viciños apoiada precisamente 
por Comisións Labregas. Non é de 
estrañar que Lídia Senra, a vocei
ra deste sindicato, apoiase publi
camente a traxectória deste xesuí

- VITORINO PÉREZ PRIETO 

altar para atacar ás persoas e di
fundir o ódio e o anti-cristianismo". 

E aqui entra en acción a xente sin
xela da parróquia, que non está 
disposta a tolerar que ataquen sen 
fundamento con tan graves acusa
cións ao cura que os serviu duran
te mais de tres lustros. Xúntanse 
espontaneamente o mesmo dia en 
que saen as acusacións na pren
sa, e deciden apoiar publicamente 
ao cura e facer unha manifesta
ción o Domingo seguinte a tal 
evento. A prensa ve ali unha ver
dadeira notícia con morbo: "mou
ros e cristiáns enfrentados", "o púl
pito e a política", ... ; e explota o te
ma magnificándoo e agudizándoo. 

ta cura rural. Acabado o seu man Modesto Guntin, crego de Muras, dirixíndose aos seus feligreses durante un ha asamblea celebrada o 19 de Marzo . X. MARRA 

dato municipal, volveu aos seus 
labores parroquiais, dedicándose inteira
mente á evanxelización de nenas, mozos 
e vellos. Da sua fe e espiritualidade fonda, 
o que escrebe e moitos mais poden teste
muñar con creces. E sobre a sua entrega 
e compromiso, os viciños non cansan de 
talar: "Don Modesto non fixo mais que ben 
a Muras, non pensa nada para el, todo é 
para o povo", comentábame unha viciña 
da parroquia. 

E asi se anticipa a Semana Santa 
en Muras e sai á luz un novo profe
ta, que non teme declarar á prensa 
que o Evanxélio é conflitivo e que a 
Xesus crucificárono porque a sua 
conduta e palabras eran molestas, 
que "Deus non pode sofrer a explo
tación dos débeis" e que ten "a 
moita honra" ser declarado "sub
versivo, roxo e comunista polo meu 
pavo humillado". Polo de agora , 
apesar dos insultos, Modesto tivo o 

lssam Alnagm Azzam, o alcalde de Mu
ras, que é tamén o único médico do con
cello, é un drúsio de orixe síria, que estu
dou medicina en Santiago, casou cunha 
lucense e veu a Muras hai tres anos. Sim
patizante de Sadam Husein, chegou a mi
litar no seu partido, o Baaz, e apoiou a in
vasión iraquiana do Kuwait. Eleito como 
rexedor municipal nas listas do PP, de se
guida empezou a manifestar un talante 

A xente ·sinxela da 
parróquia, non está 
disposta a tolerar que 
ataquen sen 
fundamento ao cura 
que os serviu durante 
máis de tres lustros. 

PP e do PSOE. Concretamente, Modesto 
acusou a lssam -un dia en que este qui-

, xo darlle hipocritamente a man- de dis
criminar aos pobres en axudas que lles 
pertencen, de mal trato aos enfermos, in
frinxir leis fundamentais de convivéncia, 
etc., polo que unha paz sen xustiza é fal
sa; xa anteriormente houbera un conflito 
por unha praza que .cortaba un camino de 
aceso á igrexa, obra feita sen consultar 
coa parróquia. E asi as causas, un bon dia 
ocórreselle ao alcalde dicer unhas cantas 
vaguidades nunha entrevista banal en ln
terv;u, que este semanário se apresura a 
recoller en titulares con evidente inten
ción: "El cura no me habla porque no le 
voy a misa". De seguida a prensa galega 
faise eco da "notícia" e o rexedor "amplia" 
a información con insultos e acusacións 
contra Modesto: un "Xudas", "alcalde frus
trado", "disfarzado de cura", que "utiliza o 

seu "Domingo de Ramos" no apoio entu
siasta dos seus viciños, pero é consciente 
de que despois del pode vir en calquer 
m·amento o "Venres Santo". O Domingo 22 
el proclamou na igrexa: "Eu non vos vou 
traicionar por nada". E poucos dias des
pois caíanselle as bágoas cando escoitaba 
a un petrúcio da parróquia dicerlle emocio
nado: "Don Modesto, non se nos vaia, aín
da que lle custe a vida". E asi o compren
deu tainén o seu superior na Compañia de 
Xesus, polo que lle dixo que agora non se 
podia ir, aínda que a sua precária saúde fi
xese pensar nos últimos tempos nun trans
lado. El atópase en paz e mesmo ledo, 
pois sabe moi ben que despois do Venres 
Santo está a Páscoa de Resurrección , e 
que o grao de trigo cando caí na terra e 
marre dá moito froito.+ 

autoritário, e pronto viu a Modesto coma 
un inimigo perigoso, por ser unha persoa 
crítica, que non cala ante as cacicadas e 
inxustizas, xa con antigos rexedores do V1croa1 o PÉREZ PRIBTo é director de Irlmta 

SOBRE O CURA MODESTO E UN PERIÓDICO DESONESTO 
Se non far · que os títulos longos son anti-periodísticos e 
resultan sempre pouco atractivos, este artigo poderia titu
larse: "Sobre un cura verdadeiro discípulo de Xesus Cristo 
chamad_o Modesto Vázquez Gund;n, un xornal desonesto 
e parcial chamado La Voz de GaHcia, e un xornalista de 
brillante superficialidade e língua viperina chamado Carlos 
Luís Rodríguez'. Así, directamente, sen sutilezas elípti
cas, o leitor poderia saber desde o comezo a que me refe
ria e non teria que romperse a cabeza pescudando que 
persoa ou colectivo era o obxecto da mi_ña consideración. 

Irnos comezar polo último elemento do meu longo título. 
No número 76 da revista Encruci/lada, correspondente a 
Xaneiro-Febreiro do ano en curso, Xesus Portas Ferro ti
tulaba a sua habitual Rolda da cultura: "Os señoritos sa
tisfeitos". Comezaba talando de certo xornalista ao que 
lle dirixia frases coma unha de Ortega y Gasset. "Aquela 
persoa que, desde o fácil que lle é a vida, tenta governar 
o mundo e intervén en todo impoñendo a sua vulgar opi
nión sen miramentos, contemplacións, trámites, nen re
servas". E lago continuaba o meu amigo dicindo con agu
deza: "Adoita a ser comentarista do acontecer. De todo 
sabe, a todo ten algo que dicer, tala de omni res civil; e 
faino coma se do que el tala non houbese no país quen 
saiba máis ca el ... para todo ten a palabra definitiva". 
Ben, pois, o susodito "señorito" non é outro que o brillan
te colunista de La Voz de Galicia Carlos Luís Rodríguez, 
e o tema sobre o que pontificaba desta volta era o "gale
guismo de bulldozer" ou "de corredoira" que relacionaba 
con Castelao ao que conviña "descanonizar" e desmitifi
car. Por iso, consecuentemente, este "señorito satisfeito" 
galega escrebe en castellano e propugna a "liberdade do 
idioma", apostando por un "bilingüísmo equilibrado". Agu
damente concluia o articulista estes "señoritos satisfei
tos ... talar ben talan, por algo lles pagan, o seu discurso é 
falaz". As verbas de Portas Ferro afórranme parte do tra
ballo de apresentación deste omnipresente colunista do 
xornal que vende máis exemplares na Galiza. 

Desta volta o tema do que se permitiu disertar con auto
ridade incuestionábel foi o conflito xurd ido en Muras 
-parróquia e concello da montaña lucense- entre o al
calde e o párroco. En dous artigos do xornal que lle ren
de incuestionabelmetne as suas páxinas (e de seguro 
que tamén lle paga ben polos seus escritos) , este plumí
fero fustiga de maneira inmisericorde e descalifica ao 
cura por ser, tras do altar, "concelleiro supernumerário 
da oposición", tachando a sua postura de "clericalismo 
reaccionário de esquerdas", realizado de maneira "su
breptícia, velada, agazapada en confesonários e sacris
tías". Compre dicer, de paso, que neste clericalismo, o 
susodito colunista mete aos teólogos da liberación, aos 
curas guerrilleiros e ao mesmo Padre Llanos, xesuíta do 

. PCE en Vallecas. O leitor pode xulgar pala sua canta ta
les afirmacións ... A min intéresame agora sobretodo en
xuizar os asertos referidos ao cura, que, por riba do xuí
zo que lle merezan, parten de dados obxectivamente 
falsos. Os seus xuízos fulminantes, ademais de cuestio
nábeis, sen se basar na realidade; o cura que caricaturi-

, za como terrorista que tenta "torpedear o governo lexiti
mo do concello", nunca utilizou o púlpito, nen o confeso
nário, para socavar o goberno municipal) aoque nunca 
fixo alusión directa nos seus sermóns. E simplesmente 
falso. Trátase só dun erro, ou responde a enfoques pré
vios tomados de antemán para desacreditar ás escasas 
voces proféticas que xurden na lgrexa (días despois vol
caba a sua artillaria sobre q que chamaba "arcipreste de 
ETA", cuxo pecado tiña ao raíces en ser un cura progre
sista e abertzale). Ainda que pode que tamén teña a ver 
coa teima de meterse cos curas, xa sexa por "carcas" 
ou por "progres", por andaren coas rogativas ou pro 
comprometerse cos pobres. 

E é aqui onde entra en cena o xornal qu~ serve de supor
te a esta maneira de facer periodismo, tan vella coma a 
mesma profesión (Confer, o periodismo sensacionalista 
de Willian R. Hearst a finais do século pasado nos USA, 

que deu lugar á excelente película de Orson Welles "Ci
dadán Kane". Din os manuais de periodismo que a cam
paña artellada desde o seu xornal, o "New York Journal", 
basada en médias mentiras e médias verdades come
nentemente resaltadas, foi un dos artífices da guerra dos 
EE.UU. contra España en Cuba). La Voz de Galicia, que 
é o xornal aoque nos referimos, tomou posición desde o 
primeiro momento no conflito polo alcalde e contra o cu
ra, dándolle ampla cabida ás afirmacións do alcalde e ás 
dos que apoiaban o seu labor, e negándolle o pan e a sal 
ao cura e ás opinións favorábeis a el. O que isto escrebe 
pode confirmar como o devandito xornal se negou a pu
blicar un artigo por el enviado, que manifestaba unha opi
nión contraria á publicada anteriormente; por outra ban
da, o cura do conflito, Modesto, confesoume como un es
crito aclaratório que enviou simultaneamente a vários xor
nais non foi recollido en La Voz, xustamente o mesmo dia 
en que este xornal publicaba amplamente outras informa
cións contrárias a el, e publicando nesas datas case unha 
páxina diária sobre o conflito. 

A que se debe isto? A falta de información? Evidente
mente que non tal como se dixo máis arriba. A que é un 
xornal CUIJha ideoloxia "progresista ou "conservadora"? 
Anda xa! E "progresista" defender a un home que declara 
publicamente simpatias fascistas, ainda que sexa preten
didamente unha "vítima da xenofóbia"? Ou o que é máis 
grave, é progresista a mentira? E pala outra banda, des
de cando os "conservadores" atacan aos curas e os bis
pos, sobretodo se non se· lles pode tachar de "etarras"? 
Un amigo que traballa no xornal faloume dun posíbel 
"descoido", ou extravío do meu artigo en concreto, ou que 
non se publicara por causas máis banais. Pero, non será 
mais ben que certo tipo de opinións, de mentiras ou ver
dades a média~ venden máis que a verdade, mantendo 
un certo ar no xornal, e que por iso a verGiade nua non in
teresa? Ou a que outros intereses ainda máis rastreiros 
serve a prensa deste país?• 
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O hospital español que maior 

número de trasplantes renais 

realizou en 1991 é un dos 

78 centros sanitarios de Galicia. 

458 é o total realizado 

desde que se iniciou o programa. 

O dominio da tecnoloxía permitíu, 

tamén, poñer en práctica o programa de 

trasplante cardíaco, que 

está obtendo res u Ita dos 

equiparables ós dos 

hospitais líderes no mundo. 

á cabeza da tecnoloxía renal 

Por algo, prensa 

especializada destacou 

un centro galega como 

"Mellar Hospital de España". 

Boas noticias 

para o panorama galega. 

Noticias que se suman 

ó pulo dunha nova Galicia. 

Unha nova Galicia que respeta 

o que é e o que sempre foi, 

pero cada día mellar. 

UNTA 
DE GALICIA (ffn 

o 



OESPOIS DA FOLGA 

"Galizanon é a mesma despois da folga xeral", escrebia. un 
xornal galega o pasado 3 de Abril, unha vez contemplad~ 
consenso social da protesta. Son, con todo, moi difer_entes 
as análises recollidas por A Nosa Terra en vários 
segmentos de opinión. Para Xosé Luis Barreiro, o 2 de 
Abril tivo lugar unha "broma xeral", pasto que os galegas 
seguen votando aos mesmos. Francisco Rodríguez, en 
cámbio, ere que a folga terá importantes custos eleitorais. 
Carlos Casares considera que foi un acto simbólico que 
non terá consecuéncias políticas. Mentres que Manuel 
Villares de CCOO asegura que nos corredores do governo 
central existe preocupación e decisión de tomar medidas, 
mália as declaracións públicas. 

X.L. Barreiro: "A metade dos folguistas 
irán á festa do Faro" 

Carlos Casares: "A folga non terá 
consecuéncias". 

Carlos Mella: "O governo non atende 
a razóns pacíficas". 

"" 

Líderes políticos, sindicais e culturais discrepan sobre os efectos do 2 de Abril 

A amplitude dos problemas galegos 
dificulta as posibilidades de negociación 
•MANUEL VEIGA Os mortos de aquel veran, a res

posta da portavoz do governo, 
Rosa Conde, foi "frívola, porque 
independentemente da folga, nin
guen pode negar que as cousas 
están mal". 

Polo de agora "non houbo unha 
resposta clara do governo galega, 
afirma, e a do central foi tan insul-

tante como é normal". tenden nada que non leve implíci
to un mínimo de violéncia. As pro
testas razonábeis non fan efecto. "O ambiente está caldeado, re

coñece Xosé Turnes, directivo 
de Leyma. Se algun problema ti
vo a folga foi o exceso de con
senso. Os que non agardaban 
por unha resposta tan masiva é 
que non coñecen a realidade . 
lmplicitamente moitos sectores 
do empresariado estaban de 
acordo, o que demostra a pro
fundidade da crise". 

"En Madrid, engade Mella, non en-

Turnes califica de "cobatde" a 
postura das administracións. "Ti
ñan que seren máis agresivas , 
afirma, e se hai que cuestionar 
Europa, haberá que facelo". 

"A folga non vai modificar a situa
ción", considera o escritor Carlos 
Casares quen califica a protesta 
de "acto simbólico que non lle im
porta demasiado ao poder políti
co ". Como mostra sinala que 
"mentres que aqui vias o país pa
rado, en TVE saía de cuarta ou 
quinta notícia". Para o autor de 

Casares establece diferéncias en
tre os casos de Galiza e Astúrias. 
"En Astúrias, como en Cantábria, 
negociáronse problemas pontoais. 
Aqui a folga non foi un estoupido, 
coma noutros lugares, senón o re
sultado dun proceso moi longo, 
dunha situación que parece endé
mica". O escritor ere que hai que 
ter en conta que "Galiza é un país 
pouco expresivo. Xa se viu durante 
a visita do Papá. Aquí non houbo a 
exaltación doutros lugares". 

En Madrid 
non entenden 

Carlos Mella, ex-conselleiro de 
Economia, coida que ainda esta
mos moi perto da data, para valo
rar todas as suas consecuéncias. 

DEMASIADO PARA 
UNDIA 

MANuEL VEIGA A h:>lga non puxo fin ás mobilizacións. Concentración de traballadores de Motores Deutz o dia 3. 

O pesimismo de Barreiro ten un bon argumento: os gale
gas seguen a votar o mesmo. Quizá haberia que poñerse 
na pel do cidadán normal para comprender algo que en po
lítica é de libro: as datas son símbolos que representan 
procesos máis duradeiros.· O PSOE, responsabel de nego
ciar coa CEE e da política diseñada polo Estado en Galiza 
está a perder ·adeptos, segundo amosan os inquéritos e a 
própria valoración ocular. Pero non se modifica unha pos- · 
tración secular nun dia, nen nunha lexislatura, nen os cida
dáns, sese trata de sectores significativos, apostan de pri
meiras polo máis novedoso, non sendo como decia Marx, 
cando xa non teñen nada que perder. 

O tecido social galego descende vários pontos cada ano 
nos índices económicos, como as terras dos Paises Baixos 
descendian vários centímetros. Mais aqui non existen ain
da exclusas. 

A Xunta non pon o ramo ás demandas porque está gover
nada por un partido que se organiza estatalmente, en coe
réncia coa sua visión polftica (Fraga contempla a adminis
tración única como unha parte no organigrama do Estado). 
O PSOE galego naceu sen a singularidade do PSC e os 
galeguistas no seu seo pactaron sempre para perder. O 
empresariado autóctono non foi quen ainda de organizarse 
politicamente (non sendo a iniciativa frustrada de Franquei
ra) e a própria organización empresarial está comandada 
por un extremista sumiso a Cuevas, presidente da patronal 

española. A igrexa, tamén con excepcións, carece da per
sonalidade que sen embargo mostra neutros lugares. Os 
médios de comunicación asumen con fruición a sua cota 
subsidiária rexional (La Voz de Ga/icia por exemplo ten en
tre as suas divisas a de non reservar máis de tres colum
nas para toda información sindical que non traia o membre
te da capital do Estado) . O Estado representa a Andalucia, 
ao Levante e a outras comunidades na CEE, pero endexa
mais abriu a boca por Galiza. Toda a cúpula, toda a supe
restrutura política galega, está a fracasar, do A ao Z, como 
di Xosé Luis Barreiro, quer dicer na agricultura, na· pesca, 
na indústria e mesmo nos servícios . 

Son demasiados problemas, demasiado antigos, demasia
dos fondos, para resolver nun dia. Os problemas de Galiza 
non teñen resposta porque aqui non chega unha mesa de 
negociación como en Astúrias, non chega con que veña un 

Aqui non abonda co xiro social 
que preconizaban 
UGT e CCOO en Madrid. 

ministro como no País Basco, terian que vir todos. Aqui 
non abonda co xiro social que preconizaban UGT e CCOO 
en Madrid. Afrontar os problemas de Galiza é tanto como 
iniciar unha revolución mental , rabuñar na costra ideolóxica 
dos galegos, destapar a ola do nacionalismo, da autoesti
ma, reconducir a econo-
mia, ollar o mapa desde 
aqui, desde o Atlántico e 
non desde o centro que 
coloca a Galiza nun re
canto , do mesmo modo 
que os paises do Sul 
aparecen disminuidos 
nos globos terráqueos. 

Por isa carece de senti
do a desesperanza dos 
que consideran inútil a 
folga, tanto como a 
precipitación dos que 
confunden as folgas xe
rais coa revolución chi 
na. O 2 de Abril foi unha 
xornada de dignidade e 
de concienciación e 
abonda. Ou alguen es
peraba a toma da Mon
cloa? + TOKYO 

Fran 
pasi 

No 
lér 
en 
do 
to~ 
tra 
si 1 

go 
se 

o 
Fr 
mE 
co 
ele 
tid 
mé 

o 
int 
Ale 
le\ 
ec 
de 
trÉ 
op 
tis 
rio 
ali 

o 
qi 

I~ 

e 
o~ 
qu 
as 
es 
pn 
tin 
LJ( 
ag 
ca 
ta 
de 
isc 
as 

M< 
IN 
po 
fol 
tra 
ta 
m1 
do 
Ré 
ap 
qu 
ve 
na 
an 



de 

' 

líci
)ro
:to. 

UGA 

\qui 
:oo 
)mO 

xi ca 
3Sti-

)f<YQ 

~--------------_j~--------~N-º5_17_-9_t_E~-~~-~-~-~_92_1_1 
Q PLAN DE CONVERXÉNCIA 1992/96 

Francisco Rodríguez: "As eleicións 
pasarán factura". 

Non fago con iso apoloxia da vio
léncia, pero si creo que hai que 
encaneirar a protesta, concretán
doa, por exemplo , en catro pon
tos, sobre os que o governo cen
tral se vexa abrigado a respostar 
si ou non. A Xunta debía facer la
go suas esas medidas para pre
sentalaS; ante o poder central". 

O 2 de Abril mostrou , segundo 
Francisco Rodríguez , "o incre
mento dunha conciéncia colectiva 
compacta", e vaticina "uns custos 
eleitorais moi graves" para os par
tidos governantes, pola posición 
mantida antes e despois da folga. 

O dirixente do BNG percibe un 
interés por "encapsular a folga". 
Alguns xornais "mesmo galegas, 
levaron a notícia ás páxinas de 
economia, mentres deixaban as 
de Galiza para un accidente de 
tráfico ou un suicídio". Cantan , 
opina Rodríguez, "co noso derro
tismo e con que voltemos a inte
riorizar a resignación. Pero, a re
alidade, é que estamos a tocar o 

Os sindicatos lembran 

fondo estrutural do problemá, por 
iso se mostran tan displicentes". 
"Esas reacións, engade, actuali
zan a idea de Galiza como na
ción específica dentro do Estado 
e resultan sintomáticas de que 
somos unha colónia. Os que din 
que os enemigos están dentro e 
que non hai enemigo externo de
bian tomar nota". 

Francisco Rodríguez considera 
que "hai que ensinarlle a leción a 
España e á CEE de que nós esta
mos aí". As organizacións sindi
cais e políticas nacionalistas de
berían facer que continuasen as 
medidas de presión, unha das ca
les poderia ser "unha próxima 
marcha a Madrid". 

"Galiza vai pola quinta taiga xeral, 
pero os galegas repiten o voto a 
as condicións políticas que xera
ron a folga aséntanse cada vez 
máis", aponta Xosé Luis Barreiro 
quen considera que a folga "non 
terá eficácia". 

Casares: 'Galiza 
é un país pouco 
expresivo. 
Xa se viu durante 
a visita do Papa'. 

"Moitos dos folguistas, sinala o 
ex-vicepresidente, estarán na fes
ta do Faro (retírese á convocató
ria realizada polo PP). Gran parte 
dos que participaron fixérono por
que dá máis problemas non parar 
que facelo. Nas solucións políti
cas, que se deciden através do 
voto, irnos ao revés, por iso a fol
ga paréceme unha broma xeral. 

O membro da CNG non admite a 
comparación con Astúrias. "Alí 
había un problema concreto e un 
pulso negociador. Aquí o poder 
autonómico foi ambiguo e os na
sos problemas van do A ao Z. + 

r-----------------------, 
1A culpa 
foi dos 
piquetes' 

Manuel 
Fraga lribarne 
(Na mañán do dia 2): 

"É unha taiga inútil. Se 
sae adiante é pala 
acción de piquetes, 
que de informativos 
teñen máis ben 
pouco". 

Claudia Aranzadi 
Ministro de lndústria: 

"O único que 
conseguen é 
banalizar a folga como 
instrumento de 
presión". 

Rosa Conde 
Ministra portavoz 
do Governo: 

"En Galiza non hai 
tanta crise como se di". 

Joaquin Almúnia 
Ex-ministro de Traballo 
e de Administracións 
Públicas: 

"Os problemas de 
Galiza derivan da fase 
baixa do ciclo 
económico".+ 

_______________________ J 

que seguen a ter "unha forte capacidade de presión" 
1González deberia 
cambiar os seus asesores na Galiza' 
Os sindicatos lembran que se"Hai 
que lembrarlle a González que 
asesores ten en Galíza. Quizá 
eses informadores lle oculten os 
problemas", afirma Samuel Mar
tin, Secretário de Organización de 
UGT-Galicia. "Por parte de Fraga 
agardamas, engade, que reclame 
con toda contundéncia a inmedia
ta apertura dunha mesa industrial 
de negociación para Galiza. Se 
iso non se fai asi continuaremos 
as medidas de presión". 

Manuel Mera, Secretário Xeral da 
INTG-CIG, observa un cámbio de 
postura de Fraga. "Da oposición á 
folga pasou a dicer que el paraba 
traballando e a oferecer unha .cer
ta ambiguidade". Mera aponta ta
mén unha evolución nas posturas 
dos empresários. "Non todos son 
Ramilo. Aí están os da Mariña que 
apoiaron a folga ou os de Ourense 
que fixeron pública por primeira 
vez unha plataforma reivindicativa 
na liña dos sindicatos". "Ese frente 
antisindical, anti-país comeza a ter 

fendas", conclue o líder da CIG. 

"As declaracións oficiais do go
verno non se corresponden coas 
suas análises internas", sinala 
Manuel Villares, Secretário de Or
ganización de CCOO. 'Ternos da
dos, afirma, de que o governo 
central e autonómico están moi 
preocupados e probabelmente to-

ANXO IGLESIAS 

men medidas de tipo comarcal ou 
sectorial, tratando de que r:ion 
aparezan ligadas coa folga. Aí es
tá o freo ao expedente de Bazán". 

Villares lembra, por último, que 
existe "unha capacidade social de 
presión forte que pode seguir 
senda utilizada para condicionar 
ao governo central".• 

DELMI ÁLVAREZ 

O 30°/o dos asalariad·os son 
temporais, frente ao 12°/o europeu 

O recorte do paro 
afectará na Galiza 
a 1 50 mil traballadores 

• eventua1s 
•M. VEIGA 

Os máis de 150 mil 
traballadores eventuais 
existentes en Galiza 
comezarán a sentir os 
efectos do novo decreto 
lei sobre o seguro de 
desemprego a medida que 
renoven os seus 
contratos. Os sectores de 
fixos-discontí n uos, 
categoría moi frecuente 
entre as traballadoras da 
conserva, e aquelas 
persoas que pretendan 
acceder ao seu primeiro 
emprego serán os 
primeiros afectados palas 
medidas de axuste 
económico. 

O tempo mínimo necesário para . 
percebir o paro pasará de seis me
ses a un ano, a cobertura salarial 
reducirase do 80 ao 70% e o pe
riodo de cobro por tempo traballa
do pasará da metade a un tércio, 
quer dicer que o traballador que 
·antes cobraba durante seis meses 
despois dun ano traballado, agora 
percebi rá salário durante catro 
meses exclusivamente. 

As comunidades de renda máis 
baixa e os traballadores eventuais 
serán os máis afectados polo re
corte guvernamental que acada 
perfis moi graves de ter en canta 
que no Estado español o 30% dos 
traballadores poseen un contrato 
eventual, situación que en Europa 
só afecta ao 12%. 

Galiza canta con 500 mil asalaria
dos, dos cales 150 mil son even-

tuais, asi como con 200 mil pa.ra
dos, dos que 70 mil reciben seguro 
de desemprego. Os mozos e mo
zas na procura do primeiro empre
go encontrarán novas dificuldades 
por rnor dos requisitos para acce
der a cursiños. 

Incremento de gastos 
nas Olimpiadas 
e na Expo 

Os acordes de Maastrich marca
ron para o governo español unha 
necesidade de axuste económico 
que agora se acomete acudindo á 
redución do gasto público e á eu
femisticamente denominada f/exi
bilidade laboral. González sabe 
que este Plan de Converxéncia 
1992-1996 non é popular e coloca
rá ao PSOE en dificuldades ante 
os vindeiros comícios. 

A medida somente pode ser en
tendida desde os desequ ílibrios 
importantes que afectan á econo
mia española. O deficit exterior, 
acentuado pola importación de 
bens de luxo e a fictícia entrada de 
capital extranxeiro na procura de 
benefícios especulativos, pero de. 
escasos investimentos produtivos, 
característicos da etapa de crece
mento 1985-1989, comeza agora a 
cobrarse o seu précio. 

Outra das razóns das estreitu ras 
actuais parece estar na financia
ción do triángulo de ouro, Madrid
Barcelona-Sevilla. Expo e Olimpia
das están dando lugar a facturas 
imprevistas. Pascual Margal!, al
calde de Barcelona, esixiu hai pou
cos meses vários miles de millóns 
por riba das previsións e só o tren 
de alta velocidade custará 186 mil 
millóns máis dos presupostados, 
segundo se soubo no mes de De
cembro.+ 
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ARESACA ELEITORAL NA EUROPA RICA 

O fin da guerra fria libera as forzas centrífugas 

Descomposición dos grandes partidos 
en Europa 
•FERNANDO CARBALLA 

Remataron o proceso 
eleitoral rexional e 
cantonal na Franza, os 
comícios italianos e en 
dous lander alemáns. 
Tras moitos anos de 
bipartidismo, uns 
resultados "á polaca", 
con fragmentación 
parlamentária máis ou 
menos acentuada, 
revolven os cimentos da 
sacrosanta alternáncia 
entre duas supostas 

. formacións políticas que 
cobririan calquer espectro 
eleitoral posíbel nas 
sociedades ocidentais 
europeas. Tamén estes 
días teñen lugar eleicións 
no Reino Unido, con 
esperanzado ras 
expectativas para o 
nacionalismo escocés. 

Cos piores resultados para a he
xemónica Democrazia Cristiana 
nos últimos 45 anos e un forte re
vés para os antigos eurocomu
nistas do POS, saldáronse os co
mícios do pasado día 6 na Repú
blica italiana. Moi significativo, 
por perturbador, é o enorme as
censo no número de sufráxios 
colleitado pala chamada Liga do 
Norte, conglomerado de ideoloxia 
difusa e mínimo programa políti
co que propón para a ltália unha 
territorialización federal, cun re-

parto de papeis en tres zonas: 
norte, centro e sul, que consoli
daria o desenvolvimento desigual 
no país. Nas declara,cións dos 
seus líderes lombardos, que mul
tiplicaron por 20 os seus resulta
dos eleitorais en a penas oito 
anos de existéncia, as províncias 
do Norte son os motores dunha 
riquísima economía (Piamonte, 
Lombardia, Toscana e Reggia
Emilia terian uns dos maiores 
PIS per capita do mundo de se.: 
ren indepenaentes) que o Estado 
desde Roma mal-distribue e do 
q1.,1e a Mafia, a Camorra e demais 
organizacións da delicuéncia or
ganizada se apróprian no Sul po
brísimo. O que é moi chocante é 
que o horror que manifesta verbo 
destas opcións políticas, racistas 
entre outros calificativos ben me
recidos, o humanismo liberal e 
bempensante, non repare en que 
o Mezzogiorno sub-desenvolvido 
leva tantos anos no Mercado Co
mun como o Norte rico (máis de 
cuarenta), e acabe coincidindo 
nos seus argumentos cos das Li
gas, pondo como chivos expiató
rios da sua própria pobreza a si
cilianos, calabreses e napolitanos 
e as suas cosí nostre. 

Un voto de protesta 
na Alemaña 

Helmut Kohl sempre insistiu en 
que a unidade alemá e a europea 
eran "as duas caras da mesma 
moeda". Agora, ambas caras es
tán perdendo o brillo á vez. Nas 
eleicións en dous importantes Es
tados alemáns celebradas o pa
sado domingo dia 5, a Unión De-

O computador central de ETA 
era un ordenador familiar 
"Hai barra libre na información sobre ETA -di Teresa Toda no Egin 
do 3 de Abril, dentro do bloque de información sobre as detenCións 
en lparralde. As meteduras de pata de incisivos xornalistas e 
sesudos comentaristas neste tema, ten todo xénero de bulas. 
Ninguén vai tirarlle as cores. Haberia quen de publicar a todo 
trapo, por exemplo, que os famosos computadores, que supuñan 
pouco menos que a central de dados de ETA, resultaron ser·os 
ordenadores nos que as famílias das casas obxecto da operación 
policial gardaban as suas cantas domésticas?". 

"Segundo Radio Nacional de España nun informativo das 8 da 
mañá, Joseba Urrusolo Sistiaga, en persoa, chamara por teléfono 
ao diário Egin a noite do sábado 21 de Marzo avisando a 
detención dun compañeiro de comando. Corcuera denunciou a 
publicación desta notícia polo diário porque tiña por obxecto pasar 
o aviso a outra clase de xentes ( ... ) Duas semanas máis tarde, 
Urrusolo é prácticamente un traidor, que pouco menos que facilita 
a caída de Pakito, Txelis e Fiti." + 

Dialogar ainda 
"A solución non é unha solución policial. Segue a ser política. 
Recoñéceo todo o que non meta a cabeza na area ou confie só no 
tempo, pase o que pase. A ocasión é boa. En vez de tozar na ferida, 
requírense (repitámolo) solucións". O comentário sobre a detención 
dos responsábeis de ETA, é de Xabier Sádaba, na páxina de opinión 
de .El Mundo do 3 de Abril. "Ao vasco cómprelle ter claro se é mellar 
unha Euskadi independente coa dereita real mandando, no canto 
dalgunha outra forma de soberanía. Cecais haxa que inventar esta 
última nos textos( ... ) Débese concretar un proxecto porque se a 
independéncia consiste en que todo continue como está (marxinación, 
desequilíbrio económico, falla de vida cultural, etc.), non se ve cal pode 
ser o valor da independéncia. ( ... )non se trata de negociar coa ETA o 
que vai ser de Euskadi. Ao revés: se se permite que Euskadi sexa o 
que quer, non hai problema para tratar cos que seguiron o camiño da 
violéncia e conseguir que esta desapareza definitivamente".• 

John Major. 

mócrata-Cristiá de Kohl recebeu 
un sério revés, moi importante en 
Baden-Würtemberg, en cuxa ca
pital Stuttgart ten a sua sede cen
tral o buque insígnia do capitalis
mo alemán, a Daimler Benz. Aqui 
perdeu praticamente a un de ca
da cinco votantes. Os grandes 
déficits fiscais que están provo
cando as axudas necesárias para 
a reconstrución do antigo sector 
público da ex ROA, con transfe
réncias masivas de capitais -ca
pital que había en boa acumula
ción na RFA, pero que tamén 
houbo que criar con impostas-, 
incomodan seriamente ao cida
dán dos lander ricos, como tamén 
a afluéncia de imigrantes e exila
dos balcánicos. O acorde de Ma
astricht, co compromiso final de 
Kohl de abandonar o marco sen 
asegurar a unidade política que 
permita unha única moeda euro
pea e o asentamento hexemónico 

da poténcia económica alemá, é 
outro factor que tire o nacionalis
mo xermano e atenta contra os 
intereses dos eleitores alemáns 
ocidentais. O voto neo-názi ten, 
entre outras, esas claves. 

A encrucillada británica 

Cando este periódico estexa nos 
quioscos xa se saberán os resul
tados dos comícios no Reino 
Unido. Os derradeiros inquéritos 
dan unha lixeira vantaxe de saí
da aos laboristas (de 2,5 pon
tos}, incapaz en todo caso de 
dar maioria absoluta ao partido 
de Neil Kinnock, que pactaria 
probabelmente cos Demócrata
Liberais un governo de coalición. 
Os traballadores sairian clara
mente beneficiados ca fin do rei
nado neo-liberal que, durante ca
se unha xeneración, deteriorou 
tan gravemente todas as con
quistas do estado do benestar, 
co desmantelamento do sector 
público e a privatización das em
presas estatais, que até no pró
prio programa eleitoral dos con
servadores aparece unha trans
feréncia masiva de recursos ao 
servizo de sanidade pública. 

En Escócia, onde o Partido Na
cionalista ten fundadas esperan
zas de lograr uns resultados his
tóricos, pode sonar a primeira 
campanada na Europa ocidental 
da consolidación das reivindica
cións dos pavos sen estado, tras 
o renacimento das nacións en 
todo o continente. As previsións 
dos sondeos aproximan as cifras 
nacionalistas ao 25 %. • 

A arrogáncia minou 
o socialismo 
"Os novos Estados ex-socialistas hao 
de chegar a urna certa altura en que 

comec;arao a sentir que o capitalismo nao lhes resolveu as 
questóes esenciais e que só poderao resolver ese problema com o 
sistema socialista. Nao se pode facer tábua rasa de tudo quanto o 
socialismo trouxe ás pescas", di o guitarrista Carlos Paredes 
nunha reportaxe que publica o semanário Expresso de 21 de 
Marzo. "Eu estive ligado ao Partido Comunista desde muito miudo, 
por influéncia da minha mae, e a forma como os acontecementos 
foram apresentados últimamente irritou-me. Irrita-me pela absoluta 
leviandade, mas eu nao vou discutir isso". 

Sobre as causas de crise socialista, Paredes entende que "a 
arrogáncia na proclamac;ao dos ideais foi o piar mal, seguido da 
ocultac;ao, por gente cega de entusiasmo, das deficiencias e 
crimes perpetrados en nome do socialismo. Para eles tudo era 
bom, tuda era extraordinário. O socialismo nao tinha erres. estava 
todo perfeito. Era um sistema acabado".• 

O apartheid de Israel 
Israel Shahak, desde Xerusalem, escrebe no The Guardian de 22 
de Marzo que o grupo Stern, ao que pertencera sobranceiramente 
o actual primeiro ministro de Israel, oferece·ra unha alianza a Adolfo 
Hitler, ao que se dirixira con moito protocolo a comezos de 1941. 
"Na carta danlle tratamento de Herr Chancellor Hitler e a alianza 
propúxoselle sobre a base da identidad e ideolóxica". 
Sahak acusa ao diário de Manchester de pro-sionismo. "Con moita 
frecuéncia talan de asentamentos israelies nos territórios 
ocupados. Pero os tales asentamentos son só para xudeus. Os 
cidadans árabes de Israel, ainda que dean chegado ao máximo 
nível no mando militar e se convirtan en governadores militares 
dos territórios ocupados, non poderian residir nos asentamentos 
( ... ) lsto significa que os asentamentos son unha faciana 
dun réxime de apartheid que domina todos os aspectos 
da vida de Israel".• 

Q REI DEPORTE 

• VITOR MIGUEZ 

• Cando o patriarca da cul
tura basca, Aita Barandia
ran falecia hai escasos me
ses, o estádio de San Ma
més amudecia nun histórico 
minuto de silencio. Recente
mente o patriarca da música 
galega, Don Ricardo Porte/a 
finaba en Pontevedra; días 
despois coa pesenza de 
Manuel Fraga, as cámaras 
da TVG a milleiros de afei
zoados, Celta e Compostela 
protagonizaban un dérbi na
cional. Ali tamén se gardou 
un minuto de siléncio ... ho
menaxeado: Juanito. 

• Outra notícia de conside
ración foino a Folga Xeral 
da pasada semana. O de
porte galego, agás Eduardo 
Lamas e mais a sua Secre
tária Xeral , parou na su'a to
talidade , e como máximos 
representantes tanto Celta, 
Compostela como Deportivo 
solidarizábanse cos traba
lladores. Alguns pergunta
banse como os coruñeses 
publicaban un manifesto de 
apoio á convocatória, dado 
que segundo as nasas notí
cias levan en folga desde o 
comezo da liga. 

• Claro que termos como 
folga, folganza ou folgar no 
fútbol comezan a ser bas
tante reiterativos, e se non 
observan as declaracións 
de El Buitre: "El saGrificio y 
el esfuerzo en el fútbol no 
cuentan, lo que cuenta es el 
talento". Logo da xenialida
de do neno debecemos por 
consultar os arquivos da ca
sa para solucionar a tre
menda dúbida que nos inva
de. Quen metería mais go
les, Risco ou Castelao? 

• Ángel Colom, Secretário 
de ERC, considera que non 
está garantida a presenza 
da língua e os símbolos ca
taláns nos Xogos Olímpicos 
de Barcelona. Emporiso 
propuxo que en caso de un 
catalán gañar unha medalla 
soase "Els Segadors "; se
gundo o político catalán, de 
acadarse unha medalla por 
parte dunha equipa na que 
estiver presente un catalán, 
basca ou galego o hino a 
reproducir seria o do Comité 
Olímpico Internacional. 

• Ultimamente o R. Madrid 
está dando que talar por 
multitude de motivos non de 
todo positivos. No caso ga
lega son especialmente re
cordados os desprezos de 
Michel á afeizón galega nos 
Teresa Herrera ou as "pa
changas" que montan os 
seus compañeiros no suso
dito torneo. Non escarmen
tados por estas atitudes, os 
mandamais do Concello de 
Vigo ficharon ao Real para a 
vindeira edición do Cidade 
de Vigo, o monto da opera
ción ascendeu a 25 millóns: 
descoñeciamos que os cor
tes de mangas estivesen 
tan cotizados.+ 
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'INSTITUTO GALEGO -
DA VIVENDA E SOLO 

, 
ara 

A Xunta pon a túa dispo~i~ión 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 
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EMPRESARIOS ANTE A CRISE 

Francisco Hernández Soto 
1 No apoio ao empresariado galego 

o discurso da Xunta vai por un lado e os feitos por outro' 
•ALFONSO EIRE 

Ten no seu despacho unha 
reprodución do Gemika de 
Picaso, seguramente froito 
do seu paso pala Facultade 
de Económicas. Agora é 
Conselleiro Delegado de 
"Construciones, Obras y 
Viales S.A." (COVSA), 
empresa que ben de firmar, o 
mesmo dia que realizamos 
esta entrevista, un acordo 
cos Asociación de 
Funcionários para a 
Normalización Lingüistica, 
para galeguizar a empresa 
tanto a nível interno como a 
sua faciana exterior. Pero · 
Francisco Hernández Soto é, 
sobre todo, desde seu pasto 
de presidente da patronal da 
construción pontevedresa e 
membro da Executiva da 
Confederación de 
Empresários de Galícia, a 
voz crítica. Un empresário 
atípico na cúpula da patronal. 

Cal é a actual situación do sec
tor da construción na Galiza? 

Estamos nunha situación de es
tancamento, tirando cara á rece
sión. Estancamento en función de 
que estábamos nunha época que 
se subia, pero catro ou cinco pon
tos menos que no resto da nación, 
porque sempre irnos por debaixo 
en todos os índices económicos, 
e, agora, como a nível estatal ta
mén se está a baixar, a repercu
sión ainda é moito máis negativa. 

Na província de Pontevedra, que 
é a que mellar coñezo, influe moi 
negativamente a paralización de 
Vigo por causa do PXOU, ao estar 
conxeladas un fato de licéncias. 
Esto non só influe nas empresas 
de construción en si, senón tamén 
noutras empresas que fabrican 
portas, fiestras, pintura, material 
de saneamento etc. 

Por outra parte está a construción 
de obras públicas. Neste subsector 
a situación tamén é má. Despois 
das eleicións baixaron moitísimo 
as contratacións tanto por parte da 
Administración local como por par
te da autonómica. Os presupostos 
das distintas administracións gas
táronse antes dos comícios ... 

Quer dicer que se produce uns 
dentes de serra nos investimen
tos cuxos picos coinciden coas 
épocas eleitorais? 

'A economia 
soterrada témola 
que asumir entre 
todos .e non só un 
sector como se 
pretende'. 

A parte dos movimentos da onda 
e das situacións do sector que, 
cada cinco ou seis anos hai uns 
momentos de alza e outros de bai
xa, hai uns picos moi concretos 
que son, efectivamente, os das 
eleicións. lnvístese para arranxar 
o estragado, pero tamén para 
cumplir promesas anteriores e pa-
ra quedar ben cos viciños. Os cin- -
co ou seis meses antes das elei
cións o movimento da construción 

'As empresas de 
tora estánse 
trasladando aqui e 
levan a maioria das 
obras. Moitas vanse 
e deixan sen 
pagar'. é impresionante. Depois das elei

cións os presupostos están gasta
dos e non se contrata máis. 

Recesión no sector 

Ademais dos factores xa anali
sados, que é o que influe na re
cesión que sofre a construción? 

Durante a época de bonanza eco
nómica que tivemos anos atrás, 
habia unha povoación, con un ní
vel de renda suficiente para de
mandar unha vivencia. Eran famí
lias cunha renda média-alta que 
demandaban un tipo de constru
ción no que os pisos estaban de 
dez a quince millóns de média. 

Por outra parte influiu que o précio 
do módulo que se paga polas vi
vencias de proteción oficial, non 
dan para cubrir os custes. Os em
presários se rios custa máis cons
truir que o que nos pagan, non fa
bricamos. Hai que analisar os cus
tes laborais, os materiais da cons
trución e, sobre todo o chan, para 
pode calibrar o desfase do que 
pagan por módulo construido das 
vivencias de proteción oficial. Ho
xe o custe dos solares é inalcan
zábel agás para a vivencia priva
da. Na proteción oficial o custe do 
terreo non dá para facer unha ca
sa nen de oitenta, setenta ou se-

. senta metros cadrados. Ou os 
concellos buscan chan barato e 
póñeno a disposición dos que 
queren cosntruir ou non se pode 
edificar este tipo de vivencias. Es;_ 
tes son uns dos condicionantes 
fundamentais. 

Fálase de que no sector da cons
trución funciona moito o diñeiro 
negro, que foi . con eses cartos co 
que, nalgunhas cidades, se pro
piciou o despegue de moitas em
presas da construción ... 

Como non fago edificación non 
coñezo a fondo ese mercado, mó
vome máis no campo das obras 
públicas. Ademais, ese tipo de no-

. tas non chas pasa ninguén. Un 
suponse o que hai. O que si exis
te, con certidume, é unha série de 
xente que quer vender a un précio 
por debaixo do précio do mercado 
e hai xente, sobre todo, que quer 
comprar por debaixo, porque o 
que compra é o que paga os im
postas. Se hai unha coincidéncia 
de intereses ... Sabemos que fun-

. ciona, existe, pero é indemostrá
bel. Pero tamén se fai igual na 
mediciña, na pesca, na agricultu
ra ... Non hai porque centralo na 
construción. Nós como asociación 
decímolo claramente: os cartas 
que chegan aos constructores son 
os dos que queren pagar dese 
xeito. Os cartas téñenos eles, nós, 
despois, utilizál'T)olos para com
prar materiais. E unha rolda na 
que estamos metidos todos. 
A economia subterránea que fun
ciona aqui, dun 30 por cento, té
mola que asumir entre todos, non 
só sectores particulares. 

As obras públicas 

Falemos de obras públicas que 
é o subsector no que se move 
a sua empresa. As grandes 
obras de Barcelona e Sevilla 
como repercutiron na constru
ción galega? 

Moi pouco. Toda a zona Noroeste 
fumos bastante solidários coa zo
na do Centro e do Sureste. Reivin
dico que agora sexan eles os que 
se sacrifiquen e que o estarzo in 
versor veña ao Noroeste. Fumos 
bastante correctos cos i nvesti
mentos neutras rexións e pedimos 
o mesmo trato. 

Anunciáronse xa alguns investi
mentos na Galiza. Tiveron algun 
reflexo no sector da construción? 

Hai uns reflexos sicolóxicos. Todos 
sabemos que o Estado ten que in
vestir en Galiza nestes catro anos 
pero de 250 mil millóns de pese
tas, en números redondos. Tamén 
hai un plan da vivencia e o "Plan 
de Estradas da Xunta". As empre
sas, acabadas as obras en Cata
lunya e Andalucia, as empresas 
están comezando a trasladarse a 
Galiza e a coller posicións. Están 
estudando obras e analisando o 
mercado empresas que nunca es
tiveron por aqui. Empresas foráne
as, con domicílio e capital foráneo 
que nos van perxudicar bastante 
aos constructores galegas. 

Calé a valoración da política da 
Xunta neste senso. Podemos 
ollar como as grandes obras 
públicas lle son adxudicadas a 
empresas foráneas. 

Sempre fixen a mesma considera
ción, estivera quen estivera no 
Governo autonómico: as empre
sas galegas todo o que ganan in
ví sten o aqui e os impostas e a 
compra de materialtamén son car
tas que quedan aqui; as empresas 
que levan moitos anos asentadas 
na Galiza, ainda sen ser 

galegas,poden ter a mesma consi
deración. Pero hai empresas que 
veñen ocasionalmente, fan unha 
obra e, a maioria das veces, már
chanse sen pagar e quédase a 
xente .sen cobrar. Hai casos des
tes a esgallo. 

A Xunta fala de primar as empre
sas galegas, de darlle unha certa 
consisténcia ao capital e ao traba
llo galega, pero na realidade non é 
asi. Non vou falar por min. Só hai 
que mirar as adxudicácións, os 
carteis de obra ... Que se diga de 
onde son esas empresas. Eles ta
laron dunha forma e os feitos son 
doutra. Cada un que asuma a sua 
responsabilidade. 

Estas empresas foráneas, ainda 
por riba levan moitas veces aos 
mellores traballadores galegos. 

Os recursos máis importantes da 
empresa son os recursos huma
nos. Os recursos máis importan
tes destas empresas están en 
Barcelona e en Sevilla, como nou
tra época estiveron en Canárias . 
As empresas de Galiza sofreron 
unha descapitalización humana 
moi importante. 

Agora estase comezando a 
observar unha volta atrás, a medi
da que nos achegamos ás inagu
racións en Sevilla e Barcelona e 
rematan as obras. Hai xente que 
xa está comezando a chamar e 
perguntar se pode voltar, se hai 
traballo aqui. 

Pero ademais do capital humano 
tamén emigrou o diñeiro: o noso 
capital investiuse neutros lugares. 
Nós, asi, non podemos nen ase
gurar as empresas nasas nen ter 
un proxecto para os próximos 
anos porque as nasas carteiras de 
pedidos están vacias . 

Citou antes a Canárias. Houbo 
moitas empresas que se marcha
ron facer traballos alá, mesmo da 
man dalguns alcaldes e cofíeci
dos políticos. Como está agora a 
situación? Están a voltar? 

Xa está na história o que pasou. 
Marcharon moitas empresas ... pe
ro o tema rematou xa hai dous 
anos. Comezaron a vir de volta 
moitas. Houbo de todo, quen fixo 
pouco e gañou moito e houbo 
quen quería facer moito máis para 
gañar máis e non pudo vender o 
traballo que fixo. Hai moitas em
presas que quedaron moi descapi-

'H.oubo bancos que 
firmaron convénios 
coa Xu nta para 
conceder créditos e 
logo negáronse 
porque non lles 
interesaba pois o 
interés era máis 
baixo que o do 
mercado'. 
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tal izadas porque non poden ven- r...;-----------------------------------------_-----------------------------------------------------------------, 
der os pisos e apartamentos que 
construiron. · 

Tanto o empresário como o traba
llador galega están moi ben consi
derados fora de aqui. Por iso cha
man de fóra ás nosas empresas. 
Non teremos unha técnica moi de
purada, pero si moita experiéncia. 

A banca pública 

Como se comporta a banca pú
blica coas empresas galegas? 
Tendo en conta que os índices 
de investimentos aqui e moito 
menor que no resto do Estado? 

A banca pública investiu bastante 
en vivendas de proteción oficial 
que era a función dela. Como du
rante estes últimos anos Galiza 
non demandou vivenda de protec
ción oficial , o "Banco de Crédito 
Local" ou o "Hipotecário", traballou 
o que lle demandaron. Teño que 
romper unha lanza a favor destes 
bancos: puxeron moito máis cartas 
que outros que firmaron convénios 
coa Xunta (estou a talar de caixas 
e de bancos). Estes, ao millar asi
naron convénios a un determinado 
interese e despois decian que ti
ñan os créditos xa ocupados e que 
non podian conceder máis. O que 
pasaba é que non querian prestar 
a ese tipo de interese porque era 
máis baixo que o do mercado. 

O que debia esixirlle a Xunta a es
tes bancos é que cumplises eses 
convénios. A Banca pública tivo 
que salvar esta situación poñendo 
máis cartas, incluso, dos que tiña 
previsto investir na Galiza. 

Estáse a demandar unha banca 
pública galega desde alguns 
sectores. Cal é a opinión dos 
empresários? 

Hai empresários de diversa ideolo
xia. A maioria dos empresários son 
de dereitas e pensan o que lle di a 
dereita. Falar dunha banca pública 
galega era impresentábel porque 
ia contra os conceitos básicos da 
dereita centralista. Hoxe, desde 
que Fraga tala da Administración 
única, o léxico era que tora acom
pañado doutras moitas causas . 
Entre elas debia estar o de traba
llar por unha banca galega pública. 
Non coñazo o proxecto de Fraga, 
pois ainda semella só un concepto, 
pero se talamos de Administrción 
única hai que talar tamén doutras 
causas que teñen que acompañar 
a organización administrativa. 

Gostaríame que se concretasen 
todos estes temas; talar dunha 
banca galega, de empresas gale
gas e como se lles pode axudar. 
Andábase co slogan de compre 
productos españoles. Por que non 
irnos fabricar os galegas os nosos 
próprios productos? Hai que men
talizar á xente do mar e do agro, 
pero non chega con dicerlles que 
é necesária a reconversión. Precí
sase darlle alternativas, saidas 
viábeis. Nós, desde o sector da 
construción, decimos que pode
mos e queremos facer máis do 
que tacemos, pero dá a impresión 
de que , as veces, non se está 
moito polo feito. Estáse polo pico, 
pero non palas obras. 

Non se corresponde logo o dis
curso das Administracións cos 
feitos? 

Si, unha cousa é b discurso e ou
tra son os feítos. A nós, como em
presários o que nos interesan son 
os feitos. Estamos dispostos a es
coitar, escoitamos a todos ... pero, 
como dixen antes, chega con mi
rar os carteis das obras.+ 

1 A democrácia non chegou 
ainda á organización empresarial' 
Que análises fai da folga xe
ral e das repercusións poste
riores? 

Nós, en principio, non apoiaba
mos a folga xeral. Se ternos que 
apoiar folgas apoiámolas, pero o 
sábado e domingo, que é cando 
podo dispoñer do meu tempo, pe
ro non do da empresa. Estamos 
dispostos a sentarnos e elaborar' 
proxectos. 

Non estou dacordo tanpouco co 
sistema de taiga. Mentras haxa pi
quetes non hai liberdade. Antes era 
a policía e agora son os piquetes. 

A folga foi un éxito porque nin
guén estaba na rua ás dez da ma
ñán e despois estaba nas mani
festacións. Escoitei que foi a ma
nifestación máis importante da 
história de Galiza. Queria recor
dar como foi a manifestación a 
prol da autonomia. Aquela foi, 
ademais, moito máis libre e non 
condicionada. Estou seguro de 
que se lle dan opción a "El Corte 
Inglés", abriria. 

Pode haber posicións negativas 
ou positivas en canto a taiga si 
ou folga non,. .. o que non se pode 
é ignorala. E unha irresponsabili
dade. Nas próximas eleicións e 
cando serán examinados. Para 
ver a nosa situación só hai que 
mirar onde están bascas, cata
láns e donde estamos nós: esta
mos atrasados. O que non pode 
ser é apoiar sempre as mesmas 
rexións mentres nós seguimos 
andando por corredoiras. 

A postura da Xunta penso que foi 
moi aséptica. Nen si nen non, se
nón todo o contrário. 

'Pode haber 
diversas posturas 
ante a folga, o que 
non se pode é 
ignorala'. 

Unha parte importe de culpa da 
situación que sofre Galiza non 
se pode incluir no haber do 
empresariado galego por non 
artellar un mecanismo de pre
sión, como por exemplo teñen 
os cataláns ou os bascos? 

Está claro que a estrutura empre
sarial galega non ten nada que ver 
coa catalana ou coa basca. Hai 
quen está talando de empresários 
do Xapón e causas polo estilo. A 
min alucínanme. As causas que 
pasan aquí é porque non ternos un 
apoio político como teñen os em
presários en Catalunya ou· Euskadi. 

Na Galiza é donde máis empre
sários hai, pero existe unha men
talidade dividida en leiras. Galiza 
ten recursos humáns, físicos e 
até financieiros. Aquí falta tamén 
cultura empresarial. A estrutura fi
nancieira tamén é probe ... 

Pero Galiza xera moito aforro. 

Mais os galegas non diriximos o 
noso aforro. Quen o dirixen son 
os bancos e outra xente. Captan 
os investimentos, está plenamen
te demostrado, pero non se invis
te aquí, senón noutros lugares 

máis rendábeis. Os cartas mar
chan de aqui. 

Mecanismos 
empresariais 

Os empresários non d~ron 
artellado até de agora un me
canismo de remediar esta si
tuación. 

O movimento asocitivo é moi cati
vo. Aqui hai moito que pensa en 
arreglar só a sua vida. Hai moitas 
empresas grandes que non es
tán, por exemplo, na organización 
da construción. Pensan que, en 
solitário poden conseguir o éxito. 
A verdade é que o teñen e, ade
mais, teñen quen os apoie. Como 
desde arriba se apoia a estas 

. empresas, seguen por aí porque 
lles vai ben. Somos só os peque
nos os que nos espetamos contra 
as paredes. 

Lago hai un tema moi claro: a de
mocrácia non chegou ás organi
zacións empresariais. De todos 
os empresários que hai na Galiza 
só 120 votan para elexir ao seu 
presidente. Deses 120 hai alguns 

'Os actüais 
dirixentes 
empresariais non 
son o reflexo dos 
empresários nen 
da rua'. 

ANXO IGLESIAS 

votos cualificados: Fenosa, Ban
co Pastor, Citroen, El Corte In
glés ... Como pagan unha cantida
de, teñen dereito a un voto. Vota
mos uns 25 ou 30 en cada pro
ví ncia, que somos elexidos na 
provincia tamén por uns sistemas 
totalmente antidemocráticos. 
Penso que os estatutos rozan a 
inconstuticionalidade. Estánse 
protexendo uns amigos con ou
tros. Asi non ten sentido a organi
zación empresarial. 

Pode afirmarse logo que a ac
tual cúpula empresarial non re
presenta aos empresários? 

Efectivamente. Os actuais diri
xentes empresariais non són re
flexo da rua nen dos empresários 
existentes. A cúpula galega, e eu 
estou entre eles, é unha história 
totalmente distinta. Unha mostra 
pode ser que a Confederación de 
Empresários de Galiza, na sua 
estrutura mental non ten concebi
do facer unha análise económica 
de Galiza cada ano. Hai que re
correr sempre a fontes alleas. 

Só sabemos dicer: "que veñan os 
de fóra, que veñan os de fóra ... " 
A que? Veñen a levar as nécoras 
e os percebes. Ou tacemos Gali
za desde dentro ou os que veñen 
o que tan e levamos o diñeiro e 
non pagarnos a nós. 

Os empresários galegas no exte
rior? Só pode vir algunha ovella 
descarriada ou nostálxica investir 
cen millóns na percura dunhas 
medallas e uns cantos abrazos. 
Como idea pode estar ben, pero 
con encontros como o que se fixo 
en Rio non irnos a nengun lado. 
A realidade galega está aqui.+ 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Non somente as 
cifras de 
manifestantes resultan 
polémicas. O pasado 
Domingo, dia 5, os 
informativos 
televisivos da noite 
ofereceron o número de 
persoas que tiñan 
visitado a Expo. Para a 
TVG foron 15 mil, 20 mil 
para TVE-1 e 30 mil 
para Antena 3. 

A Carlos Luis 
Rodríguez, 
incansabel fustigador de 
herexes, a disposición 
de La Voz de Ga/ícía, 
non lle prestou a folga. 
O dia de autos foi 
pillado ás 9.45 h. 
mercando o xornal nun 
dos poucos quiosques 
que estaban abertos na 
Coruña, na rua Juana 
de Vega. Recoñecido 
por un grupo de 
traballadoras da banca 
e do comércio viuse 
axiña rodeado por un 
corro e tivo que . 
escoitar comentários 
estéticos mira ese que 
guapíño, profisionais 
plumífero e irónicos que 
home!. Rodríguez 
achantou e rúbio como 
estaba saiu por patas 
cara os Cantóns. 

O matrimónio 
entre o paro e as 
horas extras asombra 
os Estados Unidos. Os 
que traballan non 
queren traballar tanto. 
Un inquérito de Gallup 
indica que a maioria dos 
traballadores 
norteamericanos 
prefiren máis vacacións 
mellar que plans de 
pensións, coches da 

As cifras non din 
o que pasa 
O do anúncio da Coca-Cola na 
primeira páxina parece que foi 
un susto, agora a ver se pasa o 
mesmo coas enquisas. O selo: 
"lnquérito A Nasa Terra" deume 
arrepio, trouxome á memória ao 
CIS e estatísticas que veñen de 
ser usadas por todos os xornais, 
cadeas de televisión e partidos 
políticos. E non para nos dicer 
como van as causas ou causas 
que paguen a pena, fano para 
facer realidade ou encostar o 
que queren que nos creamos. 

Ademais de que as cifras sexan 
manipulábeis e 
de que se poda 
liar nelas, non 
poden de por si 
diceren o que 
está a pasar . 
Callo do texto 

Esper~mos 
que A Nosa 
Terra non 
mude as da nova "pero 

realmente moi- novas e 
tos dos que op- 'I' 
taran polo "re- ana 1ses por 

. guiar" nos seus estadísticas e 
comentários ve- · loitas de cifras 
ñen a dicer que 
é má" o que se 
di praticametne 
é que ven ser máis aproveitábel 
do inquérito por enquisa os co
mentos que as porcentaxes. De 
certo que non é igual un votante 
do PP ou do PSOE novo ca ou
tro que se educou no franquismo 
ou que viveu o conflito social da 
11 República. Por outra banda, 
unha leitura por idades destes 
dados lévanos a pensar que 
mortos os vellos hemos de topar 
un xeito natural cun partido na
cionalista de esquerda que xurde 
coma ·maioritário. A realidade es
tá aí e non precisamos desta cla
se de inquéritos que nos maldin · 
o que xa sabíamos; porque os 
problemas non se solucionan 
canta máis xente se poda meter 
nunha determinada categoría, 
senón cando esa caste de xente 
que pule por Galiza leven a bon 
final unha tarefa comun. Daquela 
as intencións para votar reflexan 
nada máis isa, intencións para 
votar, e non unha consciéncia 
real de facer e loitar polo de nós. 

Por exemplo cando callemos os 
dados das perguntas: a quen vo
tou nas autonómicas anteriores? 
e, a quen votaría hoxe? miramos 
como precisamente o BNG canta 
cunha continuidade signficativa 
(agás no grupo de idade entre 35 
e 50, cunha pequena suba). lsto 
amósanos que o votante deste 
partido é firme e é maioritaria-

- mente consecuente na política, 
pola contra a suba no grupo dos 
de 35/50 anos pode respostar a 
un voto canso, mais non conven
cido ideoloxicamente (apoia mais 
non participa). Non podemos co
rrer o risco de andar ás minchas, 
coidando que as cifras están da 
nosa banda. Se tacemos cantas 
sáennos ben xustas (para todos 
os grupos de idade e tacando as 
cantas de cada un á parte): res
tamos os Non Saben/Non Con
testan da pergunta ¿a quen vota
ría hoxe? dos NSINC da ¿a quen 
votou nas autonómicas anterio
res? e a diferencia é o que per
deron, o PSOE e mais os non 
votaron e os outros. As diferén
cias para cada grupo ·de idade 
en total son (dos novos aos máis 
vellos): 0.1, 0.8, 0.2, 1.7, -0.15 
pontos de diferéncia, o que fai 
pensar que os partidos perdedo
res xa non levan unha baixada 
de 1 a 8 pontos, como moito de 
1 . 7 e a repartir entre todos os 
partidos. Cando se di da baixa 

GONZALO 
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do PP e PSOE e mais os non 
votou (máis fonda a partir dos 25 
anos) cara os NS/NC, estase ta
lando da xente que inda non se 
decidiu na sua maioria por nen
gunha destas respostas, o que 
non quer dicer que non as vaian 
votar. Esta xente son os que es
tán de cabalo nos grandes parti
dos, e que forman o obxectivo 
principal das campañas políticas 
eleitorais. 

Lago, compre deixarmos .as duas 
últimas preguntas do inqueri
mento para as enquisas das noi
tes eleitorais; e as outras primei
ras non para remexer nas mise
rias de uns e avantaxes dos ou-

tras senón para abrilas ao deba
te. A ver que resposta real hai na 
folga xeral e despois, que é máis 
doado laiarse que obrar. 

As estatísticas hainas que ver 
con tento e garimo, e son máis 
para comentar e xogar cos nú
meros que para estragar o tem
po facéndoas . Daquela non hai 
bóns e maos usos das porcenta
xes, hai usos prudentes ou non, 
máis que nada para non nos en
ganar. Inda que son ben feiticei
ras porque poden dicer o que 
queremos. 

Esperemos que A Nosa Terra 
non mude as novas e análises 

2 DE ABRIL 
CúUDIO LóPEZ GARRIDO 

A manhá era chuviosa e fria, de umha cor plúmbea. Bandeiras 
vermelhas e branqui-azuis pareciam o desfraldado velame de 
um navío na névoa . O passado dous de abril , Galiza largou 
amarras e irrompeu no século XX. 

Acostumado as aprova<;;:ons por aclama<;;:om e aos referendos fran
quistas de esmagadoras maiorias silenciosas, Manolom nom saía 
do seu asombro e delegava no pobre de Gil Sotres e em Ramilo a 
avalia<;;:om da greve, mentres Carlos Luis dirigia o piquete infor
mativo. Tontolin escapava dos periodistas polos esgotos e a Rosa 
del Bote e o ministro com nome de enciclopédia jurídica negavam 
a evidencia e asseguravam que com quatro tubagens de gas se in
dustrializa Galiza. Carentes de consignas, os jornalistas programa
dos repetiam monotonamente: Jornada sem incidentes. 

Vendidos ou autocensurados, descerebrados, aprisionados num 
mundo de papel recortável , os analistas políticos acabarom 
crendo que nom existe outra realidade que a reflectida polos 
meios de comunica<;;:om e guardam um significativo silencio. 

Os lugares que existem verdadeiramente som os que nom apa
recem em nengúm mapa, escrevia Herman Meville, em Moby 
Dick, referindose a ilha dos mares do Sul onde nascera o enig
mático, Quequef, arpoeiro do Pequod. O passado 2 de abril 
emergeu o país invisível que nom figurava nas cartas de nave
ga<;;:om. O passado 2 de abril , voltamos ao mundo. Galiza en ca
rou os ventas do Norte comunitário, sitiou os monicreques da 
oligarquía e exerceu o mandato imperativo. 

Era umha manhá húm1da e gélida, de cor aceirada. Bandeiras 
vermdhas e branqui-azuis enfunadas polo vento eram vela ma
estra, de gávea e de estais. Galiza largou amarras e sulca de no
vo o mar da História . + 

por estatísticas e loitas de cifras 
ou que entremos tamén de cheo 
na notícia-espectáculo (entretén 
mais non leva para diante e si 
para atrás). Coidado que son 
ben mentireiras e unhas liantas 
do deme.+ 

DAVID CAsADO-NEIRA 
(VIGO) 

Mañá sentidiño 
Crónica expresionista 
dunha assembleia 
surrealista 
Recén saidos da "interesante e 
decisiva" Assembleia Constituinte 
dos C.A.E., con poucas ideas pe
ro claras, e axudados polos bons 
fados dos astros , pretendemos 
manter a cabeza fria (e os pés 
quentes) nesta "profunda" análise 
da situación xurdida desta Assem
bleia e do "naso" proceder nela: 

En primeiro lugar queremos cha
mar a atención sobre un grave 
erro organizativo, como foi o que 
provocou que as propostas de re
solución fosen votadas, pala ma
ñá cedo, nada máis baixar da "do
ce" nebulosa "resaquéira" (sen dar 
tempo nen sequer para aterrar no 
mundo do pragamatismo político). 

Polo demais, e sen entrar a valo
rar pequenos detalles de organ
ziación, solventados "in extremis" 
polo voluntarismo de pers oas 
frecuentemetne alleas a esta(s) 
organización(s), podemos califi
car o resultado cando menos de 
"aleccionador", "impresionante", 
"incríbel", "curioso" .. . e un longo 
etcétera de calificativos que non 
detallamos por falta de espazo. 

Unicamente cabe lamentar a 
aparición na "nasa" "querida" or
ganización de tendéncias psico
lóxicas que poderíamos denomi
nar coma de 
"Capitán Araña" 
- quer dicer, Podemos 
r e u n á m o n o s calificar o 
(nós) e que resultado 
vaian (eles )-
1 a m e n t á b e 1 cando menos 
acontecimento de 
que trouxo con- aleccionador:, 
sigo a ofusca-
ción pol ítico-es- incríbel, 
piritual da mili - · 
táncia , nalguns CUrtOSO ... 
casos cunha im-
portante falta de 
experiéncia neste tipo de situa
cións , que provocou que "xente 
de máis valia" ou "con maior ro
daxe política" levase a batuta 
nalgunhas "curiosas situacións". 

A respeito do período pre-asem
bleário duas breves palabras que 
resumen dita proceso : "correc
ción" e "rapidez", termos íntima
mente ligados, e impensábeis o 
un sen o outro, dado que a "rapi
dez" foi debida á "corrección", e 
a "corrección" foi abrigada pola 
"rapidez" que non permitiu des
viación nengunha do regulamen
to, a non ser por parte da Xesto
ra Nacional que por ser redacto
ra do Regulamento podía permi
tirse o luxo de re-interpretalo. 

Ternos portante a conciéncia tran
quila xa que ademais de cumprir 
"obxectivos", estes foron cumpri
dos nun dos prazos -no que á 
Assembleia se retire-- máis bre
ves da história do nacionalismo 
galega. Esperamos que isto sirva 
de exemplo para "outras" organi
zacións de máis longa vida e ex
periéncia política (léanse as que a 
.conciéncia de cada un lle dicte). 



Por último, no tocante aos órga
os eleitos, limitámonos a lembrar 
o vello refrán: "Nen son todos os 
que están, nen están todos os 
que son". Deixando polo demais 
que sexa a conciéncia político
espiritual de cada un a que deci
da, cando estes teñan desenvol
vido un mínimo de traballo. Tra
ballo que tentaremos realizar 
tendo ben presente a paternal 
máxima de: 

Mañá sentidiño ... 
(E pasao que?) 

Sen máis, un saúdo nacional-po
pular e a mellorar o presente. 

Militantes de Galiza Nova eleitos 
na Asemblea dos CAE. 
DAVIDE SENÉN. - Membro da 
Comisión de Garantías dos 
CAE. XosUÉ ÁLVAREZ.- Membro 
da Comisión de Garantias dos 
CAE. MIGUEL .ANxo PAZ. - Res
ponsábel de F.P. dos CAE. Mo
LU IGLESIAS. - Responsábel de 
Actividades Culturais . MITTO 
NOCEDA.- Co-Responsábel de 
Organización e finanzas. 

E todos aqueles que nos apoia
ron tanto moral como físicamen
te naqueles intres de febleza po
lítico espiritual.+ 

Apresentación 
do curso de 
galega en 
castellano 
Os/as participantes no Curso de 
Especialidade de Galega da zo
na de Tui queremos amasar o 
.naso abraio e indignación ante a 
atitude do Director do Curso don 
Xoaquin Pardo Simón na apre
sentación do mesmo, pois diri
xiuse a nós sempre en castella
no , o que consideramos unha 
atitude totalmente desprezativa 
cara a nosa língua. Toda a sua 
exposición entra en contradición 
coa seriedade que pretendía dar 
ao Curso. Asi mesmo queremos 

GRACIOSAS 
NANINA SANTOS 

"A grácia no Parlamento póñenna elas", as mulleres, as deputa
das. Máis ou ·menos así díxoo Vázquez Portomeñe nun alarde 
de galanteria tan desusada hoxe, tan perdida, nun dos debates 
da Cámara. 

Fixeron por abolir -as feministas galegas- a simpatia e gala
nia, ao reclamar que elas non fosen grácia, adubos nen floreiros, 
senón persoas. Con grácia a poder ser, porén, tamén sen ela. 

Menos mal que o PP resgatou para as deputadas e, por ende, 
para todas as que elas representan, o adxectivo máis capaz de 
expresalas, definilas, nomealas. 

A .grácia du soso e aborrecido lugar. A donosura. Elas que dan 
á fealdade ·e estupidez un pouco de entretimento. Cascabel. Cas
tañuelas. Ali ouviron tan panchas o piropo as que estaban .agás 
García Negro que quixo ser excluída das flor~s do bouquer. 

Sosas estas do BNG¡ Sen grácia e teimudas en reclamar, para si e 
para as suas, pensamento e intelixéncia. 

Para que a quererán se con ser a grácia deles -das suas seño
rias- é abondo!+ 

rexeitar as condicións nas que 
nos vemos abrigados a realizar 
este curso, cunha periodicidade 
diária e un horário intensivo que 
non nos permite dedicarlle todo o 
tempo que quixermos e que o 
Curso require. Un enfoque co
rrecto dun Curso de Especialida
de seria iniciándoo en Outubro e 
que se desenvolvese ao longo 
de todo o curso escolar. 

Por todo isto pedimos: 

- Que o cesen como Director 
do Curso de Especialidade de 
Galega, por consideralo incapa
citado para real izar este labor. 

- Que os próximos Cursos de 
Especialidade se planifiquen con 
seríedade.+ 

AsINAN PARTICIPANTES DO CURSO 
Tm 

(SEGUEN 31 AsINATURAS) 

Un acto de 
c1n1smo en 
Ponteareas 
No pasado dia 31 de Marzo, de
ronse cita en Ponteareas, o pre
sidente da Xunta, o presidente 
do Consello da Cultura Galega ... 
todos eles convitados por Pepe 
Castro, alcalde e cacique maior 
do feudo. A razón pola que pasa
ron polo Condado non foi máis 
que a de vir celebrar a Ponteare
as o 91 aniversário do nacimento 
de Bauza Brey. 

Este ano Pepe Castro lembrouse 
de Bauza Brey. Nunca tal causa 
fixera. lsto é o que se chama 
"estar ao loro". Todo o mundo co
ñece e sabe o que significa Pepe 
Castro; máximo exponente do 
movimento de aniquilación da 
língua Galega, defensor a ultran-

A ALDEA 

za cio e¡spañol como símbolo da 
unidade de España... Pepe Cas
tro este ano si que se lembrou, 
mellar dita ben que se aprovei
tou. Todo un acto de hipocresía e. 
de cinismo. Toda unha falta de 
respeito a unha persoa que tra
ballou e viveu sempre pala sua 
terra. Toda unha mostra do que 
pode chegar a facer a ignoráncia 
e o descaro deste ... 

Respeito a este tema, a asocia
ción "lrmanciños da Fala" fíxose 
notar no Concello. 

Membros dos "lrmanciños" dias 
antes da celebración dos actos 
en "honor" a Bouza Brey, des
pregaron várias 
pancartas no 
município nas Pepe Castro 
que se podian este ano si 
ler: "Amigo 
Brey: Antes la- que se 
drábanche. Ho- lembrou, 
xe babéante · mellor dito ben 
Son os mes-
mos cans". que se 
"Bouza Brey vi- aproveitou. 
veu en galega, Todo un acto 
vós matádelo 
en castel án"... de hipocresía 

Os irmanciños 
tamén lle fixeron entrega á alcal
día e o Director do Museu e Bi
blioteca municipal da tradución 
ao gaJego do programa de actos 
da "homenaxe" a Bauza Brey. 

O mesmo día 31 perto dun certo 
de· mozas e mozos da vila, pro
cedentes dos centros de ensino, 
que ese dia tiiñan clase, apre
sentáronse diante do coléxio 
que ia ser chamado co nome de 
Bouza Brey, para rexeitar esta 
atitude de hipocresía do Conce
llo de Ponteareas e en particular 
do seu alcalde. Os berros fixé
ronse notar; as pancartas fixé
ronse ver ... Se cadra é o come
zo dunha nova etapa. Os nenos 
e neas medran ... e Castro segue 
a chamar á procriación. Ten coi
dado a ver se che vai saír o tiro 
pala culata.+ 

BoRDELLO 
(UNIRMANCIÑO)PONTEAREAS 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Os sindicatos e 
as mulleres 
O direito a un posta de traballo 
digno e na nosa terra, é un direi
to individual para todas as per
soas: homes e mulleres. Madu
ros ou novas. Na indústria, nos 
servizos, no mar ou na terra. 
Hoxe no naso país o paro aflixe 
a milleiros de persoas e de famí
lias. Á "reconversión" en distin
tos sectores industriais -con 
propriedade, desmantelamento 
industrial-, súmase a non cria
ción de novos empregos e a cri
se que padecen o campo e a 
frota pesqueira por canta dos 
acordes que os governos asina
ron para entrar na CEE. 

Pero hoxe o paro e a precariza
ción do emprego atinxen máis 
gravemente ás mulleres que 
aos homes e cumpre dicilo con 
craridade e buscarlle remédio. 
Do total de xente parada, un 
56,4% son mulleres e as que 
máis o pagan son as novas que 
buscan o primeiro emprego. 
Ademais, dase a "casualidade" 
de que seguen existindo dife
réncias salaríais de até un 30% 
entre elas e eles. 

Nós pensamos que entre as ra
zóns que teñen levado aos sindica-

tos a convocar Folga Xeral o 2 de 
Abril debían talar disto ainda que 
até o momento non o teñan feíto. 

As mulleres non viñemos ao 
mundo para coidar aos homes, 
para encher as fábricas ou os 
campos cando "sobra" traballo 
ou cando os homes "van tora" 
para tornar á casa cando non 
hai traballo ou cando os homes 
voltan. Tampouco estamos aqui 
para ocupar os postas de traba
llo piores e piar remunerados, 
para facer dupla xornada laboral 
(na casa e tora da casa) nen 
para ter que aturar as "propos
tas sexuais dos superiores" que 
se non aceitamos pode supor 
despido, marxinación laboral, 
non renovación de contrato ... e 
todo por ter un corpo de muller. 
Xa pasaron os tempos en que a 
muller "metendo ás mulleres na 
casa" (a parir tillos, a facer tra
ballo doméstico, a non encher 
as listas do INEM, a non cobrar 
subsídios, etc.). 

Queremos postas de traballo pa
ra homes e mulleres, con igual
dade salarial de trato e de con
tratos, e isto ternos que esixirllo 
ao governo galega e mais ao 
governo español, e tamén á cla
se empresarial, teimuda en tirar 
o máximo benefício á conta do 
despedimento libre, contratos 
temporais a esgalla, báixos sala-

ríos, non criación de novos em
pregos, etc. que todos eles son 
quen teñen a culpa de canto es
tá a pasar aquí e agora lavan as 
mans como se non for con eles 
e o problema caise do ceu. 

Queremos tamén que os sindica
tos collan de ver-
dad e nas suas 
mans as deman
das para que ho
mes e mulleres 
sexan igualmen
te tratados e con
siderad os no 
mercado laboral, 
que varran ta
mén nas suas 
próprias casas 
porque centos de 
afiliados de todas 
as centrais se
guen pensando 
que o verdadei
ramente impor
tante en materia 
laboral é o traba-
11 o dos homes. 

Centos de 
afiliados de 
todas as 
centra is 
seguen 
pensando que 
o verdadeira
mente 
importante en 
materia laboral 
é o traballo 
dos homes 

Unha sociedade que declara 
nos seus textos legais a igualda
de entre as persoas dun e dou
tro sexo, ten que ser coerente e 
praticar a igualdade que predica. 
Se os sindicatos seguen atrapa
dos nas vellas tradicións pen
sando que con un que gañe na 
família xa está o problema resol-

to, nós ternos que lles dicer que 
diso, nada. O que degrada e co
rrompe aos traballadores é que 
entre eles se estabelezan "cate
gorías". Os de primeira e os de 
terceira; os importantes e os non 
importantes. Todos ternos os 
mesmos direitos e cumpre que 
entre todos os reclamemos. Tra
ballo para quen está en paro; 
salários dignos para todos e pa
ra todas; non ao despedimento 
libre, a precarización do empre
go. nen ao traballo submerxido. 

Nós fumos a esta folga para 
protestar por canto está a pasar 
no noso país, para suliñar co 
dedo aos responsábeis de ter 
chegado até aqui (ou é que aca
so non hai responsábeis?) e pa
ra esixir aos poderes públicos 
que cumpran coa sua abriga de 
garantir traballo a quen o pida e 
a quen o demanda, e que este 
traba!lo sexa digno e na nosa 
terra, sen nengunha diferéncia 
de salário, trato ou contrato pa
ra un e outro sexo.+ 

ÜRGANIZACIONS FEMINISTAS 
GALEGAS 

AsOCIACION GALEGA DA MULLER 
GRUPOS DE MULLERES DE 

UNIVERSIDAD E 
ASEMBLEA DE MULLERES DA 

CORUÑA, AROUSA E PONTEVEDAA 
COLECTIVO FEMINISTA DONICELA 

COORDENADORA FEMINISTA DE 
VIGO. 

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

empresa ou pagas 
extras. Segundo un 
estudo realizado por 
Juliet B. Schor, 
profesora de economia 
en Harvard, utilizando 
dados obtidos nos 
últimos 20 anos, o 
norteamericano médio 
traballa agora 164 horas 
máis ao ano que en 
1972. A semana laboral 
ten para o cidadán deste 
país, con traballo, un 
promédio de 47 horas. 
De continuar esta 
tendéncia, noutros 20 
anos, traballaria 60 
horas á semana, 
completando un total 
anual de 3 mil horas. A 
investigadora declara 
que a causa 
fundamental deste 
incremento está no 
corazón do 
capitalismo: "Os 
empresários prefiren 
traballadores con 
xornadas longas porque 
custa menos, ainda que 
teña que cobrir horas 
extras, antes que máis 
traballadores en xornada 
curta, todos os cales 
precisan beneficios 
sociais. Ademais, 
mantendo o 
desemprego alto, 
presiona á baixa os 
salários". 

"Nen os 
periódicos, nen á 
rádio, nen a televisión, 
din a verdade. Non os 
deixan informar de nada. 
Estamos igoal de 
manipulados que cando 
vivia Franco". Non é a 
cita du n estudo 
semiótico sobre os 
médios de comunicación 
de carácter crítico, 
coordinado se cadra por 
Armand Mattelart. Son 
as palabras textuais do 
Roberto, proprietário do 
café Lienzo, situado na 
rua monfortina do 
Cardenal. A conciéncia 
da moderna censura 
comeza a coallar no 
comun da povoación. Un 
mundo feliz huxleiano, 
con douces drogas 
adormecedoras. 

Tomen nota dos 
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seguintes concellos: 
Laracha (PP), Miño 
(PP), Outes (PP), 
Padrón (PP), Sada (PP), 
Guitiriz (PP), Paradela 
(PP), Póvoa do Brollón 
(PP), Quiroga (PP), 

, Taboada (PP), Avión 
(PP), Bande (PP), 
Beade (PP), O lrixo 
(PP), Melón (PP), 
A Mezquita (PP), 
Os Riós (PP), Covelo 
(PP), A Lama (PP), Meis 
(PP), Ponteareas (PP), 
Silleda (PP), Tui (PP) e 
Vila de Cruces (PSOE). 
Todos eles están 
situados nunha praza ou 
avenida que leva por 
nome o de 
Xeneralísimo, non 
senda alguns que 
utilizan os sucedáneos 
de Caudillo, José 
António ou Calvo Sote/o. 
Non poderia o señor 
lribarne suxerirlle aos 
seus disciplinados 
alcaldes quecambien as 
denominacións por 
Praza de Galicia, 
Alfredo Brañas, 
Castelao ou calquer 
outra de característica 
local e de máis grata 
mención que as da 
ditadura? Ou é que o 
galeguismo do 
Presidente da Xunta non 
abrangue até tan lonxe? 

A notícia difundida 
polo xornal conservador 
ABC, o pasado Martes, 
dia 7, apontando a 
posibilidade de que o PP 
galega constituise grupo 
parlamentar próprio en 
Madrid foi desmentida 
de contado. Pero o caso 
era botar a andar a roda. 
O próprio xornal que cita 
fontes directas 
consultadas, sinala que 
"non suporia nengun tipo 
de ruptura senón, pala 
contra, afortalar o 
partido na comunidade". 
ABC afirma tamén que 
"isto darialle máis forza 
de cará ao eleitorado, 
cada vez máis 
nacionalista, que 
consideraria ao PP 
como un partido 

. autenticamente galega". 
Pois xa ven o que di o 
departamento de 
marqueting que razóns 
de máis peso non hai ao 
parecer. 

••••••••••••• 

Ao departamento 
de Marketing de 
Caixavigo 
Moí Sras. e Srs. nosas, 

Surprendidas estamos vendo en 
Televisión a sua campaña publicí
tária "Unha Caixa para un País". 

Nun princípio o anuncio chama a 
atención pola sua harmonía e 
tenrura. Pera a segunda vista 
ese spot é unha profunda discrí
mi nación da muller. Outra dife
rente daquela que tantas veces a 
publicidade abusa: a de boneca 
ou símbolo sexista. 

O seu spot ten dous protagonis
tas: avó e neto. 

As mulleres (case) non existen. 
Non teñen nengun papel. 

Que lles parece a idea de pór (ta
mén) como pro-
tagonista unha 
nena, que inclue 
no seu plan de 
vida os estudos, 
a integración no 
traballo, dedi 
carse uns anos 
a ser naí, non 
esquecendo du
rante ese tempo 

As mulleres 
(case) non 
existen. Non 
teñen nengun 
papel 

·a sua própría formación profisio
nal para integrarse despois de 
novo no traballo? Ou unha nena 
que soña cunha sociedade que 
destina parte dos seus recursos 
para organizar a vida e o mundo 
do traballo; e así o home e a mu
ller cumpran mellor o seu papel 
como pai e nai? Que lles parece 
o soño desa nena que transmite 
todos os seus coñecímentos e 
experíéncías á seguinte xeracíón, 
capaz de defenderse nunha Eu
ropa comunitária? 
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Non sería un plan de vida digno 
de ser protagonista? 

Se eses anuncios non estivesen 
tan ben feítos, quizá non nos de
sagradaría tanto o "esquecimento" 
das mulleres; "esquecimento" en
tre aspas porque está claro que 
Vostedes, como Banco, diríxense 
ao home que ten e que decide so
bre o diñeiro. Pero ao mesmo tem
po queren estender a imaxe deste 
Banco, tan bon e familiar, tan com
prometido con este país; como se 

E- .AIO~ St &VE:I~,-.~ 
>J~ ~ 'Ftili-A X{R/\L 

podía ler na prensa reflectindo "la 
identificación profunda de Caixavi
go con Galicia". Si, iso é verdade: 
O spot reflecte ben, ben o patriar
cado que tanto dano fai a este pa
ís porque non deixa desenvolver 
unha grande parte da sua povoa
ción; non deixa tomar parte ás mu
lleres e non valora o seu papel. 

Pero Vostedes equivócanse: un 
Banco non pode promover un 
país que non funcione. E un país 
europeu non pode funcionar ho-

r----------------------------------------------------------------------------, 
Vertedeiro de 
lixo en Meaño 
O concello de Meaño ven ínten- • 
tando reiteradamente, en dife
rentes localidades, a instalación 
dun vertedeiro, que polas ca
racterísticas das actuacíóns xa 
realizadas no presente caso, e 
poi a . falta de estudos técnicos 
axeitados, deberíamos calificar 
de "vertedeiro clandestino". Os 
viciños denúncian a manipula
ción que está a realizar a alcal
día, ao afirmar que o vertedeiro 
se utilizará unicamente para o 
servizo de Meaño, ao mesmo 
tempo que se programa a reco
llida conxunta en tres concellos, 
que ademais de Meaño son os 
de Meis e Ribadúmia. En base 
ás conversas dos viciños, a ins
pección da zona e as obras xa 
realizadas, ADEGA emite o se
guinte informe: 

1. A instalación dun vertedeíro 
"controlado", para o tratamento 
de resíduos sólidos domésticos 
requíre a realización dun estudo 
detallado acerca da sua locali
zación e construción, en función 
do risco que unha actuación 
deste tipo supón para o meio 
ambiente e para a saúde da 
povoación . Tal es udo parece 
non existir. 

2. O emprazamento seleccionado 
non reúne os requisitos necesá
rios para a sua utilización como 
vertedeiro de basuras, xa que: 

a) o chan é de tipo areoso e 
non se ten prevista a sua im-

permeabilización, de forma 
que os "lixiviados" ou augas re
siduais procedentes do vertedei
ro poden alcanzar facilmente as 
augas subterráneas. Igualmente 
poden atinxir ás augas superfí-

. ciais (ríos e regatos) xa que non 
se contempla nengun control da 
escorrentía superficial. 

b) o vertedeiro preténdese ins
talar a pouca distáncia do na
cimento do rio Xil (300 m.) e 
de várias traídas de auga potá
bel que abastecen as diferentes 
aldeas da zona. 

c) a pouca dis
táncia da locali
zación do verte
deiro atópase o 
mosteiro de Ar
menteira (400 
m.), o que afec
taria ao entor
no do monu
mento históri
co-artístico. 

Os viciños 
denúncian a 
manipulación 
que está a 
realizar a 
alcaldia 

d) a paraxe na que se situa o 
vertedeíro, na ladeira poente do 
monte,- é hoxe unha paisaxe de 
grande beleza, con vistas a 
Cambados, á costa e á Ria de 
Arousa. 

3. Prevese a queima (combus
tión ou incineración) dos lixos 
no próprio vertedeiro, coa finali
dade de aumentar a sua capa
cidade. Esta prática é altamen
te contaminante, orixínando 
gases moi tóxicos, causantes 
de cancro (díoxinas, furanos , hi
drocarburos bífénicos) e da 
choíva ácida (dióxido de xofre, 
óxidos de nitróxeno, etc.). 

4. Palas deficiéncias na locali
zación e construcíón os "lixivia
dos" ou augas residuais proce
dentes do vertedeiro poden 
chegar rapidamente a contami
nar os cursos de augas sub
terráneas e superficiais, de 
grande abundáncia na zona. 1 

Os lixiviados conteñen un nú
mero elevado de substáncias 
tóxicas: matéria orgánica (que 
consume o osíxeno e comporta 
a putrefacción das augas), com
postos fenólicos e organoclora
dos (canceríxenos, bio-acumu
lativos) metais pesados (cinc, 
níquel, cobre, manganeso, 
chumbo, cádmio) tamén con 
efeitos canceríxenos. 

Por último, ADEGA solicita das 
autoridades competentes : 

- A paralización das obras xa 
comezadas. 

- A iniciación de estudos sé
rios para a resolución do pro
blema do lixo. 

- ADEGA pronúnciase pota re
ciclaxe prévia separación selec
tiva (papel, vidro, metais, plásti
cos) e produción de abonos a 
partir da matéria orgánica. 

Como solución transitória para 
os vertedeiros que se construan 
débese seleccionar coidadosa
mente a sua localización, en sí
tíos onde non afecte ao meio 
ambiente, augas, flora e fauna, 
e atender aos requerimentos 
técnicos dos vertedeiros "con
trolados".+ 

MANuEL SOTO CASTIÑEIRAS 
DouroR EN ce QUJMICAS (ADEGA) 

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

xe en día se a sociedad.e non 
apoia que as mulleres teñen e 
cumpren o seu papel.+ 

AGATHA BROESKAMP ·E NOVE 
SINATURAS MAIS 

(AsOCIACION DE MULLERES DE 
Tur) 

Kajo na vida 
-Cagho na Vida! exclamou 
Ghaitote; nesta puta sociedade 
na que vivimos, no que priva é a 
roupa que levas, a marca, o co
che que tes e se talas con tem
pos compostos ou non. Puta mi
séira! repetiu por duas veces o 
proletário da Rua, cando no seu 
maxin pasaron imaxes desta vi
da que nos qµeren vender, chea 
de enganos e mentiras, na que a 
drogha publicitária inténtanos ·dar 
unha imaxe que non é real na 
que os bons están claríños quen 
son e os maos tamén. Eles, os 
das altas esferas , eses que nun
ca romperon un prato, eses, os 
intocábeis ; e logo, os que cha
man "da periféria", a merda do 
Estado, os que loitan por ser so
beranos, pasar do verdadeiro es
trume que habita no "cent ro "; 
eses son os maos, uns ilumínadi
ños que o único que fan é incor
diar e din que todo está mal. 

-Cagho na Vida! dixo Ghaítote, 
non seguirei máís así, voulles 
amosar quen somos; Nós Mes
mos! ; a eses louzáns que nos rou
ban o noso leite, a nosa escasa 
indústría, que nos asulagan coas 
nosas próprias augas para que ali, 
no estrume, podan afeitarse, depi
larse e ver fútbol , na noite no Ber
nabeu a costa de nós, mentres 
aqui nen hai comunicacións e falta 
a luz unha vez e outra tamén. 

Estou farto! díxo Ghaitote, o 2 de 
Abril han de saber quen somos 
nós, Cagho na Vida! 

O 2 de Abril do 1992 Ghaitote non 
apareceu mais ainda hai semente.• 

MANow RAsTAMAN 
(UN RE ENTIDO MONDARlZ 

Cacharros 
e bisbarras 
Abonda con que xente como o 
grande poeta chaírego Darío Xo
hán Cabana ímortalice as bisba
rras, coma a da Terra Chá, chea 
de Cacharros coma dicia extraor
dinariamente o non menos gran
de Manolo Rivas. 

Son un leitor chairego, nótoo, sí . 
Son consciente da miña bísba
rra. Porque é claro que dos-caci
ques non son as bísbarras, nen 
nengun lugar terrea!, só é ese re
cuncho paralisado e infernal que 
ven ser o alto nível da Adminis
tración: "ali onde ferven os pa
peis". Por iso están tan perto do 
"demo que os fixo", e tan lonxe 
de A Nosa Terra, que é como di
cer das bisbarras. 

A todo o máís que se poden 
achegar os Cacharros, será a iso 
que eles chaman /a nuestra terri
ña. Espero que a nengun leitor 
do "Tres en Raía" se lle esqueza 
que os Cacharros son como os 
íanquis: onde poñen o pé non o 
sacan. Hai que bota/os!! 

Agradecimentos a todos vós polo 
traballo díário. + 

XEsus VAZQUEZ PRADO 
SEIXAS-TERRA CHA 
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O Consello da Cultura · segue pendente de ampliación 
A radiografia do Mapa Cultural recén publicada reclama a dinamización do organismo 

• XAN CARBALLA 

Desque en Outubro de 
1990 se renovou o 
Consello da Cultura 
Galega e se elexiu a 
Xosé Filgueira Valverde 
como presidente, 

Manuel Rivas. 

nismo desta índole, os cámbios de
penden da vontade dos membros da 
directiva ou do núcleo máis activo". 

Por onde ampliar 
e que facer 

o devandito organismo 
non soubo cumprir 
cunha das finalidades 
que se anunciaban 
como prioritárias: 
renovar o 
funcionamento e dar 
entrada a novos 
colectivos 
representativos. A 
recente publicación do 
Mapa Cultural, co seu 
rexisto de graves 
caréncias, reclama a 
dinamización do 
organismo. 

Segundo Manuel Rivas, autor dun 
artigo chamando publicamente a 
renovar o organismo, "existe unha 
proposta formal para celebrar unha 
sesión monográfica reflexionando 
sobre as funcións do Consello, non 
só a ampliación a entidades repre
sentativas, senón sobre cal debe ser 
o noso papel". Na actual nómina 
de representantes, alén das "dez 
persoalidades destacadas no campo 
da Cultura", están a Real Acadé
mia, Académia de Xurisprudéncia, 
Universidade Galega., Instituto Pa
dre Sarmiento, Serninário de Estu
dos Galegas, Académia de Cién
cias, ILG, Instituto Estudos Xaco-

beos, museus, Patronato Rosalia de 
Castro e dous representantes polas 
fundacións de interese galego. 

Propostas públicas e parlamentá
rias teñen sinalado a necesidade de 
que a Federación de Asociacións 
Culturais, Asociación de Escritores 
e Mesa pola Normalización Lin
güística, se incorporen ao Conse
llo. Miguel Anxo Fernán Vello, se
cretário da AELG, cree que é de lei 
esa preséncia "que se leva solici
tando publicamente desde hai vá
rios anos. Non é preciso que haxa 
solicitudes formais pola nosa parte 
pero se é preciso facela fáise". 

"O Consello debe funcionar máis 
elaborando informes monográfi
cos, incluindo propostas específi
cas, máis que dedicarse ao labor 
editorial -ás veces inevitábel- ou de 
organización de Congresos", ase
vera Antón Santamarina, aponta
lando as argumentación de Manuel 
Rivas "ten que haber un.ha actua
ción máis intensiva, sen belixerán
cias pero chegando a conclusións e 
propostas de actuación ás institu
cións. O Consello non é unha sim
ples asociación e as campañas que 
decidira sacar adiante debía profi
sionalizalas". 

O Mapa Cultural publicouse, con 
moito retraso e por tanto con de
fectos de apreciación sobre uilha 
realidade que se modifica dia a dia. 
Nas grandes liñas, referidas ao aso
ciacionismo cultural ou ás liñas de 
actuación cultural dos concellos, o 
Mapa segue sendo virtualmente 
unha radiografia real. As funcións 
"consultivas e asesoras" do Conse
llo da Cultura, con este instrumen
to de análise na man, fanse peren
tórias e as tentativas de que se am
plie e dinamicen as suas activida
des levan pospostas desde hai vá
rios anos. 

A pouco de ser eleito presidence en 
sustitución de Ramón Piñeiro, Xo
sé Filgueira Valverde manifestába
se remiso á ampliación "vintecatro 
membro xa son moitos e ·non se 
trata de facer un parlamento. A 
participación pódese ampliar atra
vés das ponéncias temáticas". Po-

Xosé Filgueira Valverde. 

rén, e segundo o articulado da leí 
que regula o Consello, non existen 
limitacións a respeito dos integran
tes do organismo e só se precisa 
abrir unha información que xustifi
q u e a incorporación e lograr a 
maioria absoluta de votos no Pleno 
do Consello. 

Miguel Anxo Fernán-Vello. 

Segundo Ramón Lorenzo "ali nun
ca houbo oposición a novas incor
poracións, e recentemente a acadé
mia' de Belas Artes N osa Señora do 
Rosário, fixo unha solicitude ao res
peito, pero non houbo máis peti
cións. Tal como funciona un orga-

Ramón Lorenzo. 

Ramón Lorenzo móstrase máis es
céptico, "o Consello non ten tanto 
poder como alguén pode pensar e 
aí radica o fondo do problema. Al
gun Conselleiro tentou instrumen
talizalo e non o conseguiu, e que 
haxa máis xente non quer dicer que 
vaia funcionar mellor". 

A espera de cárnbios e con inicita
tivas loábeis como os prirneiros pa
sos para a criación do Arquivo So
noro, o Consello da Cultura estrea
rá en poucos meses sede, nos anti
gos locais ocupados pola TVE-G 
no Pazo de Raxoi. Para entón ha
berá sítio para moitos máis. + 

NOVOS AIRES NO CONSELLO DA CULTURA 

Ten razón, Manuel Rivas(I), ·O Consello da 
Cultura Galega non é o que debería ser, nen 
sequer está perto de selo. Tamén fai ben o 
señor Rivas en asumir a sua parte de respon
sabilidade (estamos certos de que non é moi
ta), xa que se fose imitado polo resto dos 
membros do Consello as cousas non serian o 
que son. 

Non ten razón, sen embargo, cando afirma 
que o Consello non é unha editorial: é unha 
editorial cativa e algo frustrante, ainda que 
teña publicado algunhas cousas de boa fas
quia. En calquer caso a política editorial do 
Consello só é un síntoma. 

Pero onde a razón de Manuel Rivas bota por 
fora de tanta que ten, é cando fala da necesi
dade dun axuste organizativo. O Consello 
non pode ser unha "gerusia" de notábeis tan 
distantes da realidade, do acontecer cultural 
cotián, que a xente remata por pensar que se 
trata dunha espécie de asilo onde a Xunta co
loca ou aparca aos xubilados da cultura que 
foron "guiadiños". Non sabemos que pensa a 
xente (non son estes temas os que máis preo
cupan á opinión pública) pero moitas persoas 
que traballamos no ámbito da xestión (ani
mación) cultural vémolo asi. 

MANuEL PÉREZ RuA 

Se o Consello ten que cumprir a función de 
"sinalar prioridades, asesorar e elevar pro
postas para a acción pública no eido cultural" 
como afirma o señor Rivas, non pode seguir 
polo camiño que até o de agora percorreu, 
porque por aí só se vai á cova que nos filmes 
de Tarzán se acochaba tras dunha fervenza 
de auga: o cemitério de elefantes. 

O asociacionismo cultural existe, e por momen
tos ten puxanza, moita da creatividade cultural 
<leste país segue a pasar - afortunadamente-

O Consello non pode 
ser unha gerusia de 
notábeis tan distantes 
da realidade que a 
xente remata por 
pensar que se trata 
dunha espécie de 
asilo. 

polas pouco apoiadas asociacións culturais. O 
Consello non pode viver de "Costas a este feito. 
Tamén existen movirnentos e tendéncias al
ternativas e plurais en mil frentes do aconte
cer cultural e na loita pola normalización lin
güística. Claro que ten razón Manuel Rivas 
Gando pia por que estes sectores estexan re
presentados no Consello. 

O Colectivo de técnicos culturais Landrover, 
formado por persoas que traballan en einsti
tucións e administracións públicas na tarefa 
de desenvolver políticas culturais (por cha
marlle dalgun xeito) descoordenadas e por 
veces inconexas, considere que o debate que 
abre Manuel Rivas era necesário e positivo, e 
quer entrar nel dándolle a razón a quen a ten, 
postulándose para aportar o que ten de expe
riéncia e de representatividade, a ese novo 
Consello que ten que nacer se non quer per-
durar en formol. · 

Facemos un chamamento a todos os que teñan 
algo que dicer neste debate para que partici
pen nel. A cultura galega está viva, é plural, 
dinámica e complexa; seguro que non é fácil 
para nengun Consello levar a cabo as tarefas 
arriba mentadas e quizá moito máis difícil fa
cer que as propostas de política cultural elabo-

radas por un Consello representativo sexan 
asumidas polos governos de tumo, habitual
mente setemesinos en matéria de cultura, mais 
en Landrover estamos por que se intente. A 
cultura sempre é máis conflito que consenso. 

A oportunidade era boa, abriuse unha porta e 
nós, sen permiso pero con direito entramos 
por ela. A ver o que sai. + 

(1) O artigo fai referencia a unha tribuna de Manuel Rivas 
"Rechorchio por un Consello". La Voz de Galicia. 1-2-1992. 

MANUEL P ÉREZ RUA .É PRESIDENTE DO COLECT!VO DE 

TÉCNICOS CULTURAJS "lANDROVER". 

Este colectivo criado hai dous anos por xentes proceden
tes da xestión cultural, maioritariamente traballadores das 
administracións públicas, agrupa a perto dun cento de pro
fisionais pertencentes a institucións tan diversas como: 
-Consello da cultura galega. 
-Universidade de Santiago de Compostela 
-Universidade de Vigo. 
-Concellos de Vigo, Santiago de Compostela, O Barco 
de Valdeorras, Fene, Culleredo, Carballo, Muros, Malpi
ca, Moaña, Cambados, Silleda, Foz, Ribadeo, O Vicedo, 
Verín, Monforte, As Pontes de García Rodríguez, Xove e 
outros. 
-Escolas-obradoiro do INEM. 
-Centros de benestar social. 
-Casas de cultura 
-Casas de xuventude. 
-Bibliotecas públicas. 

í 
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DIAS 

• Preséntase 
a Orquestra 
Sinfónica de 
Galicia 

O vindeiro 15 de Maio preséntase 
no AUditório de A Coruña a 
Orquestra Sinfónica de Galicia, 
coa estrea mundial da obra de 
Rogelio Graba "Ultreia". 
O concerto repetirase ao dia 
seguinte en Santiago, o 18 en 
Vigo e o 19 e 20 en Ourense e 
Ferrol. Faltan por fixar as datas 
para os concertos de Lugo e 
Pontevedra. 

Están programados tamén 
concertos para escolares con obras 
adecuadas á sua idade, e diferentes 
concertos populares a celebrar no 
verán.+ 

• Comezan as 
fe iras do libro 

O vindeiro 2 de Maio comezará 
a Feira do Libro de Compostela, 
primeira dun calendário de 
quince que se celebrarán até ben 
entrado o verán. Para inscribirse 
é preciso comunicalo á 
Federación de Libreiros 30 dias 
antes da inauguración, estar 
federado como libreiro e coas 
cuotas ao dia. As tarifas para 
participar son diferentes 
segundo a cidade de celebración 
sorteándose a situación dos 
pos tos en cada caso.+ 

•Homenaxe a 
Pascual Veiga 

Durante un ano- o concello de 
Mondoñedo,queconcentrou 
alguns dos principais actos 
culturais do 199 l(Ano de 
Alvaro Cunqueiro), vai celebrar 
actos de homenaxe ao músico 
Pascual Veiga, autor da música 
do noso himno nacional. Os 
actos comezan o xoves dia 9 de 
Abril, cun concerto da Xoven 
Orquestra de Galicia. 
Posteriormente, desde os meses 

cte Maio a Xuño, todos os 
domingos haberá na Praza da 
Catedral concertos a cargo das 
bandas de Mondoñedo, Burela, 
Ribadeo, Vilalba e Viveiro. 
En Agosto as Xonrdas Culturais 
de verán concentraron 
tematicarnente a Joám Trilho, Cal 
Pardo, Antón Santamarina, Xosé 
Luis Pensado e Alonso Montero 
para culminar en Setembro cun 
encontro de Orfeóns. • 

•O Concello de Vigo 
non asegura as suas 
exposicióris 

O pintor Fernando González, 
que pendurou estes dias unha 
mostra sua na Sala Os Peiraos, 
comprobou que durante o 
horário en que estaba aberta 
foille roubada unha das suas 
obras. "O Concello non se fai 
responsábel e non ten 
aseguradas as obras das 
exposicións nas suas sás. 
Roubáronme o cadro sen que a 
persoa encarregada da sá nese 
momento se percatara". 
Femando González ere que 
informar publicamente <leste 
roubo debe servir de aviso a 
outros pintores.+ 

• Ferrin e 
Gonzalo 
Navaza 
prémios da 
crítica 

O último libro de Xosé Luí~ 
Méndez Ferrin, Arraianos evn 
de receber o Prémio da Crítica 
que concede a Asociación de 
Críticos Literários. O xurado es
tivo presidido por Dámaso San
tos e formábano Ana Maria Na
vales, Rafael Conte, Garcia Po
sada, Sanz Villanueva, Luis Al
berto de Cuenca, Fernando 
Valls, Basilio Losada, Carlos 
Casares, Carlos Galán, José Es
te han, Alex Broch, J.C. Llop, 
Ion Kortázar, Angel Basanta e · 
José Antonio Ugalde. 

No campo da poe ia o prémio en 
galega foi para "Fábrica Intima" 
de Gonzalo Navaza. En catalán 
foi para Miquel Marti i Poi 
("Suite de Parlavá") e en euskera 
para Joxerra Garzia Gamendia 
por "Zotal Egunak".+ 

Con Bailía das /rores trunf ou o espectáculo galega-portugués 
No 3º Festival lntercéltico do Porto 
• XOAN M. ESTÉVEÍ 

A existéncia ou non dunha 
"nomeación de orixe" na 
música tradicional -versus 
folk planea de fondo en 
canto evento se organiza 
baixo este critério. Cada 
volta máis o "respeitábel" 
repara con especial interese ' 
na lexitimación folclórica 
duns músicos, que a miúdó, 
con tanta anovación, corren 
o perigo de sairse do guión 
cara experiéncias 
insospeitadas. O recén 
celebrado 3º Festival 
Intercéltico do Porto acolleu 
durante tres días (2, 3 e 4 de 
Abril) a sobranceiros 
representantes, que, 
globalmente, cobriron un 
amplo abano de variadas 
tendéncias, estilos e 
localización xeográfica. O 
atinado critério organizativo 
compaxinou as actuacións 
de artistas consolidados con 
outros máis novos, que 
viñeron sendo a surpresa cjo 
acontecimento. 

Para espectáculo inédito, "Bailía 
das frores"; a noite galaico-portu
guesa, artellada por António Ten
tugal, líder do grupo "Vai de Ro
da", cuxos compoñentes tamén 
participaron na cerimónia, xunto a 

. un completo elenco no que non 
faltou praticamente nada: "Grupo 
de Pauliteiros do Orfeao Universi
tário do Porto", "Grupo Cantadei
ras das Terras do Neiva", un grupo 
de zanfonistas e outro de gaiteiros 
(entre eles Paulo Marinho, dos roc
keiros "Sétima Legiao"), os canto
res Carlos Guerreiro e a galega 
Uxfa (que gañou para si a grande 
ovación da noite); todos eles coor
denados por un Jorge Mote, que fi
xo de mestre de cerimónias neste 
ambicioso espectáculo, baseado 
nas orixes, ben históricas ou sim-

LLan de Cubel. 

plesmente mitificadas, queson co
muns a Galiza e Portugal. Para tal 
fin recorreuse a un poema de Ro
salfa, asi como algunhas cantigas 
da época, salientando un canto, "A 
Roupa do Marinheiro", que nome
adamente na voz de Uxía, é quen 
de pór o "coiro de pita". O resulta
do é unha variada sucesión de pe
quenas cenas, que fan o espectácu
lo moi ameno. Mágoa da d~ficien
te calidade de son, que nalgunha 
pasaxe deslociu unha montaxe, po
lo demais moi brillante. 

Iniciativas como esta agradécense 
nun Festival que, no caso dos seus 
homónimos, adoitan a rexerse por un
ha rotina organizativa, que polo co
mun, non contempla aportacións co
mo esta sorte de produción própria. 

A variedade 

O resto das actuacións responderon 
ás características agardadas dun 
programa, que salienta pala sua va
riedade. Abriron os galegas "Matto 
Congrio", que receberon o seu bau
tismo de aplausos; foi certamente a 
sua "posta de longo" en fase ini
cial, que superaron, felizmente para 
eles e para un público que rubricou 
cos aplausos unha actuación que, 
contrariamente, non foi tan ben re
cebida por unha crítica que foi re
misa a considerarlle a sua lexitima
ción folk; de feíto, o reggae que ali 
sonou foi decisivo nesta valora-

ción. Persoalmente, permítorne o 
luxo de opinar ao respeito que, con 
todas as eivas, parecéronrne desde 
lago o exernplo sobranceiro do 
"folk progresivo" dentro do festi
val. Os "cóngrios" incidiron dialec
ticamente na afinidade cultural ga
laico-portuguesa, pero tornaron a 
licéncia de cantar dous temas en es
pañol!, que, en cambio, anúncian 
non incluir na edición galega do 
seu iminente primer disco. 

O mesmo público, a mesma noite, 
dispúñase minutos despois a rece
ber á inglesa "Maddy Prior Band", 
nun recital que supuxo unha ruptu
ra radical coa anterior actuación. A 
Prior, arroupada por catro músicos 

Maddy Prior. 

(piano, guitarra, contrabaixo e vio
lonchelo) protagonizou un espectá
culo desafiante: a sua voz, potente 
e dúctil; o repertório, do máis beli
do que un se poda imaxinar, o 
aperfeizoado equilfbrio instrumen
tal... todo un concerto harmonica
mente desenvolvido. E ela, Maddy 
Prior, toda unha dama, que é quen 
de comunicarse extrovertidamente 
cun público receptivo de seu, ao 
tempo que cantar transmitindo un 
lirismo, que se torna en "ascetis
mo", ao dicer dalgun crítico luso. 
Tendo en conta o contexto no que 
nos movemos, a "M.P.B." resulta a 
exquisitez do folk, non en balde 
formou parte no seu tempo dos 
Steeleye Span. 

O resto das formacións continuan 
ampliando esa variedade de op
cións que conforman o panorama 
da música popular. Os asturianos 
"Llan de Cubel" amasaron as suas 
boas dotes nunha actuación cun 
certo contido didáctico, ao iren de
tallando as características dos dis
tintos temas que interpretaban, co 
cal evidenciaron o seu coñecimen
to do folclore autóctono. ln'epro
chábeis como instrumentistas, o 
seu enfoque neste particular, en 
cámbio, apenas difire das forma
cións estándar, que no folk tamén 
se dan. Quer dicer: a riqueza do 
folclore, neste caso astur, canalíza
se mediante unha combinación de 
instrumentos tan convencional
mente estendidos como as "flau
tes'', "vigulín", bouzouki, "cur
dión", ademais de gaita e tambor 
"asturianu". Sen dúbida, para a 
prática totalidade dos asistentes, 
"LL. d.C." foron unha das agradá
beis sorpresas <lestes dias. 

Duas formacións 
lexendárias 
No peche do "Festival", duas for
macións lexendárias: os bretóns 
"Bleizi Ruz" e os irlandeses "De 
Dannan". Os prirneiros desenvol
veron un discurso instrumental co
erentemente anárquico; os distin
tos sons fluían independentes entre 
si, pero convivian harmonicamen
te; por veces daba a sensación de 

que o cenário era un cao pre to a 
estoupar dalgunha forma , pero a 
virtuosidade duns músicos respon
sábeis acababa con calquer poten
cial desmadre no "respeitábel". 
Aquilo semellaba un desbaraxuste 
organizado por uns intérpretes, que 
asumían no seu comportamento vi
tal a sua condición de artistas lúdi
cos; mesmo nun momento dado, o 
portavoz do grupo permitiuse o lu
xo de reclamar "attention!" cara o 
cenário cando as gargalladas facian 
estragos entre a concorréncia. uns 
auténticos artistas, e te "B.R." 
que non deixan indiferente á parro
quia de tumo. 

Os ánimos estaban caldeado para 
o "broche de ouro", e "De Dan
nan" continuaron, rematando a fes
ta saudando cun berro próprio da
quelas terras norteñas, segundo ex
plicación oportuna. Como á totali
dade dos participante no "Fe ti
val", ahondaba con reparar no ca
risma dos mú icos, na sua faciana 
visual, para detectar de que ian ar
tísticamente, e esta banda con sole
ra, transmitía a sensación dun gru
po de instrumentistas desaliñados, 
causa que se agradecía nunha xor
nada popular a todos os níveis. O 
grupo irlandés está formado por 
bons músicos, e diso quedou canta 
na ocasión, pero asumen o cenário 
como unha continuidade de cal
quer pub ou taberna que, a bon se
guro, terán frecuentado na sua Ir
landa vital. Pero a festa deixou es
coitar co debido respeito a unha 
Eleanor Shanley, que coa sua privi
lexiada voz, conducíu ao grupo po
la sua vertente melódica. 

O público, receptivo ao longo dos tres 
dias, fixo do Teatro municipal "Rivo
li" un reduto ateigado de incondicio
nais, cada vez, polo que se está a ver 
ultimamente máis numeroso. 

Como testemuña queda un libro, 
editado co gallo do acontecimento, 
que ao longo das 170 páxinas vai 
detallando polo miúdo as caracte
rísticas dos distintos participantes 
no Festival, asi como unha chea de 
artigos verbo da gaita galega, dos 
festivaisfolk en Portugal, etc.+ 

.. 



Quince anos 
despois 

Loaira, de 
Anxo R. Ballesteros 

Quince anos despois de sair do 
prelo a primeira novela de Anxo a. 
Reí Ballesteros, Dos an.xos e dos 
martas (Col. Pombal nº 18. Edi
cións Castrelos-Follas Novas. Vi
go, 1977), Editorial Galaxia coroa 
o número 100 da sua colección 
Narrativa coa segunda entrega no
velística deste autor: Loaira (raio
la), 498 páx.; 2.800 pta. 

Loaira é "unha história múltiple na 
que confluen as distintas perspecti
vas e experiéncias duns homes" (e 
mulleres, haberia que engadir). 
Multiples histórias narradas por 
múltiples narradores, ben que ás 
veces o leitor poderá descifrar con 
dificuldade quen é a voz que fala. 
As múltiples histórias parten dun-

ha inicial: o asasinato dun político, 
a man direita, o posível sucesor do 
ditador das Españas, Sánchez Cas
tillo, ao cargo dun dos personaxes 
da novela: Salgado Rebolledo, 
membro dunha pequena organiza-

GuieirQ 
CULTURAL 

ción da que se sa
berá algo máis en 
rematando a nove
la(l ). Este primeiro 
capítulo xa vai dar 
as claves do estilo, 
enguedellado, do 
autor. Un estilo pe
sado, sobrecarrega
do de adxectivos; 
un estilo co que o 
autor intenta máis 
hipnotizar ao leitor 
do que interesalo 
ou surpendelo. 
Orabén, só o con
segue cando o lei
tor atinxe a romper 
a barreira do.estilo, 
cousa que muitas 
veces é difícil con
seguir ben porque 
o autor teima en 
non facilitarlle a 
leitura ao leitor, 
ben porque o léx · -
co utilizado por 

Reí Ballesteros (audaz, avisa_ o la
pelista) é tan complicado que se 
necesita, de maneira demasiado 
profusa, recorrer ao dicionário. 

A partir deste primeiro capítulo 

111 

conta de libros 

111 

(non falamos da introdución, por 
parecernos que o modo en que o 
editor explica que se deu co ma
nuscrito da novela nos parece un 
pouco "infan-
til"), comeza a 
história deses ho-
mes, dun grupo A presente 
de amigos e/ou l 
coñecidos. Histó- nove a é 
rías que se insi- como o 
ren unhas nou- estilo, como 
tras grácias a su-
cesos presentes a escrita da 
que suscitan re- frase: 
cordos, visións, . b 
alucinacións. E so recarre-
os diversos na- gada, 

sinuosa, 
enguede
llada en si 

rradores van dan
do unha visión 
dunha Galiza sob 
a ditadura de 
Sánchez Castillo. 
Cada narrador mesma. 
(en cuxa mente, 
por certo, entre
crúzanse os te-
mas sen orde nen concerto espacial 
ou temporal) van dar unha visión 
fragmentária de si mesmos e do 
seu arredor. Visión que o leitor de
be unirás visións dos outros narra
dores para acadar unha visión to-

Textos de teatro 150002 A Coruña. Tfno. (981) 
21 16 09. 

Libros do 
Seminário 

máquinas como aquela que 
víamos na forxa de 

Compludo da película 
"Sempre Xonxa". + 

Duas novas entregas dos 
Cadernos da Escola 
Dramática Galega, única 
publicación estábel que mantén 
asiduidade en editar textos para 
a representación e que se está 
achegando xa ao seu primeiro 
centenário. Desta volta unha 
tradución da obra de Alfonso 
Sastre A morda~a. en versión 
ao galega de Elvira Souto. Por 
outro unha segunda entrega 
Monólogos II con textos de 
Cannen Fernández Pérez
Sanjulián, Isaac Ferreira, Joel 
Gómez, Rabunhal Corgo, 
Francisco Salinas e Nacho 
Taibo. Os pedidos e as 
suscripcións pódense facer á 
EDG, Santa Teresa, 18 baixo. 

cedemos da ® esco
la dramática galega 
:'.::;_.iw:a:.,_~~:=:F~~ 

AMORDAr;A 

Xa van case sesenta títulos 
nesta colección de textos do 
Seminário de Sargadelos que 
edita O Castro. Un ensaio de 
Rafel Baltar Tojo sobre 
Arquitectura e 
preexisténcias. Unha 
rferéncia galega, con senllas 
introduccións de Gallego 
Jarreto e César Portela. O 
outro é de Justino Femández, 
Forxas Hidráulicas, mazos 
ou machucos no not;te 
galego, un estudo sobre unha 
innovación tecnolóxica, a 
meio da utilizació,n da 
enerxia hidráulica, que 
revolucinou a transformación 
do ferro. Un estrudo sobre 

;.e::.r~-
:L. '\ ~. "'-. 
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Se che gusta ler, tes Premio_. 
.... . ..-uz: 

PREMIO XERAIS 

Agosto do ~6 

A1011o olo 361 Xo1• Fom•11dH fo,..lro. 
I sla novelo. baseodo en teilos reols e escrl1o 
cunho 11nguo)(e eme que cinematogrófico. é a 
histor10 dun osesinoro por vlngonzo cometido 
por catre folanx!slos oprovoltondo o confuslo· 
nísmo dos primeiros dios do Gueffa Civll 

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

Se che gusta ler, tes Premio. 

PREMIO CIDADE DE LUGO 

Días contados 

Dla1 co•t.11011 Xo1• Clol C.lohlo. 
Esta obra estó constituido por doce relatos 
moio1mente urbanos. onde os protagonistas 
1J1ven situocións de fronteiro entre o porodoxo 
cose fantástico e o móls seco e implacable 
reolidode cotió . 

PREMIO BLANCO. AMOR 

Trall•ri Francloco AloMo Vlllavordo. 
A primeira novelo deste xove autor é un oche
gomento 6 vida dos comione1ros ·galegas 
Cunho claro vococióf'I de octualidode, o fio 
conduc tor otópase nas cuestiones candentes 
da noso socledade -Sida . terrousmo. sexo ... -

. PR.EMIO X-ERAIS 
FINALISTA 

Sabor a ti 

Sabor a "' Mlguol Su•reE Altol. 
A novelo finalista c;fO Premto Xero1s inventa . 
mediante unho prosa eficaz e áxil. o forte atracti
vo dunho aliado feminina. pasional. ·con clase-, 
que destrúe o ratino dunha profesora de instituto, 
quizoJS o costo do súa piopio destrucción 

. . . -_ · · · . - · x· E R A 1 S . . - - - ~ -- . · . - . · . . 
. . ~ . . \ - . .. ~. . 
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O QUE GALICIA TEN QUE LER 
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tal: dos personaxes, da sociedade 
en que estes se desenvolven, da 
política ... da novela. 

Porque a presente novela (quer di
cer, ou querse dicer, as múltiples 
histórias que nela aparecen) é co
mo o estilo, como a escrita da fra
se: sobrecarregada, sinuosa, engue
dellada en si mesma. A desorde es
pazo-temporal, a dificuldade en 
averiguar quen é a voz que fala a 
maioria das veces,-o esceso de di
gresións ("A revolución dos escu
ros"), afasta doadamente a aten
ción do leitor. Quizá debido a un 
fallo na "estratéxia", quer dicer, 
moitos dos recursos usados polo 
autor non están calculados para lo
grar algunha finalidade narrativa, 
senón máis ben para adentrar ao 
leitor en novas histórias que ás ve
ces se concluen e outras non. Can
do non para que o autor ceibe 
--emascarados e encerellados, e 
ensarillados- fantasmas persoais 
e/ou cenas que soan a autobiográfi
cas e que se expresan a meio dos 
diversos personaxes. 

Personaxes que, ao cabo, dando a 
impresión dé todo o contrário, son os 
títeres dun narrador tan omnisciente 
que non permete que se expresen (os 
personaxes, as criaturas do narrador) 
sen pasar antes pola peneira do seu 
estilo indirecto, do seu control máis 
estrito sobre o discurso. 

É cando se toma consciéncia desta 
"borracheira" de Rei Ballesteros 
(froito dun traballo intensísimo, 
dunha vontade de ferro, de moitas 
horas de batalla contra a frivolida
de) que a novela comeza a renxer. 
Páxinas 85 a 88; a cena con Carrne 
María Paula; a cena da "mamada" 
con Brigit; o personaxe de Brigit, 
etcétera. 

Tamén compriria falar do uso per
manente do flashback que pode 
conducir ao leitor a un despiste xe
ral: non saber en que momento es
tá o personaxe que está a falar. Asi 
como da "estrutura" da novela, que 
máis parece, en certos momentos, 
unha montaxe cinematográfica do 
que outra cousa. Montaxe que, afi
na!, dificulta ainda máis a leitura 
da novela. Fai perder a atención do 
leitor, e toda novela necesita a má
xima atención do leitor. Mais de 
cando en cancfo - fora, talvez, 
dunhas cantas páxinas que lle so
bran á novela- mergullámonos 
nunha masa de prosa quente, ence
rellada, activa, excitante que case 
remata coas leis do noso coñeci
mento regular. Son as partes nas 
que o leitor pódese sentir máis 
transportado, pero eremos, sincera
mente, que poucas veces ao longo 
das quiñentas páxinas vaise sentir 
engaiolado. 

Hai alguns peros máis que se lle 
poden pór a novela e autor ( dá a 
impresión, o autor, de que non ma
tiza ben os postos de autor, perso
naxes e leitor), e paga a pena falar 
deles, precisamente porque xera 
materiais de reflexión. Reí Balles
teros cobriu en vez de polir, é un 
carpinteiro disciplinado, profisio
nal, mais este móbel, con todos os 
respeitos, non está ben acuñado. 
Ou quizais lle sobran partes. mais 
sempre é afalagante para un leitor 
saber que se conta cun novelista 
que fuxe da facilidade e que non 
está disposto a dar satisfaccións fá
ceis. Que poda fallar ... iso é áuga 
de outro muíño. • 

XGG 

1) A explicación da conspiración para matar 
a Man de Ferro, o posíbel sucesor do ditador 
é dun infantilismo procaz. 
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O po.der 
da tradición 

Gadamer 
reflexiona sobre a 
estética 

En medio da desorientación xeral 
que carac teiiiza hox:e a reflexión 
sofu1e ai Estética, a pFopo ta de Ga
damer merece ser recibida alome
nos cm1 re peto'. Tratase dun texto 
or:i.xinalmente Jieda tado en ]917, 
pero que mantén plena vixencia<1). 
O pai da hermenéutica toma como 
punto de partida €> problema dás,i
co da xustificación ou kxitima
ción da arte, e del deriva a cues
tión da ruptura ou continuidade 
entre a arte tradicional e a arte 
contemporánea. A tese de Gada
mer é aparente-
mente paradóxi-
c a: por unha 
banda, recoñece A tese de 
que a arte mo
derna, e moi es
pecialmente a 
contemporánea, 
se funda sobre a 
crise da vella 
lexitimación da 
arte tradicional; 
pero, por outra, 
nega que exista 
unha verdadeira 
contraposición 
entre arte mo
derna e tradi
ción. Máis aín
da, asegura que 
os problemas 
derivados de 
certa incapaci
dade para en

Gadamer é 
aparente-
mente 
paradóxica: 
recoñece 
que a arte 
moderna se 
funda sobre 
a crise da 
ve1la 
lexitimación 
da arte 
tradicional, e _ 
nega esa 

tende-la arte mesma 
máis actual só contradición 
poden superarse 
mediante unha 
tarefa do pensa-
m en to que se 
propoña "abarcar tanto a gran arte 
do pasado e da tradición como a 
arte moderna, pois esta non só non 
se contrapón a aquela, senón que 
extraeu dela as súas propias forzas 
e o seu pulo" (p. 41). 

Non estou moi seguro de que o fi
lósofo alemán resolva satisfacto
riamente o paradoxo, aínda que sen 
dúbida no camiño nos proporciona 
moi valiosos elementos de refle
xión que non é este o lugar onde 
poder analizar polo miúdo. Dei
xando de lado os postulados sobre 
a crise da vella lexitimidade da arte 
tradicionali para os que retoma e 
reinterpreta a vella tese hegeliana 
do "carácter de pasado da arte" ou 
a morte da arte (punto no que, por 
certo, deixa caer unha confesión 
que, cando menos a min, non dei
xou de desconcertarme: " ... o máis 
profundo misterio da doutrina cris
tiana, o misterio da Trindade, do 
ca] creo personalmente que, como 
desafío ó pensamento e como pro
mesa que sobrancea sempre os lí
.mites da comprensión humana, ten 
dado vida constante ó curso do 
pensamento humano en Occiden
te", p. 33; se el o di...), resulta par
ticularmente interesante a cone
xión que Gadamer establece entre 
a concepción kantiana do gusto es
tético como satisfacción desintere
sada e a gran "revolución artíStica 
da modernidade". 

Non obstante, non é aquí onde ra
dica a orixinalidade do punto de 
vista de Gadamer. Esta, ó meu mo-

do de ver, aparece cando, despois 
de salienta-los elementos de ruptu
ra, na segunda parte do texto pro
cede a reconstruí-la unidade entre 
pasado e presente. Aparentemente, 
segundo se ere, e é especialmente 
unha crenza dos propios artistas, 
unha das características da arte 
contemporánea é a "renuncia á 
unidade da obra". Tal crenza fún
da e nunha errónea interpretación 
de onde reside tal unidade, ben 
que se postule nas condicións de 
imitadón (arte mimético) ou en 
determinadas harmonías das for
ma (formalismo). Pero por baixo 
da ruptura deses criterios de unida
de pennanece a esencial "identida
de hermenéutica" da obra de arte, 
sen a cal, entón si, xa non tería 
senso falar de arte. 

A reconstrucción <lesa identidade 
pide facer uso de tres conceptos 
que Gadamer propón como cen
trais para toda Estética filosófica: 
os conceptos de xogo, símbolo e 
festa, que, no s·eu mesmo enuncia
do, suxiren a inspiración conxunta 
de Nietzsche e Heidegger. É a tra
vés deles, transportándonos á base 
antropolóxica que está na raíz mes
ma da experiencia da arte, que Ga
damer espera constata-la continui
dade imprescindible entre a arte do 
pasado e a arte de hoxe. Imprescin
dible, porque de facto a tese se vai 
mover entre supostos radicalmente 
ontolóxicos, obxectivos, e postula
dos case imperativos. Cando afir
ma que "o poder que a tradición 
exerce sobre nosoutros" é comple
tamente independente de que sexa
mos ou non conscientes del ou es
teámo-lo "bastante ofuscados co
mo para crer que estamos voltando 
a empezar" (p.116), semella estar
nos advirtindo tamén contra esa in
cosciencia, esa ofuscación. No fon
do, penso eu, está reclamando unha 
volta á tradición -aínda que non á 
tradición entendida como unha 
continuidade formal ou temática, 
senón como unha xénese histórica 
sen a cal o hoxe carece de senso, 
pero sobre todo á tradición esencial 
da arte entendida como comunida
de de comunicación entre creado
res e receptores. 

É aquí onde reside a cuestión cla
ve da proposta de Gadamer, e pre
cisamente onde os problemas se 
empeñan en seguir abertos. Parece 
indiscutible que o seu diagnóstico 
de que o artista contemporáneo, 
perdida a integracióp na vella co
munidade da tradición humanista
cristiana, se debate entre a "cons
trucción da súa propia comunidade 
ó se-pronunciar no máis íntimo de 
si mesmo" e a aspiración á univer
salidade e, por tanto, á construc
ción dunha nova comunidade, é un 
irreprochable. O que non aparece 
tan claro é que o espacio lúdico, o 
tempo-ritmo festivo e, en fin, a re
presentación simbólica (¿ vai diri
xida a insistencia sobre o non ca
rácter alegórico da obra de arte, p. 
96, ós múltiples benjamianos, que 
teñen cifrado xustamente nesta fi
gura retórica a esencia da arte 
roáis rigorosamente contemporá
nea?) que cabe identificar nas 
obras de arte consideradas máis 
especificamente contemporáneas 
garanticen a reconstrucción desa 
nova comunidade ideal, que per
mita esa simultaneidade no deleite 
intelectual <liante da arte do pasa
do e a do presente que tan bela
mente Gadamer identüica como o 
radical enigma da arte.+ 

MIGUEL VAZQUEZ FREIRE 

(1) Hans-Georg Gadamer. La actualidad de 
lo bello. Introdución de Rafael Argullol. Pai
dós-ICE-UAP. Barcelona, 1991 . 
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UnScorsese 
para o 
esquecemento 

Cabo de Medo 

En 1962, o rutinário cineasta britá
nico, John Lee Thompson, escollía 
ao guionista James R. Webb para 
adaptar unha novela de John D. 
McDonald, "The executioher". O 
resultado foi Cape fear (O cabo 
do terror), exemplo de thriller que 
si ben estaba, a priori, condeado a 
ser un filme mediocre, a forza e o 
magnetismo dos seus intérpretes 
(Gregory Peck e Robert Mitchum) 
convertirono segundo indican as 
crónicas, nunha fita espléndi
da e suxerente, ambígua e so
brecolledora. Vintenove anos 
máis tarde, o italo-americano 
Martin Scorsese, decide facer 
un remake daquel filme insta
landose, para levalo a cabo 
no armazón industrial e pu
blicitário do aparello cinema
tográfico hollywoodiense; 
con esa eleición, Scorsese, ra
cha co seu carnet de cineasta 
marxinal dentro da estrutura 
do cine de gran produtora e 
inicia, polo ollado en "Cabo 
de medo", unha nova andaina 
criadora (?) presidida por un 
contrato millonário coa Uni
versal para facer seis pelícu
las, da que esta adaptación é 
a primeira entrega. Os dados 
que rodean a filmación alu
mean a relación do cineasta 
cos balances millonários das 
empresas cinematográficas: 
17 semanas de rodaxe en Flo
rida (inusual duración nos 
seus rodaxes) e 3500 millóns de 
pesetas como orzamento. Tan den
tro dos esquemas de Hollywood 
resultaba o parto de Cape fear, que 
inicialmente ia ser Steven Spiel
berg o encargado de convertir en 
dolares o proxecto. Nembargantes, 
o "rei Midas" de Hollywood optou 
por transformarse nun novo Mefis
to é oferecer o proxecto ao realiza
dor de "Taxi Driver", que aceptou 
logo de que o seu alter ego, Robert 
de Niro, invistira un par de minu
tos en convencelo. Certamente, a 
insisténcia de De Niro (esta é a 
septima colaboración entre ambos) 
e o gosto e o amor, nunca oculta
do, de Scorsese polo vello cine do 
sistema de estudos hollywoodiense 
(caseque nengun realizador ianqui 
agacha o magnetismo que o pasa
do do cine das épocas douradas 
exerce sobre as suas vontades) pa
rece que foron os responsábeis de 
que, quen está considerado como o 
mellor realizador norteamericano 
dos últimos vinte anos (con permi
so de Coppola, por suposto) e au
tor da mellor película realizada no 
seu país na década dos oitenta 
("Tauro Selvaxe") se embarcase 
nunha empresa tan descabelada, 
estéril e tramposa. Porque eso é 
xustamente "Cape fear", unha 
trampa, unha mentira, un insulto 
ao espectador que vai ao cine con 
espíritu crítico. Pode, desde lago, 
que ollada co mesmo ánimo que se 
olla calquer bódrio tipo "Pesadilla 
en Elm Street", a fita poda enga
nar; pero, de cerca a "cousa" acada 
a sua verdadeira dimensión. 

Se algo interesaba do autor de "Go
odf ellas" era a sua autenticidade, o 
feito de saber dotar aos seus traba
llos de parte de si mesmo, de inun-

dalos das suas pantasmas, do seu 
mundo interior (case sempre auto
biográfico); das suas preocupa
cións, das suas queréncias e ausén
cias: o cine de Scorsese, atraía polo 
que tiña de Scorsese e polo que nos 
recoñeciamos como del próprio. 
Esto, que non é pouco nestes tem
pos de gregarismos e falsedades 
captoras de beneficios taquilleiros, 
dáballe a categoría de autor, ·cate
goría que debe identificar a un rea
lizador cinematográfico. Todo isto 
ia ademáis aderezado por unha sa
biduría narradora execepcional, por 
un coñecemento fondo e extrema
do dos recunchos máis espiñentos 
da sintaxis do cine e, en último ter
mo, por unhas capacidades expresi
vas e lingüísticas perta do xénio 
dos grandes mestres. Nesa dinámi
ca criadora, Scorsese amasaba un · 
coñecemento total da materia que 
empregaba, e descubriase como 
dominador absoluto das zonas rne-

nos <loadas da arte de contar histó
ria en movimento. Nos seus filmes, 
o continente estaba ao servizo dos 
contidos e a adecuación entre o for
mal e o conceptual, ainda que aba
lase entre a· gratuidade epatant e a 
necesidade expresiva, rezumaba 
sempre autenticidade e honradez. 
Porén, estes atributos, sinxelamen
te aquí esbozados, están ausentes 
en "Cabo de medo". Todo nel chei
ra demasiado a 
encargo , apesta 
a truco, leva, en 
definitiva, o 
marchamo; do 
inauténtico. 
Scorsese, esta 
valeiro de si 
mesmo e opta 
no filme por re
currir ao xa olla
do, sobre ,todo , 
ao xa ollado con 
"beneficios"; is
to é, acude a re
ceitas que levan 
aos espectadores 
á sala para so-
brecollerse con 
aquilo que xa os 
sobrecolleu an-

Todos os 
amantes e 
seguidores 
da obra de 
Scorsese 
teñen que 
sentirse 
decepciona 
dos por este 
filme 

tes, hai décadas. Certamente, Scor
sese xoga con vantaxe, e como é 
sábio en isto de contar história e 
empregar a arma-da-cámara, acu
de, con descaro, aos trucos máis 
manidos, ás experiéncias xa empre
gadas e repesca, esto é o máis la
mentabel, as atmosferas doutros ci
neastas e doutros filmes (Hitch
cock, calquer deles , Laugthon, "A 
noite do cazador", Corman, como 
epígono, etc, etc.). Travellings in
solentes e traidores, caligráficos e 
sen ·sentido, violentos e gratuitos; 
picados e contrapicados emprega-

dos por que si, por e para asustar, 
sen relación co mostrado, valeiros 
de contido dramático e mesmo na
rrativo (que aportan?) ... e moita 
truculencia -nas atrnosferas e nas 
interpretacións (Nolte e sobre todo 
De Niro, ven esquecido este último 
no Osear en beneficio da sobrieda
de e o equilíbrio criados do Hop
kins do "Siléncio dos Cordeiros"). 
Todo parece unha impostura, unha 
mixtificación desaforada e deliran
te, repleta de débedas e arfa de au
tenticidade, trampona e mercená
ria. Coma certos escribidores de 
xornais que abusan da desinforma
ción dos leitores para venderlle ga
to por lebr~, coma certos "comuni
cadores" politiqueiros que funda
mentan os seus discursos públicos 
no descoñecementos dos seus re
ceptores, asi Scorsese vende tamén 
gato por lebre e construe un filme 
articulado e edificado nas lagoas e 
coñecemento que sobre a arte do 

cine, sobre a arte do no o 
tempo teñen millón de es
pectadores. Lagoas de coñe
cem en to ("anafilmismo", 
perdón pala palabriña, que 
por certo, ignoro e exi te) 
adquirida por quilómetro 
de celuloide estúpido, castra
dor, estéril, falso, acrítico, 
ramplón, pero, enormemente 
eficaz como deformador dun 
ollar crítico e analítico co 
que imporse á norma de "sa
ber e poder" ver cine, de a
ber e poder ver arte, en defi
nitiva, de saber e poder en
tender a vida e o noso mun
do. Scorsese, non é aquí 
Scorsese, e escomenza unha 
andaina perigosa (confiemos 
que esto sexa só un desliz) 
que o leva en "Cape fear" a 
operar de xeito inverso ao 
empregado polos grandes 
nomes do cine do seu país, 
eses grandes mestres aos que 
o ítalo-americano tanto ad

mira e aos que estivo achegandose 
sempre. Certamente, as piruetas de 
Scorsese, o seu rebuscamento 
abraiador e gratuito, simboliza e re
presenta a anti.nómina máis espúrea 
daquelo que constituiµ a argama a 
rnaxestuosa dos "estilos" dos gran
des criadores de formas cinemato
gráficas. O equilíbrio interior do 
narrado, a sobriedade expositiva, o 
afastamento premeditado do inece
sário, a sinxeleza da planificación e 
dos movimentos de cámara, a capa
cidade expresiva e o contido dra
mático no emprego da linguaxe 
elíptica, en suma, a mesura, a ar
monia, a proporción equi1íbrada 
entre as partes e o todo (de c1ara 
estirpe renacentista) foron elemen
tos que identificaron o cine de 
Hitchcoock e de Ford, de Hawk , e 
de Fuller, de Mann e de Walsh, 
mes tres inesqueci beis dos que 
Scorsese afástase agora irremedia
belmente, él que tantas veces bor
deou o firmamento criador de to
dos eles. 

En suma, Cape fear, representa o 
nível máis baixo da- carreira de 
Scorsese, unha carreira chea de 
momentos espléndidos e de gran 
cine que, a pesares dos seus intres 
febles, convertírono -polo menos 
para quen esto asina- nun dos ci
neastas máis atractivos, fértiles e 
poderosos das últimas xeneracións 
de realizadores do seu país. Por 
iso todos os amantes e seguidores 
da obra do autor de "Jo, que noi
te", teñen que sentirse decepciona
dos por este filme ao que só resta 
enterrar para sempre no horizonte 
máis esquecíbe1 das nosas memó
rias. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
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DIA lVIUNDIAL DA SAÚDE. 

r i t m o d o .I' 11 corazon. saúde, 
.I' 

o " A 

I 

CONSELLOS DE TODO CORAZON 
• Non fumes: O tabaco impídelle ó teu corazón respirar como é debido. 

• Controla a túa tensión arterial: A hipertensión sobrecarga de traballo ó corazón. 
• Evita o exceso de colesterol na túa dieta: É un medio eficaz de previ-la arteriosclerose. 

• Controla o teu peso corporal: A o besidade é un factor de risco para o teu corazón. 

• Practica algunha actividade física adecuada á túa idade: O sedentarismo pon en risco o teu 

corazón. 

• Controla o nivel de azucre no teu sangue: A diabete é un factor negativo para o corazón. 

• Consulta co teu médico se algún dos teus pais padece do corazón: Existe predisposición. 

hereditaria a sufrir algunhas enfermidades. 

• Leva unha vida tranquila e ordenada: A tensión desequilibra o teu organismo cara á 

. enf ermidade. 

• Evita o exceso de alcohol e de café: Estimulan indebidamente a actividade do teu corazón. 

• Non esquezas nunca dirixirte axiña ó teu médico ou especialista ante calquera síntoma que 

te preocupe. 

UNTA 
DE GALICIA <IIlJ o 

CONSELLERIA DE SANIDADE 

23 
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Festa do oitavo cumpreanos de Pat Sabatine, Abril de 1977. 

Festa de Graduación de 
Oslin, Xuño de 1977. 

Graduación no lnstib.Jto de 
Bangor, Xuño de 1977. 

Baile organizado pola Lexión Americana, Bangor, Marzo de 1979. 

G~~O 

Festa do décimo primeiro cumpreanos de Pat Sabatine, Abril de 1980. 

Fundación Ortodoxa Rusa, New York City, Outubro de 1975. 
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Larry Fink 
'Se non fose fotógrafo, estaria na cadea' 
• G. LUCA DE TENA 

Se Lanzarote fose 
fotógrafo, faria como 
Larry Fink: nunha 
man a Leica A e 
noutra o flash de 
brazo. Os críticos 
dinque fai fotos 
agresivas e te.nras ao 
mesmo tempo: feítas 
dacabalo para retratar 
os pensamentos e a 
poesía dos que se 
xuntan. 
A presión do interese puramente co
mercial é a gran censura da fotogra
fia. Está dacordo con este xuício? 

Falareille de Norteamérica, que é o 
que eu mellor coñezo. Ali o atractivo 
principal da fotografía é o proveito 
material. Os meios de comuñicación 
son o comprador máis estábel de fo
tografías, o máis seguro. Cambialos é 
difícil ou imposíbel, agás que un sexa 
rico. Con todo, o que se trata é de sa
ber se o fotógrafo, só por comer, ten 
que renunciar aos seus ideais como 
criador que quer producir unha 
imaxe. Son moitos os que comezan 
coa arela de se facer cun nome na fo
tografía e ao mesmo tempo a de se 
facer ricos e abriren unha porta á co
municación. Pero o descobremento 
de que existen uns condicionamentos 
inxustos, desde o ponto de vista mo
ral e político, leva a moitos a perder a 
ilusión e ao cinismo. Asi que hai fo
tógrafos vocacionais que ao cabo dun 
ano ou dous de bailaren arreciar dos 
meios de comunicación convértense 
en derrotado , cínico e fodidos, por
que descobren que todo e tá mordido 
pala serpe dos cartos. 

Fálenos da sua própia relación cos 
meios impresos. 

Xa van 36 ano que ando na fotogra
fia e tiven sempre a grande orte de 
contar sempre cunha grande aceita
ción. Hoxendia, as revista bú can
me para traballo concretos e ben pa
go . Traballo a fotografía o mellor 
que sei e entrego a cópias que eu 
mesmo selecciono e fago. Nunca en
trego contactos ás revistas. De todos 
xeitos, ás veces escollen as mellores 
dunha xeira, pero acaso outras prefi
ren as mediocres. As veces dinme, 
porque non pelexas até o final por 
publicar a foto que ti queres? Pero eu 
non estou por dar esa guerra. Poida 
que a miña forma de actuar sexa algo 
egoísta. No remate sempre podo 
montar unha exposición cada certo 
tempo, coa escolla que a min me 
gasta. Nos grandes tempos de Life o 
famoso W. Eugene Smith tiña unha 
regueifa interminábel co director: 
botábano, volvía; mandábase mudar, 
volvía outravolta ... Eu non lle son 
desa corda. Fago o mellor que podo 
nas circunstáncias que teño e despois 
monto unha exposición a xeito. 

Un fotógrafo novel tamén pode 
non vender as fotos. 

Pode, si. Nese caso pode adicarse a 
afinar pianos, barnizar mesas ou a 
facer traballos de carpintería para co
mer, mentres practica a fotografía 

Os diarios e 
revistas 
norteamericanos 
prefiren contar 
asuntos frívolos e 
cantos de ricos. 
Sempre de 
individuos, nunca 
de grupos. Polo 
visto, a sociedade 
non existe. 

para comunicar. Se non pode ser a 
trave o dos meios de comunicación, 
o contacto estabelécese con moita 
meno xente, nunha exposición, por 
exemplo. A outra que lle queda é 
adicar e ao ensino e transmitir a in
quedanza criativa e as ideas á xente 
nova que quer aprender. Eu ensino 
fotografía desde hai 25 anos. Ainda 
hai outra opción que é a de facer foto 

comercial, neutra, e reservar a criati
vidade para mellares ocasións. 

Camiño para cínicos 

Asi que un meio de comunicación 
·por exceléncia como é a fotografia, 
convértese ás veces nunba porta 
para o cinismo? 

Si. É unha grande paradoxa. A foto
grafía, sobre todo cando falamos de 
foto humanista, é por definición aberta 
á vida, sempre maravillada polas cou
sas do mundo. Claro que hai fotógra
fos como Robert Frank que son dun 
cinismo mesto e negro, e que por ese 
carniño atinxen enormes valores. Pero 
é o caso dun profisional que perante o 
pesimismo non cede e mantén sempre 
unha postura crítica. O que eu chamo 
cínico é o· que perde a sensibilidade. 

Romper a divisória entre público 
e privado é unha das característi
cas da sua obra. En certa medida 
reinvindica o priviléxio dos gran
des da pintura, de pescudar nas 
psicoloxias. 

Estou a pensar en Caravaggio, Goya, 
Rembrandt ou Daumier, que fixeron 
precisamente iso. ~oído que fun 
máis influido por pintores desta clase 

XAN CARBALLA 

ca pola propria fotografia. Por outra 
banda, de non ser fotógrafo estaría 
na cadea. Por que? Polo carácter físi
co da miña fotografi11. Tanto polo 
que nela se ve como polo feito de fa
cela: eu necesito tocar as persoas, en
trar en relación, comprometerme con 
obxecto da foto. 

O parlamento español está para 
sancionar unha proposta de Lei 
Anti-Libelo, dirixida á censura da 
fotografia de persoas 

En Norteamérica,unha leí semellante 
protexe a todos menos aos políticos 
ou os actores, · que son considerados 

. propriedáde pública. Nesa lei depen
derá da interpretación que se lle dea. 

··········································································································.···: 

'Nova Iorque é a cidade do nledo' 
Os símbolos da sua cidade son 
parte do imaxinário de moita 
xente nova en todo o mundo. 

Iso é obra do meios de comunica
ción, e sobre todo da televisión. 
Son cousas do sistema, pero non do 
sistema capitalista senón o da tele
visión. É un sistema que fai á ,xente 
pasiva, non a deixa pensar. E moi 
perigoso. Se Marx decía que a reli

Sete. Hai pouco, propúxenlle a un
ha revista repetir as mesmas fotos, 
no mesmo lugar, e publicalas xun
tas. As fotos do ano 61 revelan un 
.clima de consumo, roupas con mais 
corido ca hoxe e caras moi pinta
das. Pero a xente parecí.a aberta, 
sen precaución. As de hoxe revelan 
temor, desconfianza do veciño, dis
táncia: medo, medo. A esa xente 
nova que toma a Nova Iorque por 

un ideal, gostariame dicirlles que a 
miña cidade é a cidade do medo. 
Dinque o capitalismo funciona, pe-
ro só .porque é implacábel. Tocante 
a democrácia, Norteamérica non 
ten tal cousa, porque ternos só un • 
partido: o demócrata e o republica
no, que son a mesma cousa. En Vi
go fun visitar a fábrica de Citroen e 
puiden apreciar o ambente cara a 
folga xeral. Pensei que estaba a ver 

unha pelicula de comezo xión á o ópio do povo, a 
televisión debe ser o se
cuestro da mente. Nova 
Iorque é moi duro. En 
1961 fotografei a xente na 
encrucillada da Quinta 
Avenida coa rua Sesenta e 

. . 
··························~ 

En Norteamérica non ternos 
sindicatos con tanta forza 
como na Galiza, nen ese 
estado de opinión sobre os 
problemas dos traballadores. 

de século. En Norteaméri-
ca non ternos sindicatos 
con forza tanta, nen ese 
estado de opinión sobre 
os problemas dos traballa
dores. + 
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O~te fun facer fotos ao pleno do 
Concello de Vigo e cachei a tres con
cellais que saian fumar ao corredor. 
É isa un delito? O noso Tribunal Su
premo si que é un perigo, co Claren
ce Thomas ali de por vida. Pasaron 
os tempos en que se podia levar un 
asunto ao Supremo. Por certo que a 
miña irmá é fiscal en Nova lorque. 
Seguramente ha recordala: foi a que 
dirixiu o caso da revolta do cárcere 
de Attica. Levounos doce anos, pero 
daquela gañamos. 

Nas fotos do ano 
61, a xente de 
Nova Iorque 
parecia aberta, 
sen precaución. 
Nas de hoxe, 
revela temor, 
desconfianza do 
veciño, distáncia: 
medo, medo. 

Entre os seus traballos históricos 
está a o de contar en imaxes a si
tuación dos que viven dos subsí
dios públicos. 

Teño feíto esa clase de traballos, pero 
interésanme máis os rituais dos ricos. 
Preferin ser máis crítico cos privile
xiados. Hoxendia en Nova Iorque a 
situación dos que non ten fogar é gra
vísima, pero seica os diários e revistas 
prefiren contar asuntos frívolos e con
tos de ricos. Sempre de indivíduos, 
nunca de grupos. Polo visto, a socie
dade non existe; os grupos non exis
ten. Dinque só os indivíduos dan che
gado á riqueza e á liberdade. Nos me
dia norteamericanos hai unha obse
sión por falar da liberdade e do éxito 
do indivíduo. Pero moita desta xente 
rica é absolutamente desgraciada no 
meio dunha enorme riqueza material. 

Entre os profisionais da fotografia, 
a imaxe de Larry Fink é a do xinete 
negro co flash na man. Téñeno acu
sado de ser moi agresivo. 

Claro que son. Cando neno, era moi 
tímido e non abria a boca para nada. 
Cos anos collin confianza ate o extre
mo de que unha parte do meu traballo 
fotográfico consiste en f alar e me re~ 
lacionar coa xente que retrato. Aqm 
en Galiza síntome como se volvese a 
ser neno porque non me dan entendi
do nen palabra. Se fose un pintor non 
teria problema porque tomaría catro 
apuntes que despois poderia desen
volver na casa. Pero un fotógrafo é 
distinto porque ten que espetar un 
flash na cara. Plash! Nos paises en 
que me podo facer entender, fago bro
mas, converso ... que sei eu. A xente 
aqµi parece sempre moi ocupada, pe
ro é moi amábel. Isto non se parece en 
nada á tensión de Nova lorque. A 
xente é distinta. Onte, por exemplo, 
fotografei nun ximn,ásio de Vigo a vá
rios levantadores de pesas. Teño feito 
o mesmo traballo en Nova Iorque e 
solprende o parecido que ten o deco
rado. A diferéncia é que en Nova Ior
que levántanche cen quilos e non mo
ven un músculo da cara. Aqui levan
tan cen quilos e poñen cara de Sansón 
a tirar as colunas do templo.+ 
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O trinque 

Música 
Paco lbáñez.Concertos por Galiza. Para nosálxicos dun cantautor 
que nunca foi tocado polos fados da música. 

Libros 
El nuevo orden internacional. (Ou a conquista interminábel) Vá
rios autores. Obra de actualidade e interese. Destacan os traballos 
de Tomás Borge e Pablo G. Casanova. Editorial Txalaparta 

Cine 

Human Desire 
Produción norteamericana do 
1954, os dias 9 e 10 na Sede do 
Centro Galega das Artes da Imaxe 
(Centro Cultural Salvador de Ma
dariaga), na Coruña. 

Cine de Humor 
Iníciase o dia 9 ás 20,30h no local 
do Ateneo Santa Cecilia de Marin. 
Proxectarase o filme Traficc de Ja
ques Tatí, en versión orixinal subti
duada. Entrada libre. 

Ciclo de Cine Belga · 
Organizado polo Concello de San
tiago no Teatro Principal, o dia 9 
proxectaranse os filmes "Le Cai
non Manquant" de Picha ás 20h, e 
"Tote une nuit" de Ch. Ackerman, 
ás 23h. + 

Publicacións 

Guia da Faculdade de 
Dereito de Compostela 
Os CAP, pensando na desorienta
ción de moitos alunas nos seus pri
meiros anos, elaboraron unha guia 
que axudará a ter un mellar coñeci
mento do que é Dereito, e a Uni
versidade. Os CAF queren apre
sentarse como asociación de estu
dantes aos novas alunas e afünas, e 
darlles a coñecer os órganos que 
goveman a vida da Universidade, e 
nos que teñen participación. + · 

Novas sensuais ______ _ 

• MC/ A CORUÑA 

"O estudo da canción urbana", tan
go, fado e tonadilla ... que aparecen 
a fins do século pasado e abarcan 
este século no contexto da forma
ción das cidades, incluíndo tamén 
a história galega", é unha idea que 
bule na cabeza de Maria Xosé 
Queizán, quen pensa "nun ano sa
bático" para dedicarse ao labor da 
confección do citado estudo. "Serí
an conversas, fotografías e rec.o
lleita de documentación sobre o 
asunto. Hai que ter en conta que 
ainda hai moitos intérpretes desta 
especialidade criativa cos que se 
poderla conversar. Despois, talvez, 
xa seria tarde". A autora, entre ou
tros, de "A orella no buraco", 
"Amantía", "O segredo da Pedra 
. Figueira" ou "A semellanza", teria 
que viaxar e residir na América 
Latina (Buenos Aires, Montevi
deo ... ) "durante uns seis meses, 
aproximadamente, para desenvol
ver un traballo completo". 

Jorge Meis, no Pataco, surprende 
co seu particular ollo intuitivo nun
ha colección de fotografia onde a 
irnaxe é definida e definitiva, "a ca
balo entr~ o compacto e o irrepro
ducíbel. E un futurista, dono dunha 
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estética moi específica e case até 
irreal", condúcenos Vari, que nos 
confirma, asemade, que a próxima 
mostra plástica "virá da man de Su
so, que está moi ben". Mentres, na 
galería Dársena, o contrincante 
.canta con nome próprio, Xoti de 
Luís, escala do Orzán, como el 
gasta de ouvir, algo que "neste 
mundiño da singularidade poderia 
ser difícil de definir, sobrete>do ten
do en canta que a política non é a 
mesma, segundo onde se mire". 

E con ·wmy Eter, nunha conversa 
máis dentro do mundo intrascen
dente que chega aos sentidos mais 
non se ve, "ou non se mira, segundo 
quen sexa", cada dia sabemos algo 
máis deste conto intitulado dramáti
co. "Porén, irnposíbel de dicer. Me
llar non falar, insisto. Para que" . 
Con efeito, para que. Para dicer o 
que "todo o mundo" coñece. Que is
to, o outro ou o de máis alá. Que o 
teatro, na Galiza, non existe. Que a 
santa institución aproba unhas sub
vencións "leoninas", onde se "esta
belecen critérios inexcusabelmente 
demenciais". Que non hai alegria. 
"Que todo é un puro e duro aborri
mento ". Insistimos. É o que hai. E 
que dicer, logo, salvar a compostu
ra. "Nada. Hai que traballar". + 

axenda 
Exposicións 

Miguel Anxo 
Prado 
Pinturas no Kiosco Alfonso 
de A Coruña. 

Juán Estévez e 
Irene Rodríguez 
Obras nos locais da Dele
gación Provincial de Cul
tura de Pontevedra e na Sa
la de Arte de Caixa Ponte
vedra. 

Guatemala 
Indíxena 
Mostra de fotografia e ar
tesania até o dia 24 na Sa
la Laxeiro de Vigo. Orga
nizado polo Comité de So-
1 idariedade con América 
Latina. 

Xaquín Pizcueta 
Pinturas no local do Ateneo 
Santa Cecília de Marín. 

Juan Luís 
Otero Fernández 
Esculturas en madeira na 
Sala da Deputación Provin
cial de Lugo. 

Carlos Barcón 
Pinturas no Centro de Arte 
Museum de Ferro!. 

Guatemala indíxena. 

Muller 
e publicidade 
No Pazo Municipal de A 
Coruña, mostra sobre a 
muller como obxecto da 

Anúncios de balde 

Agradezo todo tipo de in
formación para viaxar a 
Eire no verán, con prefe
réncia pola zona de Gal 
way. Xesús Vázquez, Fra
guas, 21 primeiro . 15703 
Compostela. 

Venezolanos, Bolivar con
vocanos á unidade e a soli
dari edade. Asociate ao 
Centro venezolano "Simon 
Bolivar", Manuel Núñez 
36, esquina Ecuador, Vigo, 
(Sabor Latino). Telf. 43 06 
23. 

Vo charter a Moscova, Le-
- ningrado, Vladimir e 

Suzdgal. Do 21 de Abril ao 
3 de Maio, en avión de Ae
roflot desde Madrid. Os 
prezos incluen billetes, vi
sitas, guias e pensión com
pleta. En hoteis de primei
ra, 125.00 pta. En hoteis 
clase turista 90.000 pta. 
Prazas de avión soltas para 
o mesmo vo, 40.000 pta . 
(ida e volta). Información 
na Asociación Máximo 
Gorki, (986) 22 44 57. 

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

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

Desexaria ter correspon
déncia con filatélicos para 
cambiar ou mercar selos no
vas óu 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 moniaxe. 
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, lº. 15703 Com
postela. 

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

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

O Comité Cidadán Gale
go Anti-SIDA informa que 
permanecerá aberto os 
martes, xoves e venres de 
16 ·a 21h. Ademáis está o 
Apdo. de correos 117 de 
Compostela. 

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

Taifa Teatro de Cee (A Co
ruña) oferta os espectáculos 
Gaivotas subterráneas de 
Alfonso Vallejo e O rei 
aborrecido de Xesús Pisón. 
Condicións cénicas: Alto: 

Televisión 

Ciclo "Lubitsch 
100 anos" 
O 10 emitiranse duas 
mediometraxes: "O or
gullo da signatura", diri
xida en 1914 por Carl 
Wilheim na Alemaña, e 
na que Lubitsch de actor, 

_ e "Carmen", dirixida 
por el en 1918 e protago
nizada pola estrela do ci
nema mudo Pola Negri. 
A 1,50 na TVE. 

Calle Mayor 
Dirixida en 1956 por 
Juan António Bardem, 
emitirase o dia 1 O ás 
16,30h na TV2. 

Perversidade 
Dirixida por Fritz Lang 
no 45, é unha nova ver
sión da novela de G. de 
la Fouchardiere "La 
chienne", despois da fil
mada por J ean Reno ir en 
1931. Seleccionando un
ha equipa artística e téc-

publicidade. 

Emile Zola, 
fotógrafo 
Unha selección dunhas 90 

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 ("Cada 
tres meses e un día"), Paco 
Souto ("Marte de ser cida
de") e Miro Vtllar ("A nu
dez do carambeto"). Prólo
go e deseño da portada de 
Alfredo López "Tokio". 
Distribúe "Edicións do Dra
gón". Rúa Escultor Asorei, 
8 bfilxo. 15704- Composte
la. Tlf (981) 76 23 31. En
víos por reembolso. Prezo: 
700 pts roáis gastos . 

A todos os estudiantes da 
nosa Nación: somos un Ate
neo Cultural de Interven
ción. Chamamo-nos Liga 
Libidinal-Iconoclasta de 
Acción Estudiantil. Esta
mos a preparar unha revista 
feíta por estudiantes de toda 
Galiza. Precisamos colabo
racións: artigas de opinión, 

nica de primeira orde, 
con Edward G. Robinson 
coma protagonista, Lang 
traslada a acción ao New 
York dos anos 40, coi
dando de non quebrar as 
ríxidas normas do Códi
go Hays. É unha obra 
mestra do xénero negro. 
Odia 11 ás 00,10 no es
pazo "Butaca Especial" 
da TVG, En versión ori
xinal subtiduada. 

A saga 
das Galáxias 
Os incondicionais das 
espectaculares produ
cións de G. Lucas pode
rán disfrutar vendo as 
duas primeiras entregas 
da série na TVG. O 13, 
en Gran Cinema emitira
se "A Guerra das Galá
xias", de 1977, con mú
sica de J ohn Williams e 
fotografía de Gilbert . 
Taylor. O 15 en Mérco
res Cine emitirase a 2ª 
parte "O Império contra-

fotografias realizadas polo 
escri tor no s derradeiros 
anos da súa vida, entre 1895 
e 1902. Está instalada no 
Centro Galega de Artes da 
Imaxe, na Coruña. 

Federico 
García Cabezón 
Fotografías na Galería Sar
gadelos de Ferro!. 

Maria Laura 
San Martín 
Pinturas na Galeria Sarga
delos de Vigo, até o dia 28. 

Medio Ambiente 
Exposición de carteis e fo
tografias na Casa do Mar de 
Moaña coa que se pretende 
sensibilizar ao público so
bre a degradación do entor
no. Ademais descrebe eco
sistemas ibéricos e mostra 
carteis de campañas de con-. 
cienciación e fotografías de 
flora e fauna. Ten unha cla
ra intemcionalidade didácti
ca e de difusión en xeral 
dos valores do medio am
biente. Foi preparada pala 
Federación Galega de Mon
tañismo, e organizada en 
Moaña polo recentemente 
creado Clube de Montañi -
mo Arume.• 

experiéncias culturais ou 
. político-organizativas, foto
grafías ... Enviade o material 
a Apdo de correos 541 O de 
Vigo. Graciñas. 

Se pensas que xa abonda de 
extermínio de pavos indixe
nas e queres axudar a evita
lo, ponte en contacto con 
Amigos dos Indios; escrebe 
a Xosé Luis Cortizo, 32.435 
Rubillón, Avión (Ourense). 

Estrela Galiza distribuidora. 
Distribución altenativa de 
material tamén alternativo: 
pubicacións de resisténcia, 
prensa contrainformativa. 
fanzines, camisetas, discos e 
cintas de música non comer
cial, etc. Poderles pedir o ca
tálogo a: K.E.G. Apdo 660. 
Ourense (agradecese que 
mandedes selos para a res
posta). Se queredes saber cal
quer outra causa de nós, a1-
gunha colaboración. algunha 
informacion non dubidede 
en escribir a K.E.G., Ca a da 
Xuventude. R/ Cel o E. Fe
rreiro, 27. 32004-0urense. • 

ataca" realizada en 1980 
por Irvin Kershner baixo 
a supervisión de Lucas, e 

. mesmos protagonistas. A 
primeira entrega custou 
4 anos de preparación, e 
conseguiu surprender á 
indústria cando a cién
cia-ficcion era un xénero 
dos considerados adultos 
e o cinema de aventuras 
andaba en horas baixas. 
O argumento está tirado 
dunha noveliña de antici
pación escrita en 1905. 

The Sniper 
O 14 no espazo Entrada 
Libre da TVG emitirase 
este filme de Edward 
Dimytrik, un dos realiza
dores que tiveron proble
mas coa Comisión Mc
Carthy. Consumado es
pecialista no xénero ne
gro, no 52 dirixiu este 
filme, dos máis celebra
dos pola crítica, Trátase 
do descarnado retrato si
colóxico dun criminal.+ 



Convocatórias 

Certame Xuvenil 
de Poesía 
"Ramón Cabanillas" 
A Asociación Cultural Auriense orga
niza este certame, no que poderán par
ticipar mozos e mozas entro os 14 e 25 
anos. O tema e as estrofas a empregar 
serán libres. A extensión dos traballos 
será dun mínimo de 50 versos e un 
máximo de 1 OO. Admítense traballos 
en calquer das normativas. Os poemas 
entregados irán mecanografiados a do
bre espazo dentro dun sobre tamaño fó
lio, dentro irán os datos persoais do 
concursante nun sobre pequeno. nos 
sobres aparecerá un seudónimo. O xurí 
fará público. o fallo antes do dia 17 de 
Maio. O lugar de entrega dos traballos 
é: A. C. Auriense, Praza do Correxidor, 
17. Ourense. Por correo ou en man, an
tes do 30 de Abril, en horário de 19 a 
22h. O primeiro prémio estará dotado 
con 20.000 pts. e o segundo con 10.000 
pts. O xurí tamén poderá conceder até. 
tres accesits, e ademéis procurará a pu
blicación dos traballos finalistas. 

II Bienal de Pintura 
"]osé Luís Fernández" 
O "Centro Cultural Deportivo de Boiro" 
convoca e te certame, no que os/as par
ticipantes poderán presenlar un máximo 
de dúa obra de tema libre e tamaño 
non inferior a 55 por 46 cm, nen supe
rior a 100 por 81 cm. Os traballos reme-
eran e ao Centro Cultural Deportivo de 

Boiro antes do dia 23 deste mes. 

Carteis para a 
Mostra de Teatro de Cee 
A A ociación cultural "Domingo Antó
nio de Andrade" de Cee, entidade orga
nizadora da mostra, convoca este con
curso de carteis. As dimensións do car
tel erán nece ariamente de 45 por 65 
cm., e non haberá límite de cores. Ta
mén haberá liberdade no tocantes á 
técnica e os materiais empregados. O 
texto será: "V Mostra de Teatro de 
Cee". O autor/a non deberá poñer a súa 
signatura no trabailo, tendo que man
dar o seus datos (nome enderezo e 
idade) nun sobre pechado adxunto. Di
rixir os trabailos a: A. C. Domingo de 
Andrade. Apdo num. 62. 15270 Cee. A 
Coruña. O prazo de presentación rema
tará o 2 de Maio. Haberá un único pré
mio dotado con 30.000 pts. 

VII Certame de 
Poesía Domingo 
António de Andrade 
A A. C. "Domingo António de Andra
de" de Cee ven de convocar a sétimae
dición deste certame. Haberá dúas ca
tegorias: A, para autore /a ,autore de 
18 ano ; e B, até os 18 anos. O traba
llo terán liberdade de tema, rima e 
métrica, pero non p derá pa ar do cen 
ver o . O xurado re peitará a grafia 
normativa empregada polo autor/a. O 
orixinai mandaranse por triplicado, e 
en obre adxunto engadira e unha foto
cópia do D.I. enderezo, e tlf. Dirixilos, 
uliñando a xategoria, a: A.C. Domin

go de Andrade. Apdo. 62. 15270 Cee. 
A Coruña. A data límite de admi ión 
será o dia 2 de Maio. Outorgarase un 
prémio ao mellar traballo de cada cate
goria, dotado con 20.000 pts. o apdo A, 
e l 0.000 pts. o apdo B. 

Anticoncepción e 
Educación Sexual 
Os Grupos de Mulleres da Universida
de, o Centro Xove de Anticoncepción e 
Sexualidade e o Centro de Recursos 
para Estudiantes Mancomun elabora
ron conxuntamente este programa: un 
Curso de formación, de 16 horas de 
duración, que se celebrará os dias 21 a 
23, e 27 a 29 de Abril, 20 prazas para 

as que terán preferéncia as persoas per
tencentes a algun grupo ou asociación 
da Universidade de Santiago, e, poste
riormente as persoas asociadas vincula._ 
das coa Universidade; unha Charla, 
aberta, o dia 26. 

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
nexo de teares, e do proceso de elabo
ración do liño, desfiles de moda e con
feréncias. Ademáis está organizada un
ba excursión ao Cabo Vilán. 

Prémio Ourense de 
Contos para a mocidade 
A Casa da Xuventude e a Agrupación 
de Libreiros de Ourense, coa colabora
ción da ConcellaJia 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 ou 
vário relatos. Os traballos deberán ser 
orixinais e inéditos. A extensión míni
ma será de seis fólios mecanografados 
a dobre e pazo e por unha só cara, en
tregaran e na Secretaria da Casa da 
Xuventude, rua Celso Emilio Ferreiro, 

Teatro 

O Merlo Blanco 
Representación a cargo da compa
ñia Tranvía Teatro o día 10 na Bi
blioteca "Club 33" de compostela. 

Café Acústico 
Os días 10 e 11 no Centro Cultural 
Caixavigo, presenta Matarife Tea
tro. 

Función 
de Xan e Xulieta 
Actuación de Hipogrifo Violento 
Clube, da Universidade de A Coru
ña, no Teatro Principal de Compos
tela, odia 10 ás 22h. + 

axenda 

29 32004 Ourense. As narracións apre
sentaranse baixo seudónimo, e irán 
acompañados dun sobre pechado, no 
exterior do que figurará o seudónimo 
así. como a frase, "menor de 17 anos", 
se fose o caso e no interior unha foto
cópia do D.I., mailo tíduo do conto, así 
como enderezo e teléfono. O prazo de 
apresentación rema.ta o 25 de Abril. 
Establécese un primeiro prémio de 
50.000 pts; catro a:oe>esits de 10.000"pts. 
cada un . Os organizadores editarán os 
contos premiados. 

IX Sem~na. de Filosofía 
A Aula Castelao de Filosoña organiza 
unha vez máis estes encontros que bai
xo o lema Filosofia e Nación terán lu
gar os dias 20 ao 24 deste mes no Au
ditório da Caixa de Morros Provincial 
de Pontevedra. Polas mañás presenta
ranse as ponéncias encadradas baixo 
Teoria do Nacionalismo, ámbito coor
denado por Enrique Dussel, da Univer
sidade Autónoma Metropolitana-Izta
pala de México. Polas tardes O presen
te e futuro de Galícia como realidade 
nacional, 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 ponéncia 
terá lugar un debate. Ademáis das po
néncias leranse un total de once comu
nicacións. Entre os ponentes figuran 
Alfonso Paz Andrade, Francisco Car
bailo, Xan Carmona Badia, Xosé Luis 
Meilán Gil, Ramón Máíz, Mario Bene
detti e Francisco Letamendia. 

XXIX Congreso de 
Filósofos Xoves 
Do dia 12 ao 15 deste mes en Lugo, co 
tema xenérico de Filosofia e Desexo. 
As inscripcións pódense facer no Insti
tuto Lucus Augusti (Avda. Rodríguez 
Mourelo, s/n.). ,~ cota é de 3000 pts., e 
de 4500 coas ac, incluidas. Entre os 
conferenciantes ei... .1n Antoni Dome
nech, Patrício Peñalver, Esperanza Gui
sán, Jacobo Muñoz, etc. E apresentarán 
comunicacións Román Gutierrez, 
Quintín Racionero, Jordi Xandri e 
Magda Polo, entre outros. • 

A crítica 
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O prezo dunha entrada 
XURXO ESTÉVEZ 

Un gin-tonic sube das catro libras en calquer antro noctur
no que pisemos e é difícil que unha fita de vídeo nola alu
guen por menos. 

Non son asíduo aos estádios de fútbol mais imaxino que 
dous talegos mínimos ben chas sacan na taquilla. 

Que dicer, daquela, do canal televisivo de pago que ten 
xa 300.000 abonados, segundo din eles? 

Ah! E lembrades cando as pantallas eran xigantes e non 
ese sucedáneo de tele polo que nos cobran cincocentas pe
las nun dises minicines de merda? 

A.si que: por que pós esa cara, cabuxa, se tes que desembol
sar cincocentas para ver unha peza de teatro dun grupo que 
depende da magra recadación para financiar as montaxes? 

Como afirma Manuel Lourenzo no seu maxistral "Manifesto 
galega do Día Mundial do Teatro" -recoméndovos vivamen
te a sua leitura- é praticamente imposíbel sosterse autono
mamente pbis "Galiza é, teatralmente , un disparate. Non 
hai un só teatro en marcha, nen nacional , nen municipal, 
nen de empresa privada. Nen escalas de teatro, nen arqui
vos, nen bibliotecas, nen publicacións especializadas. Non 
hai debate teatral, nen sequer sabemos se hai un público". 

As agrupacións dramatúrxicas vense na abriga de apelar á 
continuada tutela da "subvención" do governo de turno, o 
que impide unha intervención cultural "independente". 

Cando unha persoa trata de non pagar a modesta cifra que 
lle peden por ver "Mistério Bufo" ou brincar coma un selva
xe nun dos concertos de rock de base de Radio Piratona, 
lembro <lesa xente que lle regatea a un negro que lle oferta 
un precioso cinto de coiro até ap"incárllelo pola metade do 
prezo e gábase lago da fazaña cos amiguetes. Por que non 
pede descanto, mellar, ao mercar no Corte Inglés? 

Neste redondo mundo, querida e querido campa, os car
tas son o espello único onde o obediente rebaño da huma
nidade busca a sua própria imaxe. Vales canto vale o prezo 
da tua entrada, colega. • 

Música 

Baobap 
Cuarteto vocal, percusión e baixo, 
o 9 ás 20h no Auditório da Casa da 
Cultura do Barco. 

N enos Cantores 
de Praga 
A Filarmónica organiza este con
certo o 13 na Sala de Concertos do 
Centro Cultural Caixavigo. 

Beatus Ille Ensemble 
O 9 no Auditório de Calícia. 

The Scholars 
Baroque Ensemble 
Actuarán o dia 10 no Auditório de 
Galícia, en Compostela, ca "O Me
sías" de Haendel. 

Orfeón Terra Nosa 
O 9 no Circulo das Artes de Lugo. 

Polifónica "El Eco" 
O día 11 na Igrexa de San Pedro de 
Lugo.+ 

Actos 

Escreber para xoves 
O no "Club 33" de Compostela 
Femando Lalana pronunciará unha 
conferéncia tiduada "Expresións 
dun escritor para xoves". 

Xuntanza de Cine 
Clubes da Galiza 
O dia 11 xuntarase en asemblea a 
Federación, no local do Ateneo 
Santa Cecilia, en Marín, ás 16,30h. 

Guatemala Indíxena 
O día 10 ás 20h proxectarase un 
audiovisual sobre o tema na Sala 
Laxeiro de Vigo, organizado polo 
Comité de Solidariedade con Amé
rica Latina. 

Drogodependéncias 
Mesa redonda sobre "Ludopatias, 
alcoholismo e outras drogodepen
déncias" o dia 1 O ás 20h no Local 
do Ateneo Santa Cecília. O debate 
será retransmitido en directo por 
Rádio Cecilia .. + 

NTA 
(fil) 

o CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Apesar dos últimos pinchazos, Sant_iago disfruta coa "composmanía" 

A 115.D.'' ou o encanto da modestia 
•GONZALO VILAS 

O . "derby" galega da segunda divi
sión entre o Celta e o Compos

tela tiña para os numerosos afeizoados 
santiagueses desprazados a Balaídos un 
especial aliciente. Era a presentación da 
sua equipa no foro vigués (auténtica "ca
tedral" en comparación co minúsculo e ve
tusto Santa Isabel), donde se apresentaba 
coma o irmán pequeno que, acadada a 
maioria de idatje, acadia onda o maior a 
ver se lle podia dicer duas palabras, o que 
xa fixera, por certo, na primeira volta ·no 
seu reducto compostelán. 

Esta irmandade viña certificada non só 
polo maioritário celtismo da afeizón san
tiaguesa (que de algo tivo que alimentarse 
no longo periplo do "Campos" pola ingrata 
xeografia da terceira galega), senón ta
mén ·pala preséncia de até seis ex-célticos 
na plantilla dos de Santos. Pero fóse po
los desacertos deste ao plantear o parti
do, ou por un repentino "medo cérrico" 
que ninguén esperaba, o conxunto santia
gués non deu a talla, xogou encollido e 
deixou á sua "torcida" coa extraña sensa
ción de ver á sua equipa vapuleada por 
outra a quen hai poucp salia ir animar 
desde Santiago. 

Pero esa fastidiosa irr:iaxe que o Compos 
deu (e que produciu unha pequena resaca 
interna no clube) non parece qÚe vai de
sanimar a unha "parróquia" que, ao igual 
que a equipa, vaise adaptando á nova ca
tegoría, nunha tempada na que case todo 
é novidoso para clube e siareiros. 

Hai dous anos escasos, a maioria dos ho
xe interesados pola marcha dos branquia
zuis eran completamente alleos á existén
cia da principal equipa compostelana. A 
povoación da capital, apática para tantas 
outras causas, tampouco prestaba aten
ción a unha entidade perdida entre malas 
xestións, pufos, fichaxes estrambóticas, 
un campo en mal estad.o e un deambular 
máis ben penoso polas diversas vilas do 
país. Os máis dirixían os seus forofismos 
cara outros pontos, e os menos perdianse 
mesmo na absurda rivalidade coa hoxe 
case esquecida segunda equipa local, o 
Vista Alegre. Hoxe, en troques, non hai 
bar, traballo ou ponto de encontro cotián 
no quenon se comente tal ou cal xogada 
ou a última arroutada de Caneda, o fogo
so presidente da S.D. 

Aquela noite de San Xoan 

Esta "Coniposmania" tivo comezo oficial e 
real o día de San Xoán pasado, no que a 
S.D., sen que case ninguén chegase en 
verdade a esperalo até non ver cair os go
les, ~ateu ao Badaxoz, nome con pouco 
prestíxio balompédico pero que mudou a 
pequena história da entidade branquiazul. 

Os pacenses apresentáranse en Santiago 
cunha moi equipada "torcida",. que atronou 
o "futbolín" de Santa Isabel (así o batiza
ron eles) até que o resultado lles deixou. 
Xa aquel serán se fdi fixando a xente que 
ateigaba o campo na parafernália anima
dora do rival , decididamente máis convin-

Alfonso XIII 31 soto 
(Estación FF. CC.) 
Tlf. (986) 43 88 89 
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cente que as tímidas bandeiriñas enarbo
ladas polos de casa. 

No debut na nova categoría o siaseiro titu
beou tanto coma a equipa. Tamén nas 
bancadas había que lle coller o ár á divi
sión: ver se os contrários eran dunha raza 
superior (resultou que no11), coma quen 
máis, quen menos temía; aprender a pre
sionar ao "de negro", para que non pensa
se que todo era ourego no verde de S. 
Isabel. .. 

Quen máis se afanan neste urxente "pórse 
ao día" á hora de animar son os povoado
res da grada máis popular, os de "Rio". Ali 
está amáis barulleira "basca", pero non se 
coñecen devaneos violentos ou "ultras", 
nen semella haber ali nen en Santiago cal 
do de cultivo para tal causa. Alguén os ten 
alcumado "ultra-Sar" por alusión ao río 
Santiagués, ainda que ·sexa o Sarela o 
que pasa a rentes da grada. Estas peñas 
con nomes coma "Frente picholeiro" van 
incorporando as novas tecnoloxias neso 
da animación que as afeizóns contrárias 
aportan. Foi moi de notar neste aspecto a . 
visita dos siareiros célticos, ·decisiva apor
tación no eido pirotécnico (que lle leva 
costado un millón ao clube en multas ... ) 

"Eses de tribuna parecen de Coruña" é 
unha das proclamas frecuentes nese sec
tor, en mención a frialdade animadora dos 
"tribunos", a quen se pretende ofender 
coa alusión aos viciños do norte. Ainda 
que a equipa se nutre con frecuéncia de 
ex-deportivistas, este enfrentamento dia
léctico cos coruñeses é norma asumida 
por case todos, 

En família 

Aparte desa afeizón ainda en plena fase 
de crisálida, a modéstia de médios e a in
fraestrutura case de terceira do clube re
vélase en moitos detalles, que sen embar
go son moitos deles os que máis simpáti
co fan ao clube compostelán. 

O conxunto, onde un feixe de ilustres ve
teranos e a base dos dous ascensos de
ron un rendimento inesperado, ten que 

entrenar cada día por donde pode , en 
concellos cercanos, ou saltando a valla do 
próprio estádio coma que'n salta de pe
queno un valado para roubar mazáns. 

Para sair desa precariedade loita o seu 
presidente, o tan eficaz coma impulsivo 
Caneda, convertido en toda unha persona
xe da vida local e disputada a sua compa
ña por uns e outros. El, mentres, mantén 

· un discreto idílio co alcalde Estévez, segue 
presumindo da sua orixe no fútbol modes
to, de ser de bairro e mesmo, cando lle dá 
por aí, de non ter moitos estudios. 

Mais o elemento emblemático desta atrac
tiva modéstia é o estádio de Santa Isabel. 
Na mellar ubicación que un se poda percu
rar quizais non se chegue a ver o terreo de 
xogo ao completo, pero as minúsculas di
mensións do recinto oferecen o priviléxio 
da familiaridade, case da intimidade. Ade
máis non é difícil estar sentado ao lado de 
calquer vella glória metida a olleador, ou 
verlle o branca dos ollos ao dianteiro rival 
(ainda que non para tirarlle despois, claro). 

Cando o partido está aborrido sempre 
queda o recurso de examinar e recriarse 
nas fachadas do Santiago monumental, 
na mesma catedral. Os grandes estádios 
tampouco teñen árbores no seu recinto, 
que cobran con follas no outono a verdura 
do céspede. Nen se poden permitir arrin
car a porta dun vestuário para utilízala co
mo improvisada camilla ... 

O iminente novo estádio condenará S. 
Isabel á piqueta. Máis dun vai botar unha 
bágoa, e tamén pensará que o "Campos" 
xa non será tan irreductíbel, pois ficará 
sen reducto. E o home do marcador ma
nual acaso vaia engrosar o paro. 

Mentres isto non sucede', o afeizoado se
gue disfrutando coa inesperada campaña 
da equipa, soñando cun outro Aovo as
censo, pero gardando un pasto dese fata
lismo dos pobres, que fai que cada gol do 
contrário lle lembre que as catacumbas 
das divisións inferiores ainda están aí, co
ma ese pasado ominoso ao que ninguén 
espera voltar máis. + 

OCASIÓN 
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TRES EN RAIA 

O mercado 
gal ego 
•MANUEL RIVAS 

H ai uns días, Benxamín Casal, 
que é un dos mellares coñece:o 

dores do campo galega e que ademáis 
sabe explicarse coa sinxeleza da que 
carecen tantos enexeñeiros analfabe
tos, publicaba en La Voz de Galicia un 
moi interesante artigo sobre o poten
cial mercado dos productos agro-ali 
mentários galegas. Coido que a sua 
reflexión é extensiva a outras merca
dorias do país e por suposto a ese 
grande horizonte futurista que será o 
"mercado dos servícios". 

Benxamin comentaba que é un absur
do facer moito investimento da promo
ción dalguns productos galegas en 
grandes capitais europeas cando eses 
mesmos productos non son ainda sufi-

- cientemente coñecidos nen distribui
dos en Galicia. O primeiro mercado de 
Galicia debería ser a própria Galicia, 
non tanto por chauvini,smo senón por 
pura rendabilidade . E un disparate 
gastar o diñeiro público en promocio
nar, por poñer un exemplo, o Queixo 
do Cebreiro en París cando é práctica
mente imposible para o consumidor 
encontralo na Coruña ou en Vigo. En 
cambio nos restaurantes destas duas 
cidades un soe topar de todo pero ra
ramente aparecen con distinción os 
productos galegas que non sexan ma
risco, que é a única causa na que a 
burguesía galega nunca se sentiu es
tranxeira. 

Habería que impulsar de novo esa ve
lla idea galeguista de "consuma pro
ductos galegas", porque é o primeiro 
requisito para poder competir lago no 
mundo. Claro que para iso os produc
tos deben estar, ademais de promocio
nados, ben feítos , ben deseñados e 
ben distribuidos. O vello Sinn Feinn ir
landés lanzara noutro tempo unha 
campaña deste estilo e James Joyce 
tomounos a broma nunha obra na que 
se recomendaba comprar fósforos ir
landeses. Os mistos nunca encen
dían.+ 

VOLVER AO REGO 

A BC (Martes, 7) recoñece que o 
prohome do conservadurismo 

español durante várias décadas, Ma
nuel Fraga lribarne , ten que vestir o 
mandilón de administrador único e ga
leguista debido ao "crecimento do na
cionalismo". Pero até ondeé capaz de 
chegar Fraga e as suas contradicións. 
Contradicións coa sé central da rua 
Génova ·e contradicións coa própria 
idea de nacionalismo que destapa. Por 
exemplo, que significado ten a admi-
nistración única sen capacid na 
Facenda, competéncia q -oo 
serva en exclusiva a Ma n v1st(\ 
en El País, 8 de Abril) - ,,.~ · r"? 
de cascarilla se renún ~{:t~ . ,_ -
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