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Mitterr~nd estudan un mapa europeu de várias velocidades, 
ante as incertidumes deixadas por Maastricht 

O iceberg. danés 
O fria que ven do Mar do Norte non é só o do resultado negativo do referendo de Dinamarca sobre o Tratado de 
Maastricht. É a própria economia occidental a que se enfria e a que está a provocar un ha nova conformación dos 

equilíbrios dentro da Europa. Soou a alarma en todo o continente. 

O ILG modifica 
periodicamente 
os critérios 
normativos 
·na TVG 

Cúmprense agora dez anos des
que empezaron as primeiras do
braxes de películas ao galego. O 
nacimento da TVG foi o impulso 
decisivo, polo volume de traballo 
que reclamaba, para ir confor
mando unha indústria que move 
desde traductores a actores, pro
ductores e li.ngüístas, que cami
ñan paseniñamente á profisionali
zación, nun terreo da normaliza
ción do galego que descubre moi
tas veces a arbitrariedade das so
lucións lingüísticas do ILG. • 

(Páxina 19) 

Un 
de cada sete 
mozos 
declárase 
obxetor 
O 6 de Xullo celébrase o primeiro 
xuizo civil contra un insubmiso na 
Galiza. César Portela Aguiño, 
acusado de incumprir ·a Presta
ción Social Substitutória na Cruz 
Vermella de Pontevedra. O fiscal 
pide a pena de 2 anos, 4 meses 
e 1 dia. O 15 de Maio na Coruña 
e o 16 en Pontevedra, un grupo 
de insubmisos en liberdade, 6 e 
5 respeitivamente, presentáranse 
diante das autoridades xudiciais 
con motivo do dia Internacional 
da Obxección de Conciéncia. • 

(Páxina 10) 
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Sesfor, 
redactora do 
Plan Forestal 
pertence aos 
madeireiros 
A oficina de asesoramento So
ciedad de Estudios e Iniciativas 
Forestales (Sestar), con sede en 
Madrid, redactora do Plan Fores
tal da Xunta, está directamente 
vinculada coa Asociación Fores
tal de Galicia, principal defensora 
da extensión de cultivos de piñei~ · 
ros e eucaliptos como fornecedo
res da indústria da celulosa e do 
aserrío. "O Plan Forestal é un 
proxecto a medida das celulo
sas", sinala o diário económico 
Cinco Días+ 

(Páxina 13) 
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A desexada unidade europea só se poderá construir 

desde a solidaridade 

Con Dinamarca soa a .alarma europea 
e xa ·se fala oficialmente dunha 

Comunidade de várias velocidades 
G. LUCA DE TENA-MANUEL VEIGA 

O Clube dos ricos.non admite máis sócios e alguns dos que están son renuentes á actual situación. O reparto da tarta 
vóltase máis difícil cando disminuen os beneficios (A CEE só medrou un 1,3°/o en 1991 ). Kohl e Mitterrand diseñan xa 

unha Europa de tres níveis para paises ricos, medianos e pobres. 

Helmut Kohl e Fran9ois Mitte
rrand seguen apostando pola CE 
de Bruselas e Estrasburgo, pero 
ensaian a argumentación dos 
anos vindeiros . Máis ou menos 
textualmente din o seguínte: unifi
car a seis pode ser relativamente 
doado, a doce xa é máís difícil, 
pero para conxeníar os intereses 
de vinte ou máis paises faise ne
cesáría unha Europa de vários 
níveis, onde os máis atrasados 
non freen ao furgón de cabeza. 

O próprio 
crecimento do PIB 
conxunto da CE foi 
semente do 1,3°/o o 
ano pasado. 

En termos políticos significa que 
a solución que ímaxínan as duas 
grandes poténcias europeas 
(Fráncia e Alemaña) é máis inso
lidária, menos atenta á política 
social e máís desigualitária. A 
fórmula ven dada polas apretu
ras que se aveciñ,an ou que xa 
están presentes. E fácil concor
dar intereses cando toca .repartir 
benefícios -foi a CEE que predo
minou até agora- pero menos 
cando o Fondo Monetário anún
cí a que "a economía mundial 
atravesa o seu pior momento 
desde 1982". Cando os Estados 
Unidos, principal importador de 
produtos europeos, viven unha 
recesión que en 1991 provocou 
un índice de crecemento negati
vo do 0,8%. Cando o próprio cre
cemento do PIB conxunto da CE 
foi somente do 1,3% o ano pasa
do (un síntoma grave se temas 
en conta que se considera rece
sión todo crecemento inferior ao 
1 % anual). Un mal resultado pa
ra os Doce que en 1989 medra
ran o 3,3% e o 2,8 en 1990. O 
motor económico, Alemaña, ve 
reducidas as suas espectativas a 
causa da unificación e os resul
tados son moito piares dos pre
vistos (dos previstos polo gover
no, non pola oposición socialde
mócrata que agoirara xustamen
te o que agora está a suceder). 
A folga do sector público é unha 
demostración. 

En tales condícíóns non é· extra
no que o resultado de Dinamar
ca significase non só un feíto ne-

Fran(fois Mitterrand e Helmut Kohl en La Rochelle. 

gativo, senón o toque de campá Conservador declarou que o re-
para que se deíxasen ouvír todas sultado de Dinamarca "é moí 
as demaís dúbidas: as dos con- bon", engadíndo que "salva á co-
servadores ingleses (Norman munidade dun desastre") e as de 
Tebbit, ex-presidente do Partido gran parte da oposición france-

Praza de Copenhague. 

sa. Na Alemaña difundíronse in
quéritos que sinalaban unha 
oposición a Maastricht do 80% 
(á marxe da sua credíbílídade, 
non haí dúbída de que significan 

DELMI ÁLVAREZ 

unha forte contestación). Os paí
ses nórdicos decídiron pospoñer 
a sua petición de entrada e só o 
Estado español se manten á 
marxe das críticas, non sendo a 
voz aillada de Mário Conde que 
pediu un referendo. 

Na mesma liña de recorte orza
mentário, a Comisión Europea 
viña nas últimas semanas mani
f están do se renuente ás peti
cións de incrementar os fondos 
de coesíón solicitados, entre ou
tros países, polo Estado espa
ñol. Os fondos de coesíón son 
ímprescíndíbeis para evitar que 
se disparen os desequilíbrios 

As vacas fracas 
dan lugar a 
un deseño 
guvernamental que 
incrementa as 
desigualdades. 
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Comprirá reformular 
a fi losof i a da 
própria CE a risco 
de co nf armar un ha 
Europa cada vez 
máis explosiva. 

dentros dos Doce, toda vez que 
unha correción ou igualación 
progresiva dos níveis de riqueza 
esixiria unha política moi distinta 
da que fundamentou até hoxe á 
Comunidade. 

O futuro -previsto por Kohl e Mit
terrand vai polo dunha Europa 
en círculos concéntricos, con ca
danseu nível de desenvolvemen
to. Europa estaría unida nas for
mas, pero non na realidade eco
nómica. Coexistirian unha Euro
pa de primeira velocidade cun di
rectório de seis ou oito países, 
unha segunda capitaneada polo 
Estado español onde estarían 
ademais Grécia, Portugal e Tur
q u i a e unha terceira á que se 
vencellarian progresivamente al
guns dos paises do antigo Leste. 

PEPE CARREIRO 
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Un modelo que evite 
as desigualdades 

As vacas fracas dan lugar asi a 
un deseño guvernamental que 
incrementa as desigualdades. 
Pero non ten porque ser este o 
cadro final. Falta ver a evolu
ción económica dos próximos 
meses e anos e tamén a evolu
ción política no Leste, no tocan
te ao aspecto nacional. Cabe 
no posíbel que a Europa das 
rexións pase do terreo da uto
pi a ao da realidade próxima. 
Vaclav Havel , presidente che
coslovaco , asi o manifestaba en 
datas recentes no diário ABC, 
despois de terse entrevistado 
con numerosos líderes europe
os. Nese caso o mapa europeo 
corresponderiase cos pavos re
ais, máis do que cos Estados 
actualmente existentes. 

Pero, de querer evitar as desi
gualdades inerentes ao actual 
modelo, non cabe dúbida de que 
comprirá reformular os contidos 
e a filosofia da própria CE, desde 
o Tratado de Roma, a risco , de 
non ser asi , de conformar unha 
Europa cada vez máis explosiva. 
Cando a renda das rexións máis 
ricas é cinco veces a das máis 
pobres na actual CE, cabe supo
ñer que diferéncias haberia se a 
crise continua e se oficializa o 
mapa de várias velocidades.+ 

NON SE PREOCUPE!\\. 
OS ESTADOS rnM1:1\I 
PERDEIYIOS SOBE l~AN(A 

O fin do mito CEE 
Se os símbolos da Europa unida (bandeira, 
himno, pasaporte, equipas deportivas da 
Comunidade) non conseguiron desde 1957, ano 
da firma do Tratado de Roma, deica hoxe 
instalarse na vida cotián dos europeos, froito da 
inexisténcia dunha conciéncia como tales, máis 
alá da pura evidéncia xeográfica, a Comunidade 
soubo sen embargo transmitir a idea de solidez 
económica, i-rreversibilidade política e eficiéncia 
dentro das suas fronteiras. Non en balde a CE é 
hoxe a primeira poténcia comercial do mundo, 
abranguendo o 20% dos intercámbios globais. O 
nível de vida médio nos paises que a forman é 
dos máis altos a escala planetária. · 

Pero nunca, nen nos seus mellores momentos -e 
aqui é perceptíbel o recendo propagandístico e 
trunfalista dos seus acríticos defensores- a CE foi 
inmutábel, nen sequer codiciada por todos. 
Suiza, Austria e os paises nórdicos non 
solicitaron a sua entrada até data moi recente. 
Noruega realizou un referendo de ingreso en 
1987 con resultado negativo. A respeito de 
Dinamarca, hai que dicer que en tres ocasións 
(1972, 1986 e 1992) o número de opostos á CE 
acadou nas fumas un elevado apoio. No que 
concerne aos dados económicos convén lembrar 
o desequilíbrio de rendas dentro da própria CE: a 
renda máis alta quintuplica á máis baixa. Grécia 
que ingresou en 1981, cinco anos antes que o 
Estado español, non conseguiu en once anos 
elevarse un só chanza nese desequilíbrio e o seu 
nível de renda segue á cola; o mesmo pode 
dicerse das rexións máis deprimidas de ltália. A 
Comunidade ten outros pontos febles: importa o 
90% das matérias primas que consume e resulta 
cada vez máis sensíbel á situación internacional 
(en parte traducida en inmigrantes). 

Pero até aquí o cadro pode considerarse 
relativamente estábel. Proba diso é o trunfalismo 
que ainda imperou hai poucos meses en 
Maastricht, mália que xa daquela cos dados 
existentes e coas previsións máis sensatas 
podían aventurarse os problemas que agora xa 
se albiscan con claridade. Este periódico titulou, 
a contrapé de moitas informacións 

compracentes, A recesión desembarca en 
Maastrícht (número 501, 13 de Decembro de 
1991). Médio ano despois (o 4 de Xuño) o diário 
Le Monde editorializaba en favor dunha Europa 
de duas velocidades, Europa dos círculos 
concéntricos ou Europa á carta. 

No intervalo o governo alemán recoñecia que os 
gastos da unificación triplicaban os previstos nun 
princípio e a crise norteamericana provocaba \.mha 
redución das importacións provintes de Europa -
elemento crucial dado que o comércio cos Estados 
Unidos ocupa o 40% das exportacións da CE. O 
desacorde no GATT en matéria comercial agrícola 
entre Estados Unidos e a CE quizais non sexa 
máis qu~ a proba ounha competitividade que, unha 
vez desaparecida a ameaza soviética, comenza 
non máis que a mostrarse. 

O cenário OTAN-CEE que deu estabilidade a 
Europa Ocidental após da 11 Guerra Mundial 
estase a fragmentar: Maastricht foi o último 
episódio onde se poideron vivir as certezas da 
postguerra e o ponto de inflexión entre esta e os 
noves equilíbrios que están por definir. 

Non é asi como se manifesta exteriormente. 
"Existe un ávido mercado político para o que 
comprace e tranquiliza", como sinala John K. 
Galbraith na sua última obra. Pero os poucos 
máis de coarenta mil votos que decantaron a 
negativa de Dinamarca foron algo máis que un 
resultado raspado, foron a ponta do iceberg. En 
menos de vintecatro horas, Fráncia anunciaba un 
referendo, o Reino Unido retiraba o acordo 
europeu do orde do diada Cámara dos Comuns 
e Suiza, Austria, Suécia e Finlándia anunciaban 
que a sua entrada na Comunidade 
probabelmente se vise retrasada. No Estado 
español, embriagado polos elixires europeus e o 
monumentalismo do 92 apenas se ouviron voces 
reflexivas, nen sequer na esquerda. 

Mais, repensar o modelo de unidade europea é un 
labor urxente, especialmente para aqueles que 
formamos parte do último círculo concéntrico.+ 

ANOSA TERRA 
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Votos democráticos 
para unha autocrácia 
O 30 por cento das leis do Es
tado procedian do Parlamento 
Europeu antes de Maastricht; 
despois do tratado son o 65. A 
cidadania sabe que é o seu al
calde pero non coñece aos que 

desde a Comisión Europea e o 
Consello de Ministros da CE 
propoñen a un Parlamento si
tuado en Strasburgo (Franza) 
as maioria das leis que gover
nan a sua vida. 

Doce democrácias 
: non están 
1 

: · autorizadas a 
1 

l constituir unha 
1 

: autocrácia 

O voto danés deixa ao desco
berto en que consistía o cisma 
entre federalistas e guberna
mentais que tora o centro das 
discusións prévias ao Tratado 
de Maastricht. 

Dunha parte, Maastricht abre a 
porta a unha competéncia cre
cente das instáncias comunitá
rias máis federalistas, como son 
a Comisión Europea e o Parla
mento; pero sobre todo poténcia 
o papel do principal instrumento 
ínter-gubernamental: o Consello 
Europeu, que é como se coñece 
á reunión periódica (tres veces 

por ano como mínimo) dos xe
fes de Governo ou Estado dos 
sócios comunitários. 

A rifa sobre o termo vocación 
federal que debía figurar no li
miar de Maastricht non facia 
máis que revelar a desconfian
za de moitos membros pota 
perda de poder virtual dos tra
tados e o aumento de compe
téncias do Consello Europeu e 
o Consello de Ministros. 

A expresión doce democrácias 
non están autorizadas a consti
tuir unha autocrácia resume es
ta situación . Os federalistas 
perden fronte aos gub~rna
mentais ou tecnócratas , que 
consideran que a ración de de
mocrácia remata no voto de ca
da sócio para elexir os seus re
presentantes perante a CE. 

O referendo danés é unha de
núncia desta situación ao tem
po que revela a profundidade 
da sustracción democrática in
troducida por Maastricht. Des
pois de Dinamarca, un diário de 
Madrid editorializa sobre a ne
cesidade de convocar un novo 
referendo do sócio disidente 
con visos de ser aprobado 
mentres un diplomático español 
culpa do voto negativo á exce
siva información sobre os ter
mos do Tratado. t 

L---------------------------------------------------- - ----------------- ------



Só Gran Bretaña apoia aos Estados Unidos 

A visión do poder militar divide aos europeos 
A política de defensa e a política 
social son as que máis nidiamente 
revelan as diferéncias internas da 
CE. De feito, .Masstricht foi só un 
cosmético que encobria cismas 
profundos. O referendo danés vol-

. ve mostrar as contradiccións con 
toda a sua crudeza. 

En Maastricht acordouse que o 
Consello de Europa tivese capa
cidade para decidir en aspectos 
de política exterior e de defensa 
de interese comun. Pero precisa
mente neste eido aparecen os 
intereses de Franza e Inglaterra 
dunha parte e os de Alemaña na . 
outra. A desconfianza vella de 
franceses e británicos perante 
unha Alemaña forte regresa con 
forza despois da caida do muro 
de Berlin (Nadal de 1989). 

Os franceses queren unha Unión 
Europea Occidental (pacto de 
defensa europeo) forte e subor
dinada ao conxunto dos asinan
tes do tratado. Os británicos din
que a Unión Europea Occidental 
debe manter a sua autonomia e 
independéncia para decidir en 
cada caso se debe intervir ou 
non en asuntos que atinxan inte
reses vitais da CE. Alemaña 
apoia resoltamente a criación 
dun brazo armado dentro da 
Unión Europea Occidental. Pero 
a diferéncia dos seus sócios, 
quer que remplace a OTAN. 

Nestas posicións dos tres princi
pais sócios da CE aparecen con 
claridade a filosofia e os intereses 
de Londres, Paris e Bonn a res
peito do poder norteamericano e 
a Alianza Atlántica, que como é 
sabido ten o seu cuartel-xeral no 
Pentágono e non na Europa. 

Ainda que coincidan cos británi
cos no seu ante-xermanismo es-

lugoslávi~ dá a medida da frustración estratéxica europea; a OTAN só vale para os interesees do Pentágono. Na fotografia, tan
ques sérbios abandonados na fronteira entre Eslovénia e Austria. 

tratéxico, os franceses non po
den esquecer que Franklin Roo
sevelt negárase a apoiar ao par
tido da burguesia democrática, 
os gaullistas, sobre a esperanza 
de governar a Franza coma país 
ocupado e non coma aliaoo. 

Desde a unión das duas Alema
ñas, os Estados Unidos observan 
con irritación que Bonn está pola 
constitución dun exército multi::na
cional europeu, como brazo da 
Unión Europea Occidental. Kohl 
di que a seguridade dos sócios 
da CE depende do apoio mútuo 
antes ca da preséncia de tropas 
ianquis na Europa. 

Estados Unidos declara abertamen
te o noxo que lle produce a apari
ción dun corpo armado europeu, 
pero só ten a Londres á sua beira. 

A Alemaña apoia a 
criación dun brazo 
armado que 
remplace á OTAN. 

Desde hai tres anos .Washington 
procura boicotar por tooos os meios 

• a iniciativa do exército europeu que 
desecaria á OTAN. No entanto, a 
OTAN é un dos grandes negócios 
que lle quedan en pé aos contratis
tas do Estado norteámericano, des
pois da creba da General Motors e 
a venda da Columbia. Como decia 
Charles de Gaulle en 1963: "Que 
tempos, señores! Non se pode pro-

clamar que Europa non é Nortea
mérica sen que se arme unha boa!" 

Desde este horizonte hai que en
tender a exención británica (op
ou~ dos acordes sociais. Todos 
os sócios da CE concordan na 
artificialidade do argumento bri
tánico cando di que a cláusula 
social de Maastricht vai contra a 
sua lexislación sindical. De feito , 
a discrepáncia británica é o cal
cáñar de Aquiles do tratado. Con 
exclusión dos ingleses, os 54 vo
tos que marcan o límite da maio
ria no Parlamento Europeo serán 
44. Os máis aficad0s defensores 
da lexislación euro-social (Dina
marca, Alemaña, Franza e o Be
nelux) quedan con 45. Pero In
glaterra conserva o seu voto no 
Parlamento e pode bloquear to
da iniciativa neste eido. + 

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

Dinamarca, 
un ha 
pequen a . , 
nac1on 
con Estado 

Os pouco máis de cinco mi
llóns de daneses, un peque
no país, pero moi rico -algo 
paradóxico segundo a idea 
de aqueles que identifican 
calidade con tamaño- prefe
riron seguir os consellos de 
M. Holger K. Nielsen, diri
xente do Partido Socialista 
Popular, e votar "non" a Ma
astricht. 

O "non" acadou o 50,7% e o 
"si" un moi próximo 49,3%. A 
polémica ven de vello . En 
1972, cando tocaba decidir a 
adesión do reino á Comuni
dade, o "si" acadara o 56,7% 
e o "non" un pouco despre
ciabel 32,9%. En 1986 a Acta 
Unica foi votada a favor polo 
42% dos que emitiron sufrá
xio e en contra polo 32,7%. A 
abstención neste caso foi moi 
elevada, un 25,3%. 

Este hábito democrático vi
ña refrendado por unha am
pla información sobre o tex
to do Tratado . Novecentos 
mil folletos co seu contido 
foron n~partidos por todo o 
pa ís. E de notar que os 
efectos de Maastricht ainda 
non foron tratados sequer 
escuetamente no noso país 
por nengun médio de comu
nicación e pode que os go
vernos central e autónomo, 
unha vez visto o de Dina
marca, señan ainda máis re
misos a difundir o texto e 
moito menos a fac ilitar o de
bate sobre o mesmo. 

A bon seguro que os dane
ses non gastan de facerse 
nen moito menos solidários 
cos paises do sul europeo , 
mália que a sua agricultura 
produtivista reciba as sub
vencións que se lle negan á 
galega. Pero, os daneses , 
sobretodo , temen aos ale
máns. 

En 1864 Bismark anexionou 
só unha pequena parte de Di
namarca ; os nazis optaron 
por anexionala enteira, de 
modo que o reino de Margari
ta 11 a piques estivo de non 
ser hoxe máis que un lander 
alemán, co xermano como 
primeira língua e o danés co
mo língua diglósica en vias 
de extinción .. 

"No século XIX, escrebe Ra
mom L. Suevos, na sua obra 
Dialéctica do Desenvolvi
mento, mentres que a expan
som do sector primário punha 
os alicerces para a transfor- 1 

ma~om de toda a economía 
dinamarquesa, Irlanda, apen
dice agrário de Inglaterra, era 
incapaz de encetar esse pro· 
cesso, e Galiza, que numha 
certa altura exportou gado 
para o mercado ingles, veria 
declinar o mercado británico, 
sofreria umha frustra~om 
mais. Para além doutros fac
tores, tanto a Irlanda com a 
Galiza faltava-lhes um Esta
do de seu".+ 
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A CRISE DA ASISTÉNCIA SOCIAL 

Henry Dunant, a tarde 
da batalla de Solferino, 
en 1828, en que 
obsesionado palas 
atroces cenas 
protagonizadas polos 
feridos agonizando nun 
abandono absoluto 
pensou na neces.idade 
da existéncia dunha 
sociedade de socorro 
internacional, 
seguramente non se 
imaxinaria que as 
ambutáncias levarian 
publicidade do BBV, e 
que o Arroz SOS seria 
o patrocinador que 
figuraria nos chaleques 
dos socorristas. Son 
novas tempos, ou 
quizá ... distintos 
obxectivos. 

A cara e a Cruz dunha institución cada vez menos Roxa 

A crise na Cruz Vermella toca fondo 
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ANXO IGLESIAS 

co cese do secretário provincial de Pontevedra 
• PABLO OTERO 

A Cruz Vermella 1en na Galiza 
unha grande incidéncia na pro
víncia de Pontevedra, e máis 
concretamente na sua capital 
onde ven desenvolvendo unha 
in1ensa actividade social, con 
programas dirixidos á infáncia, á 
mocidade, terceira idade, refu
xiados,. .. Recentemente a orga
nización veuse convulsionada 
polo cese fulminante do secre
tário provincial, Euxénio Roca, 
cuxa destitución parece ter vida 
desde Madrid , e foi argumenta
da na "má xestión" que se lle 

atribue. Outras versións asegu
ran, contado, que o cesde débe
se á necesidade de eliminar un 
obstáculo no camiño de conver
ter a Cruz Vermella nunha em
presa de servizos . A oposición 
que persoas como Roca esta
ban a apresentar ao ser fieis á 
orientación orixinária desta so
ciedade, e defender o desenvol
vimento de programas sociais e 
asistenciais , levouno xa a en
frentamentos co anterior presi
dente provincial e vice-presiden
te autonómico , señor Vieira, 
próximo ás teses de Carmen 
Mestre. 

Suspensión 
de actividades 
O cesde de Roca provocou a de
misión en bloca de grupos de vo
luntários, suspensión de activida
des programadas como as Coló
nias de Verán, a contestación do 
Colectivo de Asistentes Sociais 
da Província, e o rechazo xerali
zado das bases desta institución. 
A des1itución de Roca, que leva
ba 20 anos desenvolvendo activi
dades humanitárias nesta institu
ción, significará probabelmente a 
supresión de programas asisten
ciais, e actividades humanitárias 

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

Acusada de realizar operacións especulativas ! 

Despois da ONCE, a Cruz Vermella 
tamén se aponta aos negócios 
A primeiros de ano, unha insti
tución cuxos princípios son: hu
manidade, imparcialidade, neu
tralidade, independéncia, carác
ter voluntário e desinteresado, 
unidade e universalidade, foi 
cuestionada diante da opinión 
pública en todas e cada unha 
destas máximas tanto na pren
sa como no parlamento. A Cruz 
Vermella foi acusada de utilizar 
axuda humanitária con ánimo 
de lucro, e realizar operacións 
especulativas sob a cobertura 
política do partido governante. 

O Deputado Romero e o "Diario 
16" lanzaron daquela gravísi
mas acusacións de corrupción, 
malversación e irregularidades 
diversas. Para o citado periódi
co resultou moi estraña a per
muta da Sede Central da rua 
Eduardo Dato, valorada en-
1 .5.95 millóns de pesetas e o 

·solar e novo edificio da estrada 
da Coruña, valorados en 850 
millóns e 745 millóns respecti
vamente. Tendo en canta que o 

devandito solar é 1 O veces máis 
extenso que o da vella sede 
(1.957 a propriedade da Rúa 
Eduardo Dato, e 10.050 o da 
Estrada de Coruña), e que o 
edificio novo seria dunha super
fície de 5.458 metros cadrados, 
frente ao da Rua Eduardo Dato 
que tiña só 1 .957 metros cadra
dos, levou ao xornal madrileño 
a apontar que as cantidas nas 
que se fixou a permuta non 
eran as idóneas. 

Tamén daquela se dixo que a 
Cruz Vermella estaba incolu
crada en operacións especu
laitvas coa liquidación indebida 
de património por parte da sua 
presidenta, citando o caso dun
ha finca herdada en Jerez de la 
Frontera. 

Por último o deputado de Iz
quierda Unida, Antonio Romero, 
denunciou no Congreso a posi
bilidade de que roupa destinada 
para o pavo curdo fose vendida 
en Angola. 

Defensa 
de Carme Mestre 

O 17 de Febreiro a presidenta 
da Cruz Vermella, Carmen Mes
t re, defendeuse en roda de 
prensa de todas estas acusa
cións, argumentando a legalida
de das operacións financeiras 
da organización humanitária, e 
xustificando o cámbio de desti
no da roupa en que a "Média 
Lua Vermella" lle indicou que 
non a necesitaban. Pero esta 
roda de prensa non pudo evitar 
que unha institución cuxo pres
t í xi o e neutralidade é funda
mental para o éxito das suas 
misións humanitárias, quedase 
baixo sospeita de partidária e 
especulativa. Este deterioro da 
imaxe da Cruz Vermella é un 
dos riscos· que ten que correr 
palas suas actividades lucrati
vas, baixo as directrices que 
Carmen Mestre está a impoñer 
á organización, seguindo os cri
térios do partido que a apoia, o 
PSOE.+ 

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

das cales era eixo fundamental. 

O proceso xerado parece ser o 
de aplicación de liñas economi
cistas deseñadas polo Ministro 
de Economia, que se resumen 
na sua máxima de que todos os 
servizos deben ser rendíbeis e 
capaces de auto-financiarse. 

A interrogante que se abre é co-

mo unha organización humanitá
ria pode seguir ese critério pasto 
que precisamente os servizos 
que presta son por definición an
ti-rend íbeis: auxílio a feridos, 
asisténcia a domicílio a anciáns 
solitários, axuda a exilados e re
fuxiados, etc ... Acaso os necesi
tados de auxílio social .que non 
podan pagarse dita auxílio non 
serán atendidos?• 

ANXO IGLESIAS 



DIAS -

• Villares gaña 
a .moción de 
confianza 

O Reitor da Universidade de 
Compostela, Ramón Villares, 
gañou a moción de confianza a 
que se someteu despois de ver 
como os claustrais rechazaban o 
seu informe de xestión. Esta vez 
non houbo surpresas, a non ser 
a atitude dos integrantes da 
Plataforma Progresista 
(oposición) que non votou nen 
participou no debate ao saber 
que Villares tiña xa pactada a 
maioria. Os nacionalistas 
acusáronos de "boicoteo 
constante e de non ter 
encaixada a derrota", 
facéndolles un chamamento "á 
participación e ao consenso". 

Villares agradeceulle ao Claustro 
a confianza que depositaba nel, 
reiterando a sua oferta de man 
tendida, pero criticando a un 
sector (o PUP) por non aceitar o 
resultado que o levou a el ao 
reiterado en 1990. Anunciou 
tamén que se criará un 
vicerreitorado para a reforma 
administrativa. 

Villares tivo 195 votos a favor, 33 
en contra e 27 en branca.• 

• Ramilo reeleito 
á frente da 
patronal 

António Ramilo resultou reeleito 
como presidente da 
Confederación Galega de 
Empresários. Non houbo nesta 
ocasión candidato opositor e, 
ainda que pretendían elexilo por 
aclamación, o presidente da 
patronal pontevedresa da 
construción, Hernández Soto, a 
única voz discordante na 
asemblea, fixo que se seguise 
co proceso ordinário. Afinal 
Ramilo obteria 91 votos, mentres 
seis delegados votaban en 
branca, nunhas eleicións que 
alguns consideran 
antidemocráticas por seren 
orgánicas. 

Ramilo anunciou que ia continur 
coa sua liña, dura, habitual. Asi, 
afirmou que lle "tenderia" a man 

XOSÉ LOIS • Fustigamento •A FPG chama 

aos sindicatos, pero sempre que 
estes deberían de eliminar de 
antemán "as manifestacións e as 
folgas". Tamén falou de que é 
necesario que os sindicatos "se 
reconvirtan ou desaparezan" e 
de que é necesário "unión e 
arde". Por último, a perguntos 
dos xornalistas opúxose 
rotundamente a que a Xunta 
participe na xestión das 
empresas galegas do INI, 
utilizando o argumento de que 
"oinimigo, canto máis lonxe 
mellar".• 

•Despois 
das eleicións, 
Checos-Lováquia 

O primeiro contacto entre os 
dirixentes checos e eslovacos 
despois das eleicións, nos que 
os segundos (nacionalistas) 
venceron por unha ampla 
maioria na sua nación, levou a 
afirmar que a "federación 
checoslovaca está perdida". 
Agora a forma do estado 
está pendente dun referendo en 
Eslováquia, ainda que, logo, 
tamén terán que pronunciarse os 
checos. 

Os nacionalistas eslovacos 
afirman que non pretenden unha 
ruptura traumática, senón lograr 
que Checoslováquia sobrevia 
como "unha espécie de 
comunidade económica e de 
defensa".• 

• Sodiga quer 
investir fóra 

A Sociedade para o 
Desenvolvimento Industrial da 
Galiza (Sodiga) pretende mudar 
os seus estatutos para poder 
investir fara do país, segundo 
afirmou o seu Presidente, Xosé 
Martínez Covelo, declarando que 
comezan a abrise oportunidades 
no Norte de Portugal. 

Estas arelas de sair tora, cando 
foi criada con capital público, 
para o desenvolvimento de 

Galiza, como o seu nome indica, 
contrasta coa análise que 
realizou da situación económica 
galega, de "atonia e 
estancamento na actividade 
investidora", situación que ven 
dada, segundo o informe 
apresentado, pola negativa 
evolución dos sectores básicos 
da economía galega, coa 
construción naval, automóbil, 
lácteo, alumínio e madeira como 
os máis afectados. 

Segundo Covelo, Galiza non 
comezará a recuperarse até 
despois de 1993. Pésie á crise, 
Sodiga tivo uns beneficios de 
131 millóns de pesetas, 16 máis 
ca o ano anterior.• 

ao PNVpolos 
atentados de ETA 

A direita española e os 
poderes fácticos están a 
presionar ao PNV para que 
este rache as conversas 
iniciadas con HB. A posición 
non é nova pero 
endureceuse despois de ETA 
realizar un atentado o Martes 
9 de Xuño en Madrid, ferindo 
a 10 militares e a tres civis. 

Os portavoces do PNV tiñan 
afirmado que se continuaban 
os atentados e na sociedade 
habia un forte sentimento 
contra as conversas, estas 
terian que aprazarse. A 
diferéncia é que cando fala o 
PNV de sentimento, retírese 
a "sentimento na sociedade 
basca", non na española. 

Con estes atentados ETA 
pretenderia demostrar que a 
via policial para acabar coa 
organización é imposíbel e 
que ainda ten capacidade de 
acción. Neste último 
atentado en Madrid quedou 
demostrado que segue a ter 
uns bons servizos de 
información, pois a furgoneta 
naval que sofreu o atentado 
era camuflada.• 

•Marcha 
sobre Sevilla 

Máis de dous mil obreiros 
andaluces realizaron unha 
marcha sobre Sevilla para 
protestar pola situación que 
viven os traballadores do 
campo e demandar o cámbio 
nas prestacións por 
desemprego e dos subsídios 
agrários, pedindo máis 
investimentos e menos 
subvencións. 

Esta marcha, 
surprendentemente , foi 
minimizada pala maioria dos 
meios de comunicación, en 
contraste co despregue que 
lle deron á dos mineiros 
bercianos.• 

• Vitrasa non apresenta contas 

a un· 25 de Xullo 
conxunto 

A Dirección nacional da FPG fixo públi
co un comunicado no que fai un cha
mamento "a todas as forzas políticas e 
sindicais galegas para que adopten o 
acordo de ir a unha convocatória na 
que participen a totalidade das organi
zacións que apoien a nosa autodeter
minación".• 

• Críticas aos 
acordes do Rio 

O primeiro texto firmado polo Cúmio do 
Rio, o Tratado sobre Cámbios Climáti
cos, foi duramente criticado polos repre
sentantes dos países pobres e palas 
principais organizacións ecoloxistas, por 
non conter compromisos concretos, nen 
de calendário, nen de volumes , para 
que os países industrializados limiten as 
suas emisións de dióxido de carbono, as 
causantes do efeito invernadoiro. • 

• Non recoñecen 
o dia de Galiza 
Martir 

O Parlamento Galega rechazou unha 
proposta do BNG na que se pedía o re
co ñe cimento institucional do 17 de 
Agosto como Día de Galiza Mártir e que 
pasaría a de ser día non laborábel. 

O PSOE abstítovese na votación e o 
PP votou en contra, alegando que non 
ia "axudar a reconciliación nacional". O 
17 de Agosto, dia no que en 1936 foi fu
silado Alexandre Bóveda, adquiriu esa 
denominación da man de Castelao no 
exílio arxentino e ven senda celebrado 
polos nacionalistas con diferentes mobi
lizacións en Pontevedra. • 

ARQUIVO A NOSA TERRA 

A concesionária do transporte público vigués, Viguesa de Transportes S.A. (Vitrasa) non apresentou até a 
data as cantas do seu exercício de 1990 no Rexisto Mercantil de Pontevedra. A empresa incumpre a Lei 
de Sociedades Anónimas pala que está abrigada a entregar balance e memória anual. Neste mes cúm
prese un ano de retraso na apresentación de cantas, o que poderia ser penado curiha multa de 200.000 
pesetas a cinco millóns. 

A concesión do Concello de Vigo a Vitrasa atinxe os vintecinco anos e debe ser revisada. Nesta ocasión 
tanto o PSG-EG como o BNG reclaman a municipalización do servizo. Para apremiar as sucesivas subas 
de tarifa, a empresa alegou repetidamente perdas. Agora elude a primeira abriga da nova Leí de Socieda
des Anónimas poi a que debe render cantas anuais ao Rexisto. + 
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IV CONGRESO DO PNG 

•A. EIRÉ Está disposto a impulsar unha nova organización empresarial galega 
O IV Congreso do 
Partido Nacionalista 
Gal ego-Partido 
Galeguista estivo 
marcado palas arelas 
unitárias que se 
respiran dentro do 
nacionalismo e que o 
PNG-PG concreta 
nun chamado "Pacto 
Nacional pala 
Autodeterminación" 
que o leva a 
propoñer como 
fórmula organizativa 
para o BNG a da 
"federación de 
partidos". Este non 
quer dicer, como 
puxeron de 

O PNG-PG propón un 
1 pacto nacional pola autodeterminación' 

manifesto ao longo 
do congreso, que se 
cuestione dalgun 
xeito a entrada no 
BNG. O lema 
escollido, "No camiño 
seguro", evidéncia a 
reafirmación da 
política aprobada no 
congreso 
extraordinário 
que celebraron 
hai médio ~no. 
O Partido Nacionalista Galego
Partido Galeguista celebrou o 
seu IV Congreso nun clima de 
unanimidade, moi lonxe das ten
sións que o abalaran en anterio
res procesos, até o ponto de ser 
aprobado por unanimidade tanto 
o informe do Secretário Xeral, 
Rodríguez Peña, que resultaria 
reelexido, como as principais po
néncias. O lema escollido, "No 
camiño seguro", mostraba xa as 
intencións da dirección de refren
dar a política aprobada no seu 
congreso extraordinário, cando 
decidiron incorporarse ao BNG. 

Pero existia outra idea latente en 
todo o congreso: a de dar a ima
xe dun BNG plural, "de que o 
pluralismo que coñecemos den
tro, se coñeza tamén fóra", en 
palabras de Rodríguez Peña. 
Esta preocupación por proxectar 
á sociedade esa imaxe plural do 
BNG viña dada por duas circuns
táncias básicas. A primeira polas 

diatribas que sobre a unidade do 
nacionalismo se están a producir 
nestas semanas. A segunda, po
la própria dinámica interna do 
partido donde existen ainda al
guns sectores, recelosos sobre 
unha posíbel perda de identida
dade do partido tras a sua incor
poración á frente nacionalista. 

Un pacto nacional 

Para acadar esas metas o PNG
PG planteou na sua ponéncia de 
estratéxia, "un pacto nacional pola 
autodeterminación", algo "moito 
mais amplo e profundo que un 
acordo entre partidos políticos", 
que debería ser "a vertebración da 
sociedade galega, afectando a to
do~ os sectores sociais que sexan 
quen de reaccionar contra da situa
ción económica e social galega". 

Segundo a ponéncia, a sua con
creción política "está xa plante
xad a na forma de BNG'', pero 

para que esta "alternativa plural 
sexa transparente cara a socie
dade", o PNG-PG propón que o 
BNG "se convirta nunha federa
ción de partidos", alternativa que 
será defendida na Asemblea Na
cional do BNG a celebrar a fins 
de este ano. PNG, UPG, Esquer
da Nacionalista e a desexada 
incorporación do PSG-EG, (alen
tou ás bases dese partido a que 
racharan con Camilo Nogueira e 
se incorporaran ao Bloque) se
rian as forzas integrantes, ainda 
que Rodríguez Peña se encarga
ría de salientar o papel dos "in
dependentes", dentro do BNG e 
de tentar matizar que non tenta
ban restarlle protagonismo nen 
apartar a ninguén. 

Asi, demostra tamén o PNG-PG, 
ante os seus afiliados e simpati
zantes, ante os reticentes que 
poden estar á beira do partido, 
sen decidirse a entrar de cheo 
no BNG ou marcharse, ' (a sua 

IV CONGRES 

asignatura pendente) que ten 
unha política própria, que non 
perdeu capacidade de decisión e 
que as suas propostas poden in
cidir no BNG. Mesmo asi, Rodri
guez Peña quixo deixar ben sen
tado no seu informe que calquer 
estratéxia que tome o PNG-PG 
debe ir dirixida a "garantir dentro 
do BNG a estabilidade máis forte 
que se poda dar". "Non estamos 
para plantexar ningun aspecto 
que quebre o proxecto comun", 
afirmaría no acto inagural. 

Xosé Maneul Beiras, na sua inter
vención de clausura, gabaria esta 
iniciativa por canto mostra a exis- . 
téncia dun verdadeiro pluralismo, 
ainda que matizou que para el a 
organización actual do BNG "está 
no seu ponto de equilíbrio". 

Unha nova organización 
empresarial galega 
O PNG-PG tentou tamén definir 

ANOSA TERRA 

o seu papel e espácio político 
dentro do BNG. Asi, elaborou un
ha ponéncia de acción empresa
rial na que se afirma que o PNG
PG "quer representar os anceios 
de todos os pequenos e media
nos empresários do noso país". 

Unha das características que re
salta a ponéncia como unha eiva 
do mundo empresarial galega é a 
"falla de asociacións empresariais 
próprias", pois as existentes, ao 
estar case todas integradas na 
CEOE, "nen defenden os intere
ses como galegas, nen defenden 
os seus intereses como peque
nos e medianos empresários". 

Segundo pudo saber A Nosa Te
rr a, o PNG-PG, que criou na 
executiva unha área de acción 
empresarial, tentará lanzar nos 
meses vindeiros unha organiza
ción profisional galega, para o 
que xa ten iniciado contactos con 
meio cento de empresários.+ 
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OCIÓNS DE CENSURA NOS CONCELLOS 

Fracasou a operación do PP, para recuperar a Alcaldia de Vilagarcia 

Demisión, de ida e volta 
• X. CASTRO RATON I VILAGARCIA 

Desde o meio-dia do pasado 3 de Xuño, no que Xavier 
Rionegro, concelleiro da CNG na equipa de Governo 
local, surprendentemente depositou no Rexisto Municipal 
unha comunicación ao Alcalde, anunciando a sua 
renúncia, até o dia 9, no que con outra comunicación 
semellante desdicíase da anterior afirmando a vontade 
de "seguir até o remate da lexislatura". Vilagarcia viu 
transcorrer a terceira intentona do Partido Popular, desde 
hai un ano, por recuperar a Alcaldía perdida tras as 
pasadas eleicións municipais, xusto no limiar de 
celebrarse o primeiro ano de mandato do actual governo 
tripartido, composto polo PSOE, a CNG e o BNG. 

coordenador eleitoral do PSOE, 
Suso Paz, manterian un encen
tro co concelleiro demisionário 
para facerlle comprender a 
transcendéncia política que im
plicaria a sua demisión: a ime
diata apresentación dunha mo
ción de censura, para promover 
novamente a Rivera Mallo á Al
caldía, nun governo do Partido 
Popular, que contaria co apoio e 
integración de Suso Torrado, 
substituto de Rionegro, que se
gundo información da própria 
CNG "poderia xogar a ser o ta
pado", dando a· entender que o 
PP empregaria unha fórmula se
mellante á da Estrada, polas di
feréncias persoais entre Rivera 
e o mentor político da operación 
na trastenda, o grupo da Cáma
ra de Comércio, liderado por 
Pablo Vioque: 

actuación persoal de renúncia 
en "razóns de cansazo e dese
xo de estar máis coa família'', 
estaria fortemente presionado 
por compañeiros da lista que a 
CNG apresentou ás eleicións 
municipais, quen actuando co
mo intermediários do Partido 
Popular, oferecerian unha forte 
cantidade de diñeiro e algunha 
compensación doutro tipo para 
que optase por esta saída, ao 
contar coa decisión pública do 
seu substituto de apoiar a mo
ción de censura que permitiria 
recuperar o control do Conce
llo para o Partido Popular. As 
acusacións son máis concretas 
para determinados persoeiros 
do sector da construcción , co
mo Rodríguez Eirea, a quen o 
BNG cita como "intermediário 
ante Suso Torrado e o grupo 
da Cámara", que xa teria colo
cado nun p.osto en FEXDEGA 

a un dos intermediários na 
operación, circunstáncia confir
mada polo actual director, Na
varro Benavente. 

Agora, rematada a fase crítica, 
Xavier Rionegro afirma o seu 
"desexo de reconsiderar a deci
sión de renúncia, para non pro
porcionar un cámbio no grupo 
de goverr:io do Concello e aca
dar coa miña participación que 
este proxecto se manteña toda 
a lexislatura" e comezan as du
ras acusacións á atitude do 
Partido Popular e do Senador 
Rivera Mallo, de quen os socia
listas afirman que "se non é al
calde é un cadáver político", 
emprazando ao próprio Presi
dente en Pontevedra, Guiña 
Crespo, a aclarar a implicación 
deste partido na manobra, que 
para o BNG é "politicamente im
presentábel". • 

Esta intentona, batizada polos 
xornalistas da localidade como 
Operación Mimosin, porque a 
Rionegro faríanlle reconsiderar 
a sua atitude os compañeiros 
de governo poi a via sentimental, 

afirmando el mesmo que "de
móstranme que, verdadeira
mente, quérenme". Na mesma 
tarde do dia 3, o seu compañei
ro da CNG, Rodríguez Cuervo, 
primeiro Tenente de Alcalde e o Rionegro, que xustificou a sua 

r-------------------------------------------------, 
Vinho verde, 
para conxurar unha crise 
•X.C.R. 

Froito do acordo de irmana
mento do Concello de Vilagar
cia co de Matosinhos, unha 
delegación composta polo Al
calde, Xavier Gago, o primeiro 
tenente de alcalde, Rodríguez 
Cuervo, á que "espontanea
mente se sumou Xavier Rione
gro, coas respectivas cónxu
xes, participaron todo o fin de 
semana nas Festas Patronais 
desta localidade portuguesa. 
Esta seria a forma acordada 
para illar a Rionegro, da forte 
presión que sobre el mantiña 
quen forzaron a sua decisión, 
e lograr pola via emotiva que 

"voltara ao redil ", conxurando 
momentaneamente a crise 
municipal ao tempo que asen
tarian un forte golpe á intento
na continuada dos populares 
por promover, a toda costa, 
unha moción de censura, es
pecialmente mal vista por al
gun membro da própria forma
ción política popular, polos mo
dos e procedimentos segu i
dos. Moi útil debeu ser a viaxe 
a Portugal , cando Rodríguez 
Cuervo á volta afirma que "Xa
vier e mais eu estaremos aqui 
tres anos máis". Sen embargo, 
moitas son as causas que 
quedan por aclarar desta Ope
ración Mimosin. • 

L-------------------------------------------------Sesión de investidura de Javier Gago. NOVÁ 

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

OS DESTRUTORES E OS PARACAIDISTAS DO BNG 

"Ten coidado con ese que é un pequeno 
burgués" díxolle Paco Rodríguez á miña 
moza hai agora dez anos unha noite nun 
dos pubs con máis solera da cidade vella 
compostelá. Cando pronunciaba a sentén
cia sinaloume cun dedo e fíxome tremer; 
sobretodo pola perspectiva de perder a 
moza. Eran tempos nos que os calificati
vos de "pequeno burgués, socialdemócra
ta ou revisionista" -airida que procede
sen de alguén tan proletário como un ca
tedrático de instituto- valian como es
pantallos para concluir e fecha definitiva
mente o debate, dado que todo o mundo 
sentíase arrepiado ante a sua simples 
mención. Os alcumados con semellantes 
calificativos ficaban co discurso inutilizado 

. diante do conxunto da parróquia. 

Hoxe os tempo cámbian. Non valen os 
mesmos "malnomes"; xa que ninguén se 
acorda do renegado K'austky, e os herdei
ros do seu tribunal andan escapados pola 
Europa do Leste. Entón agora recórrese a 
dicer que os que discrepan son liquidacio
nistas -xa se dixera cando a "fracción de 
Vigo"- ou en sinónimo actualizado "des
trutores". Todo para impedir o debate se
reo e racional sobre os camiños que debe 
adoptar o nacionalismo para conseguir o 
respaldo de cada vez máis cidadáns. 

En todo caso Francisco Rodríguez debe 
explicar por que defender a conveniéncia 
dunha coalición entre o BNG e o PSG-EG 
para as vindeiras eleicións xerais, é pre
tender destruir o Bloque. Se el mesmo afir-

ENRIQUE SANFIZ 

mou nos anteriores comícios desas carac
terísticas -non que o nacionalismo non 
acadou representación en Madrid- que 
seria a última vez na que o BNG concorria 
en solitário a unha eleicións xerais¡ i ¡ Non 
será moi difícil de comprender que a oferta 
realizada pala maioria do Bloque a Es
querda Galega trátase dunha espécie de 
torcas caudinas -un a un e co carné na 
boca-, onde se pretende obter un parte 
no que o PSG recoñeza que "El ejército de 
Camilo Nogueira ha sido cautivo y derrota
do. Por ello, la guerra ha terminado". 

Se nas vindeiras eleicións o nacionalismo 
galego qúeda máis unha vez sen repre
sentación no Congreso dos Deputados 
haberá que pasar factura á actual maioria 
na dirección do BNG, que, ca seu empeci
namento anti-unitário, provocará unha no
va frustración en sectores importantes da 
sociedade galega. 

Pero máis alá da aposta eleitoral, o funda
mental é o futuro. A permanente do BNG 
paga contenta un anúncio de plana inteira 
nun xornal diário no que inclue como un 
trunfo un inquérito na q1,.1e se incrementa 
en cinco deputados a maioria absoluta do 
PP. Pero como o Bloque recolle aos depu
tados do PSG-EG e de CG, iso non im
porta!!! Xa llelo poden explicar aos secto
res da sociedade galega máis perxudica
dos pola inactividade da Xunta de Fraga. 

Como se transmitirá á cidadania unha 
mensaxe optimista se se prevé e se reco-

ñece que o Partido Popular vai governar 
Galiza durante catro anos máis? 

E agora irnos co cerne da cuestión. Os 
que realmente pretenden destruir o BNG 
ou que morra por inanición, son os que o 
condean a unha marxinalidade prolonga
da durante -polo menos- todo o século 
XXI, en espera de que un cataclismo mun
dial facilite o asalto das forzas nacional
populares ao Pazo de Raxoi. Outros que
remos ir andando o camiño, e porlle difícil 
as causas aos que xa debuxan un mapa 
político dominado polo bipartidismo do PP 
e do PSOE, ainda coa guinda dun Bloque 
minoritário e marxinal. 

Para construir esa forza nacionalista, ese 
BNG que se equipare coas duas forzas 
estatais e sexa quen de sair do papel de 

Os que realmente 
pretenden destruir o 
BNG son os que 
o condean a unha 
marxinalidade 
prolongada. 

comparsa, fai falta o concurso de todo o 
nacionalismo galego de esquerdas. Como 
se dicia tradicionalmente, non importan só 
as eleicións, tamén os movimentos so
ciais. Non hai que recoller tan só aos dous 
deputados do PSG-EG, e aos militantes 
desta formación política. Precisamos ta
mén do conxunto dos sindicalistas nacio
nalistas, do mundo da cultura, da universi
dade, dos concellos, de todo o que se mo
ve neste país e que non está conforme 
coa parella socialista-popular. Non se po
de acudir aos "independentes de prestí
xio" semente para encabezar candidatu
ras eleitorais nas épocas das vacas tra
cas, senón que é preciso agrupar de xeito 
constante, se se ten vontade verdadeira 
de transformar o país . 

Ese aglutinamento non se pode facer "ma
nu militari" nen pola via do "bulldozer" fa
cendo de~aparecer eleitoralmente ao 
PSG-EG. E necesário deixar a sobérbia 
partidista e sectária a un lado, e facer 
ofertas xenerosas para facilitar incorpora
cións ilusionantes que sirvan como moto
res deste proxecto. Estamos seguros que 
tarde ou cedo o BNG acometerá este pro-

. ceso pero seria mellar que o acometese 
de xeito imediató, dado que o tempo neste 
caso pode xogar contra o nacionalismo. 
En todo caso, será responsabilidade histó
rica de quen se negue a actuar con pers
pectivas de futuro.• 

ENRJQUE SANFrz RAPoso é membro do 
Consello Nacional do BNG 
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A concellalia da muller tivo un efeito de irradiación en toda a bisbarra. 
Na fotografia a concélleria Xosefina Pereira. Ao fondo o concello da Estrada. 

Ofensiva do PP por recuperar base eleitoral 

Truncadas· as expectativas 
de cámbio na Estrada ·· 
• X.C. GARRIDO /A ESTRADA a presión dos hiper-mercados. cámbio que respaldou as tres O PSOE, por conservar a alca!-

Quizá a variábel máis sintomática forzas políticas alternativas. dia, exerceu un papel contempo-
A Estrada, can 50 do que estaba a acorrer sexa a rizador. · 

parróquias e máis de 500 demográfia: nos últimos cinco As novas expectativas anos A Estrada descendeu o A duas bandas aldeas, é unha complexa e número de habitantes nun 16%. 
dispersa comunidade que A concreción do acorde de go-

Desde o primeiro dia, os inde-verno contemplaba medidas de 
-desde que no 36 foron Probabelmente estes factores participación cidadá, desenvolvi- pendentes xogaran as duas ba-
fusilados os membros do macro-económicos non son im- mento económico, normalización zas. Mentres o BNG, que antes 

Grupo de Governo putábeis a unha xestión munici- lingüistica, etc ... que resultaban do acordo de Governo se entre-

municipal da Frente pal , pero o certo é que en tales unha absoluta novidade na Co- vistara con todos os grupos, des-
circunstáncias a administración marca. A Concellalia da Muller, a pois deste, non volveu ter máis 

Popular- resultou , con dos recursos estradenses en cargo do BNG, foi unha revolu- contactos. Os lndependentes es-
breves interrupcións, función de intereses particula- ción institucional no contexto es- taban continuamente mantendo 

dirixida por un grupo de res, de costas á grave situación tradense, e nos Concellos que o entrevistas con algos cargos po-

famílias ao redor das cales 
que sofría a vila, podía resultar rodena, mesmo obrigou a outras pulares, raleando as prebendas 
cando menos unha provocación. corporacións a estabelecer es- que podian sacar a cámbio da 

foi sedimentando unha A reacción popular nas urnas, perpénticos pláxios (como en moción de censura. Cando o PP 
rede de "Avogados das que é onde esas reaccións adoi- Forcarei): O BNG ocupaba as se fixo co apoio do concelleiro 

silveiras", e debedores de tan a ser máis mediatizadas e áreas relevantes do governo (ru- socialista Selésio Meda, os inde-

favores, que tiñan 
mitigadas, reflectiu, sen dúbida, ral, persoal, e facenda) , elabo- pendente$ precipitaron as con-
unha vontade de cámbio, da cal randa uns orzamentos nos que versas ante o temor de que o PP 

paralisada a mesmo se beneficiou o grupo por primeira vez se estabelecia lograse unha maioria en base á 

transformación e escindido do PP que se apre- un plano de investimentos en in- adquisición de concelleiros so-

dinamismo da vida sentou como "nacionalista estra- . fra-estruturas que levantou ex- cialistas, na que eles quedarian 

municipal; e condenado ao 
dense" sob o lema: "de A Estra- pectativas e obrigou aos mes- á marxe. Asi deron o primeiro 
da, por A Estrada e para A Es- mos lndependentes a aprazar o paso cara á integración no Gru-

concello -noutrora, o trada", colleitando tres concellei- apresentamento da moción, dan- po Popular acordando a demi-

máis povoado da província ros. O BNG viu mermadas as do respaldo finaomente a ditas sión da ex alcaldesa, Elvira Fer-

de Pontevedra (1900)- á suas expectativas polo desvio presupostos. nández, ponto fundamental, pos-
de votos aos "independentes" no to que, se chegaron á corpora-

perda de peso político e rural, canalisados 'palas redes Desde un princípio a atitude dos ción cun programa de cámbio, 
declive económico e caciquis que viñeran utilizando /ndependentes levou a paralisar dificilmente poderian argumentar 

demográfico. O camiño de antes da escisión; se ben dupli- as tarefas de governo en áreas a presenza no grupo da anterior 

renovación iniciado polo cou o seu número a respeito dos que esixian unha resposta ime- alcaldesa. 
anteriores comícios acadando diata como foi a de persoal: o 

governo tripartito vese os 2.000, e quedando como se- Secretário do Concello soubo O problema entón reduciuse ao 
agora truncado p·or unha @Unda forza política no casco Ur- habilmente apoiar na campaña cando, e o como, pois o porqué 

moción de censura. bano a poucos votos do PP. O eleitoral a candidatura indepen- xa se elaboraria de cara os . 
PSOE, foi, non entanto, a forza dente para garantir a cámbio, meios de comuniciació"n (ingo-

O paro aumentou nos últimos que maior vantaxe tirou do des- que gañase quen gañase, atra- vernabilidade, posibilidade de 
anos na Estrada nun 43% no fe- contento, pois como forza maio- vés deste grupo, el pudese pre- máis subvencións da Xunta e 
ble sector industrial. O sector ritária da oposición, conseguiu sionar para manter a estrutura Deputación se governa o PP, 
agrário, fundamental na econo- despertar as expectativas dos feudal na que se desenvolve o etc ... ). 
mia estradense, ocupando máis que arelaban un cámbio imedia- traballo da administración muni-
dun 40% da povoación activa, to, sendo receptores de grandes cipal. Asi abortouse un Catálogo Ao fin, A Estrada volverá ser go-
estaba a sofrer a crise que este cantidades de "votos úteis". Por de Pastos de Traballo elaborado vernada polos de sempre. Pero 
ramo atravesa no conxunto de último o PP, descendia de 14 polo Concelleiro de Persoal, o este ano de governo deixou na 
Galiza. concelleiros a 8, perdendo a nacionalista Manuel Rendo, que conciéncia colectiva estradense 

maioria absoluta. O pacto de go- de levarse a cabo remataría coa unha experiéncia que de seguro 
O pequeno comércio, tendía a de- verno foi prática consecuéncia inoperáncia e arbitrariedades do terá repercusións nos vindeiros 
saparecer progresivamente baixo da execución da vontade de Secretário Municipal. comícios.+ 

Racha 
o Duo Dinámico 
de Cercecla 
O PSOE, co apoio dun concellei
ro do PP, apresentoulle unha 
moción de censura ao seu alcal
de de Cerceda, Orgueira Muiño, 
acusándoo de lucrarse e de ac
tuar como ditador. O PSOE pro
pón como alcalde a Fernando 
Martínez, ex parlamentário, que 
viña actuando até de agora co
mo o brazo direito do alcalde. 

Quebra asi o binómio que viña 
mandando en Cerceda, Orgueira
Martínez, que era alvo das máis 
acerbas críticas da oposición. 
Acusacións de todo tipo, desde 
fraudes eleitorais, persecución a 
funcionário$ (aparellador), amea
zas a viciños, ocupacións ilegais 
de bens públicos, malversacións 
de fondos e un longo etc. 

Os seus compañeiros socialistas 
da corporación manifestan que 
nun comezo pensaron que F. 
Martínez podia estar implicado 
nas irregularidades, pero agora 
puderon comQrobar, surprenden
temente, que o alcalde Orgueira 
estaba actuando pola sua conta, 
desde Xaneiro, e que Martínez 
deixou de ordenar os pagos des
de Decembro. Das irregularida
des denunciadas con anteriorida
de pola oposición nen se tala, 
agora acusan ao alcalde de pa
gar con diñeiro público facturas 
de clubes nocturnos, tabaco e 
lampadelas, asi como de obrar 
como un ditador, algo do que ven 
senda acusado desde hai anos. 

Pala sua banda Orgueira nega 
estas imputacións e afirma que 
todo se debe ás maquinacións 
de Fernando Martínez, que, des
pois de perder a maioria dos 
seus cargos, pretende ser alcal
de. Esta moción conta co apoio 
do aparato socialista.+ 

Enfrenta mento 
entre CdG e PP 
en Toén 
O Grupo Municipal de C. de G. 
de Toén apresentou unha mo
ción de censura contra o alcalde 
do PP, X. Puga, xustificándoa 
pala "perda de confianza na sua 
xestión e porque está a danar 
gravemente a imaxe do conce
llo" . Como candidato propoñen 
ao portavoz centrista Xosé Frei
joso. A moción ten todos os vi
sos de sair airosa por canto can
tan co apoio do ex concelleiro do 
PP González Vida!. 

Os centristas, integrados agora 
no PP, tentaron por todos os xei
tos que o partido substituise a Pu
ga, pero non o lograron. Despois 
tentaron que demitise, pero o al
calde, que leva no cargo desde . 
as primeiras eleicións tamén se 
negou. Agora os opositores dan 
por rematadas as negociacións. · 

Esta moción de censura é un 
episódio máis das tensións que 
produciu a integración de CdG 
no PP. Estar nun bando ou nou
tro na maioria das ocasións só 
se debia á lista que escollese o 
inimigo. Asi a reconciliación en 
moitos concellos é case imposí
bel e, se primeiro foi Ribadávia e · 
agora Toén, hai outros municí
pios onde as mocións contra po
pulares ou centristas poden cair 
por simpatia. + 



A CRISE DO SERVICIO MILITAR 

O 6 de Xullo terá lugar o primeiro xuizo contra un insubmiso na Galiza 

O 14% dos chamados a filas 
decláranse obxectores 
• HORACIO VIXANDE 

O vindeiro 6 de Xullo 
celébrase o primeiro xuizo 
civil contra un insubmiso 
na Galiza. César Portela 
Aguiño está acusado de 
incumprir a Prestación 
Social Substitutória na 
Cruz Vermella de 
Pontevedra. O fiscal pide 
para el a pena de 2 anos, 
4 meses e 1 dia. O 15 de 
Maro na Coruña e o 16 en 
Pontevedra, ·un grupo de 
insubmisos en liberdade, 
seis e cinco 
respeitivamente, 
presentáranse diante das 
autoridades xudiciais con 
motivo do día Internacional 
da Obxección de 
Conciéncia. Estes dous 
acontecementos, 
vencellados coas 
reivindicacións 
antimilitaristas e a 
obxección, prodúcense de 
cote desde un tempo a 
esta parte no naso país e 
en todo o Estado español. 

"Nós estamos pola insubmisión -
di, Roberto González Poza, un 
insubmiso ao cumprimento do 
servício militar pertencente ao 
M.O.C. (Movemento de Obxec
ción de Conciéncia)-, pensamos 
que facer a mili ou ·a prestación 
social substitutória é contribuir á 
consolidación do militarismo". 

Un feixe de posicións 

O movemento de obxección de 
conciéncia está atomizado, exis
ten todo tipo de grupos que de
fenden posturas distintas, ainda 
que coincidentes no tocante á 
defensa do dereito do indivíduo 
á obxección de conciéncia. As 
posicións van desde o prestacio
nism o á insubmisión, pasando 
por aqueles que solicitan lixeiras 
modificacións da leí. "Hai moita 
xente que é obxectora e mesmo 
insubmisa que non está organi
zada". 

Pero pésie á falta de articula
ción, o movemento antimilitarista 
ten acadado unha fonda simpa
tia social. Este feito proporciona 
aos obxectores o popular argu
mento de que "son as leis as que 
teñen que se adaptar ao pensa
mento da sociedade, non a so
ciedade a que se ten que plegar 
ao dictado das leis". Ademais a 
cifra de mozos que se declaran 
obxectores de conciéncia medra 
significativamente. Nestes mo
mentos chegou até o 14% da po
voación que ten que ser chama
da a filas. 

_Os métodos do M.O.C., cecais 
porque é o sector máis organiza
do, son os que máis efectividade 
están a conseguir. A sua estraté
xia consiste en forzar as contra
d icció ns do sistema mediante 
apresentacións públicas de in
submisos que están en liberdade 
lago de non terse declarado ob
xectores de conciéncia: 

Decantamento 
cara á insubmisión 
O M.O.C. foise decantado cara a 
posicións máis comprometidas. 
Se nun princípio apostaba pala 
obxección de conciéncia e a in
s u bm is i ón á Prestación Social 

· Substitutória, hoxe a práctica 
que recomendan é a insubmisión 
ao servício militar; isto é, a non 
presentación do mozo cando é 
chamado a tilas. A evolución do 
posicionamento do M.O.C.· ven 
dado por unha parte pala expe
riéncia nas reivindicacións diá
rias e por outra pala própria es
tratéxia do Estado. 

"As arbitrariedades son habituais 
na declaración dos obxectores 
'de conciéncia -di Roberto-, ade
mais xulgan á xente sen un arde 
léxico. Cando iniciamos o move
mento, e cando fixemos a primei
ra apresentación pública diante 
das autoridades militares (63 
persoas en todo o Estado), pen
sabamos que iamos ser detidos 
e xulgados, e que se ia montar 
un macro proceso que desen
mascararía a política militarista 
do Governo, pero os militares 
decatáronse e comezaron a fa-

cer detencións selectivas". Este 
método serviu para evitar Conse
llos de Guerra que desprestixia
ban a institución militar. Na Gali
za o xuiz togado militar da Coru
ña, Xosé Manuel Rodríguez Si
neiro, foi o máis destacado na 
repr1sión da insubmisión. 

Hai outro elemento que entra en 
xogo nesta cuestión, Amnistía In
ternacional unicamente recoñece 
como presos de conciéncia aos 
obxectores que se declararon co
mo tales lago de entrar na mili, 
posibilidade que non contempla 
a leí. As persoas xulgadas e con
denadas por insubmisión ao ser
vício militar ou á prestación social 
(nestes momentos 12), non go
zan da consideración deste orga
nismo non guvernamental. Por is
to o M.O.C. desconfía do apoio 
que lle podan prestar outras insti
tucións como os tribunais euro
peus, e daquela só emprega a 
via xudicial para poñer de mani
festo o problema, renunciando 
aos mecanismos de apelación. 

Por outro lado, a recente Leí do 
Servício Militar ven a super un 
novo salto no referente a esta 
cuestión, pois homologa as pe-

XURXO LOBATO/ARQUIVO 

nas para os dous tipos de ins~b
misos e sométeos á xurisdicción 
civil, liberando á xustiza militar do 
descreto que lle causaba a per
secución dos insubmisos á mili. 

Esta novidade, sumada ao dese
xo de precipitar os xuizos e a al
guns factores persoais de cada 
insubmiso, provocou o avance no 
posicionamento deste colectivo . 

A senténcia, no pasado Abril, ab
solvendo ao insubmiso á P.S.S. 
en Madrid, lñaki Arredondo, e a 
postura dos fiscais sevillanos de
souvindo as indicacións do Fis
cal Xeral do Estado para que en
durecera as peticións de penas, 
son consideradas por Roberto 
González Poza como unha mos
tra máis de que están atopando 
resposta por parte da sociedade. 
Neste sentido, Xoan Rodríguez, 
un insubmiso non organizado di 
que "a sociedade é consciente 
de que os insubmisos están dis
postos a ir á cadea. para manter 
a sua posición, esta postura non 
pode ser máis solidária, porque 
resultaria máis cómodo ir á mili e 
non estragar a mocidade reivin
dicando un dereito tan funda
mental como este".• 

• VÍTOR MÍGUEZ 

• A menos días para Barce-
1 o na 92 increméntase as 
anédotas; a máis recente e 
soada foi a protagonizada o 
pasado 5 de Xuño por un ho
me de mediana idade na lo
calidade grega de Olímpia. 
Minutos despois de encen
derse o lume olímpico no 
templo de Hera, dita indiví
duo ataviado cunha camise
ta do COOB 92 apropriouse 
da antorcha e desapareceu 
con ela ante o asombro dos 
organizadores. Anédota pito
resca para uns , a outros 
lémbralles o r;trán de "quen 
mal empeza .. . 

• Mais quen ben empeza po
do rematar ascendendo. Tal 
é o que acontece co C.D. 
Lugo, a equipa galega que 
logo de vencer ao Elx e ao 
Extremadura na fase de as
censo á segunda division ten 
un pé dentro da categoria. 
Para meter os dous terá que 
dar conta do seu principal ri
val, o St. Andreu, equipa coa 
que terá agora dous impor
tantes partidos. En Lugo xa 
se vive o ascenso, e compre 
non perder a calma, pero na 
redacción xa ternos o cava a 
enfriar. 

• Raúl García de Loza re
mata de pór en evidéncia a 
sua indubidábel categoría 
como colexiado de fútbol. 
Pero o certo é que brillante 
nos terreas de xogo, noutros 
distintos pérdes nunha la
meira. Asi, antes do partido 
Tenerife-R. Madrid o árbitro 
coruñés declaraba sentirse 
satisfeito por un telegrama 
enviado por Paco Vázquez, 
a quen calificaba como un 
bon alcalde(1 ). 

• As axéncias turísticas es
tán "que trinan" co Real Ma
drid. Non contento con aba
ratar o desprazamento dos 
Ultra Sur pala xeografia es
pañola, o clube branca tasou 
en 15.000 pesetas a viaxe 
(en avión e con hotel incluí
do} dos seus rapaces ás Ca
n á r i as . Un deles despois 
dunha malleira cos afeizoa
dos independentistas das 
illas comentaba a unha emi
sora que" ... con el carné de 
Ultra Sur consigo más des
cuentos que con el de la fa
cultad ... ". 

• Se o número de hispanos 
no baloncesto galega é es
candaloso, agora compléta
se coa incorporación dun 
terceiro estranxeiro extra
peninsular para as equipas 
da ACB de cara á próxima 
temporada. Desta forma, se 
para ollar baloncesto de elite 
ternos a NBA e para ver bas
ket galega obríganos a acu
dir aos juniors que nos expli
quen os mandatários da ca
nastra galega que alternativa 
nos aterecen. Nós polo de 
agora non atopamos nen
gunha; e vostedes?. 

( 1 ) O que son as cousas, sendo 
o número 1 nos campos do de
porte, pódese cair no máis abso
luto tora de xogo nos campos da 
política. 
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QBXECCIÓN FISCAL 

Propoñen descontar 5.000 Pesetas 
da Declaración da Renda para 
proxectos de solidariedade 
•X.C. 

A Coordenadora · 
Galega de Obxección 
Fiscal, que agrupa a 
diferentes 
organizacións, propón 
descontar da Cota 
Líquida do Imposto da 
Renda 5000 pesetas 
ou o equivalente ao 
6,4°/o que o Ministério 
de Defensa leva dos 
Presupostos do 
Estado. Os cartas 
destínanse a 
proxectos de 
solidariedade co 
terceiro mundo ou 
contra o racismo. 

O razonamento é simples: se 
non quer contribuir cos seus im
postes aos gastos militares des
conte a parte proporcional da 
Declaración da renda. As organi
zacións que informan sobre co
mo facer e que destino darlle 
aos cartos descontados a meio 
da obxección. 

O exemplo recente da Guerra 
do Golfo reverdeceu toda a ar
gumentación e a conciéncia pa
cifista, pero como din os obxec
tores fiscais "os exércitos e as 
armas matan mesmo na situa
ción de reserva. En moitos pai
ses as compras masivas de ar
mas son causa de conflitos que 
frean o seu desenvolvimento 
económico e social. As necesi
dades dos seus habitantes de
saténdense e refórzanse as es
truturas militares". 

Os dados de paises cunha débe
da externa son estarrecedores. 
A respeito do Estado español , 
Arxentina comprou armas por 
19.041 millóns, Chile por 14.562, 
Honduras, 1.339, México 21.630, 
Uruguai , 3552, ... Cada hora 
1.880 menores de cinco anos 
marren de f ame nos paises sub
desenvolvidos. Durante esa hora 
os estados despilfarran 16.000 
millóns de pesetas nos exércitos 
e nas suas guerras. 

Como obxectar 

A mecánica da obxección signifi 
ca descontar da Cota Líquida, 
unha vez cobertos os impresos, 
a cantidade de cartas que se de
sexa obxectar. Como non hai ca
drí cula axeitada, onde di reten
cións, por calquer conceito engá
dese "e por obxección fiscal", e 
acumúlase a cantidade da ob
xección. A coordenadora propón 
5.000 pesetas baixo o lema "Por 
cinco séculas de colonialismo e 
explotación, 5.000 pesetas para 
o desenvolvimento e a solidarie
dade". Convén adxuntar o xustifi
cante do envio da obxección a 
un proxecto social. 

Outra modalidade é obxectar o 
6,4% que se leva o Ministério 
de Defensa dos Orzamentos do 

Estado. Os proxectos alternati
vos propostos neste ano son re
collidos nun caso dunha organi
zación ecuatoriana que trata de 
criar unha casa-indíxena cam
pesiña en Quito; o envio de bi
cicletas para promoteres de 
saude en Puno e para traballa
dores de rádio na selva perua
na, inciativa da que se respon
sabiliza o colectivo Xevale. O 

Colectivo Meioambiental da Co
ruña propón a realización de 
Obradoiros para a Formación 
pre-laboral de mozos e mozas -
na sua maioria xitanos- que 
abandoaron os estudos e non 
teñen acceso a un posto de tra
bal lo. Os interesados poden 
contactar coa Coordenadora 
nos teléfonos (981) 29 68 65 ou 
(986) 37 61 04 .• 

UNTA. 
DE GALICIA (fil) COTOP · 

o CONSELLERIA DE ORDENACION 
DO TERRITORIO E OBRAS PUBLICAS 

CONCURSO - ADQUISICION DE 500 VIVENDAS 
INVESTIMENTO: 4.250.000.000 PESETAS 

Publicado no B.O.E. nº 132 de 2 de Xuño de 1992 e próximo a publicarse no 0.0.G. a 
convocatoria do Concurso P_úblico, con trámite de admisión previa, relativo á adquisición de 500 
vivendas en Fase de Proxecto e/ou Construcción. 

Como características do devandito concurso destácanse: 

CONCELLOS: En tódolos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia onde exista ca
rencia de vivenda ou un desaxuste importante entre as características da oferta e da demanda. 

PREZOS MAXIMOS: Os prezos máximos do metro cadrado (IVE incluido) de superficie 
útil son para vivendas, garaxes e trasteiros os que se in_dican a continuación: 

AREA GEOGRAFICA 01 02 03 04 

M2 UTIL VIVEN DA ..................... 89.217 81.187 75.834 70.481 

M2 UTIL GARAXE. ..................... 53.530 48.712 45.500 42.288 

M2 UTIL TRASTEIRO ... .............. 53.530 48.712 45.500 42.288 

Os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, así como 
o resto da documentación poderán ser examinados tanto nos servicios centrais do Instituto 
Galega da Vivenda e Solo coma nos Servicios Técnicos das Delegacións Provinciais do lns~ituto 
Galego _da Vivenda e Solo. 

O prazo de present.ación de proposicións rem_ata ás 14 horas do día 15 de xullo de 1992. 

O importe do presente aviso será por conta dos adxudicatarios. 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 1992. 

O QIRECTOR XERAL DO l.G.V.S., 

Asdo.: Antonio Couceiro Méndez. 

INSTITUTO .GALEGO 
. . . .. ·.·. ' . . 

·.DA VIVENDA E SOLO _· 
· SANTIAGO DE CO~POSTELA 



MOVIMENTOS SOCIAIS 

Medra o asociacionismo na cidade entre síntomas ainda confusos 

Pontevedra recupera o pulso social tras o declive 
iniciado nos anos sesenta coa instalación da celulosa 
• HORÁCIO VIXANDE 

A posta en marcha de 
distintas asociacións e 
entidades cidadáns, asi 
como certbs síntomas de 
recuperación económica 
en Pontevedra, son, 
segundo algunhas das 
persoas implicadas, un 
comezo no 
vertebramento social e 
económico da cidade que 
nos anos 30 foi capital do 
nacionalismo e que 
coñeceu épocas e feitos 
de esplendor como o 
grémio de mareantes e o 
porto da Moureira. O 
movimento social pala 
recuperación da ria está 
no vértice deste 
renace mento. 

O declive de Pontevedra coinci
de no tempo coa instalación da 
celulosa nos primeiros sesenta. 
"A cidade viu agredido o seu mé
d i o ambiente e mesmo a sua 
economía tras a implantación 
das celulosas", comenta Leonor 
González, presidenta da Asocia
ción pola Defensa Ecolóxica da 
Ria. As valoracións económicas, 
de cote vencelladas ás medio
ambientais, estiman en miles os 
postos de traballo perdidos no 
mar a causa da contaminación 
verquida pola Empresa Nacional 
de Celulosas (ENCE). A estas 
pardas súmanse, no país, 
25.000 postos de traballo da in
dústria madeireira e do moble. 
En canto ás enfermidades, so
bretodo do aparato respiratório, 
Leonor González non dá cifras, 
mais di que non teñen parangóri. 
"Despois de trinta anos de agre
sións -comenta a presidenta da 
Asociación pola Defensa da Ria
, a xente tiña que responder, e 
esta manifestación é unha mos
tra". (Reférese á mobilización 
contra o Plan Forestal da Xunta 
que se celebrou en ,Pontevedra o 
pasado Domingo). E un feíto que 
na asociación que preside Leo
nor González están implicadas 
todo tipo de persoas. 

A celulosa afectou tamén, nos 
últimos 30 anos de forma disua-

MEIO AMBIENTE 

sória para a instalación .de outras 
empresas e mediatizou o carác
ter cívico e turístico da cidade e 
da bisbarra. 

O coléxio de Campolongo 
Un dos referentes no retomado 
pulso social da cidade foi a loita 
mantida polos pais de alumnos 
do Coléxio Público de Campo
longo contra a instalación, no pá
tio da escala, dun Centro de Alta 
Tecnificación de Ténis . Teresa 
Garcia, Presidenta da Xestora de 
País constituida ao afeito, asegu
ra que a xente ainda esquece os 
problemas populares: "Tivemos 
unha longa loita para evitar a ins
talación do Centro, pero hoxe é o 
dia que ainda non foi arranxado 
o pátio. En realidade ainda so
mos poucas as persoas que es
tamos a tratar de cambiar as 
cousas". 

A Federación de 
Asociacións de Veciños 
recén criada 
"Algo se move en Pontevedra -
asegura Xosé Luís Vidal Laiño, 
Presidente da Federación de 
Asociacións de Veciños- , non é 
que haxa grandes cámbios, pero 
hai indícios de que algo está a 
mudar". A Federación de Asocia
cións de Veciños_ apenas ten un 

ano de vida, e trata de vencer os 
múltiples atrancos que está a 
atopar. "Hai unha estrutura caci
qu i I, atrincheirada nas Xuntas 
Parroquiais, e apoiada polo Con
cello, que supón unha grande re
sisténcia aos cámbios. Pero o 
feíto de que nos esteamos orga
nizando e que haxa resisténcia á 
nosa organización son probas de 
que as cousas están en marcha", 
asegura Vidal Laiño. 

En Pontevedra hai 1 O asocia
cións de veciños en· funciona
mento , moitas delas estiveron 
aletargadas durante anos. Nes
tes momentos a Federación 
mantén un pulso co Governo 
Municipal para conquerir a apro
bación dun Regulamento de Par
ticipación Cidadá. "O Alcalde es
tá en contra, e ten manifestado 
que impedirá o seu funciona
mento se por leí ten a abriga de 
poñelo en marcha'', comenta o 
Presidente da Federación de 
Asociacións de VeCiños. . 

A· participación cidadá 

A vertebración social da cidade· 
pasa , segundo a maioria das 
persoas consultadas, pola trans
paréncia e democratización da 
vida cidadá, neste sentido non 
faltan as críticas ao que alguns 
califican como excesivo institu-

O alcalde, do PP, agrede ao concellal do BNG 

cionalismo dos partidos políticos 
da vila. Se Xosé Luís Vidal é op
timista, ainda que critica "o me
do que as formacións políticas 
manifestan cando se trata de 
outorgar mecanismos de partici
pación cidadá através de aso
ciacións veciñais ou doutra índo
le", Pilar Allegue, profesora da 
Universidade de Vigo e ex-con
celleira do BNG na primeira cor
poración democrática, móstrase 
pesimista, para ela o institucio
nalismo de todos os partidos do 
Concello (non fai excepcións) é 
un atranco insalvábel. "Mesmo a 
oposición -di Pilar Allegue- é ad
ministrativa e condescendente". 
A sua opinión non é compartida 
por Xaquin Agulla, dirixente local 
do BNG: "Nós levantamos a le
bre da instalación dunha nova 
superficie comercial na cidade, 
e a resultas diso o pequeno co
mércio organizouse, esa é unha 
mostra evidente de que traballa
m os no tecido social" . Pero , 
fronte a isto, Agulla recoñece o 
seu escepticismo a respeito da 
vertebración da vila "noto certa 
resignación a respeito de proble
mas derivados da entrada na 
CE, por exemplo, a xente pare
ce farta de mobilizarse, as suas 
actuacións son contraditórias, 
protesta contra a celulosa pero 
tamén pola posíbel perda dos 
postes de traballo". 

A cültura adormecida 
Fernando Vilanova, pontevedrés 
e tamén profesor, é mais contun
dente: "un elemento que aparece 
vencellado aos máis febles sínto
mas de reactivación sociais é o 
aspecto cultural, pero non se no
ta alteración algunha". Destapo
sición difire outro concelleiro 
pontevedrés, Reimundo Gonzá
lez Carballo opina que a cultura 
é unha consecuéncia do desen
volvemento económico, non o 
detonante ou o elemento que 
identifica o despegue. 

Pero no plano cultural Ponteve
dra ten unha eiva importante, a 
Universidade non veu dinami
zar a vida da vila. "A cidade 
non ten tradición cultural e a 
aportación da Universidade é 
mínima porque só cunha 
facultada non hai nada que fa
cer", recoñece González Carba
llo. O a~pecto educativo é con
siderado por este concelleiro co
mo "un desastre". "Economica
mente -di- , coas cousas tal co
mo están , ao mellor sácaselle 
algun proveito á Universidade, 
pero máis nada". 

Políticamente medra o naciona
lismo, o BNG obtivo catro conce
lleiros nas últimas eleccións. "É 
sintomático, e tamén paradóxico, 
que medre o nacionalismo -ase
gura Xaquin Agulla, que mira co
mo alguns dados contradin o seu 
escepticismo-, pero máis que na
da é porque o BNG foi quen de 
canalizar o descontento". 

No aspecto laboral, nos últimos 
tempos en Pontevedra os traba
lladores súmanse ás reivindica
cións que se fan no resto do pa
ís . Vidal Laiño, que ademais de 
Pres idente da Federación de 
Asociacións de Veciños é Presi
dente do Comité de Empresa do 
banco no que traballa, recorda 
que o paro en Pontevedra duran
te as recente folgas foi moi ele
vado. "A alta participación nos 
paros é un elemento máis que 
revela a vertebración social", in 
dica Vidal. 

De todos os xeitos as persoas 
consultadas estiman que os si 
nais de reactivación económica e 
social non son máis que sínto
mas, febles, en moitas ocasións, 
e que, por esta condición, pó
dense estragar con facilidade. + 

O Concello de Foz promove extraccións ilegais de area nas praias 
• HERNÁN NAVAL (RIBADEO) 

O pasado Venres 29 de Maio, a 
última hora do serán, Xoán An
tón Moreda Pinto, representante 
do BNG na corporación munici
pal focense, paseaba,á beira do 
mar coa sua moza. A altura da 
praia da Rapadoira, areal de re
coñecido prestíxio turístico, ob
servou como unha -série de má
quinas procedían a transvasar 
area . des a praia a unha outra 
cercana e de menor entidade. 
Con quen conducían as máqui-

nas estaba o concellal delegado 
de obras, señor Sá, pertencente 
ao Partido Popular. O nacionalis
ta dirixiuse a este para pergun
tarlle se as manobras que se es
taban a realizar estaban autori
zadas por Costas. Sá non res
postou e remitu a Moreda Pinto 
aoAlcalde. 

Moreda Pinto marchou para re
gresar de ali a un pdazo cunha 
cámara fotográfica para recoller 
imaxes do traballo das máquinas 
por se fose delitivo. Fixo acto de 

presenza de seguido o Alcalde 
de Foz, o 'popular' Manuel Maria 
Neira, e agrediu físicamente ao 
edil do .BNG, rompeulle a cámara 
fotográfica e ocasionou tamén, 
no forcexeo, lesións leves á mo
za da Moreda Pinto. Un parte 
médico é proba hoxe da existén
cia de tais lesións. 

A continuación, Moreda Pinto e a 
sua acompañante diríxense ao 
Xulgado de Viveiro; ao estar este 
pechado, apresentan a sua de
núncia na Comisaria de Policía. 

Ao día seguinte, segundo teste
muñas presenciais, un camión 
do Concello procedeu a transva
sar area da mesma praia a un lu
gar cercano coñecido como 
monte do Santo.' Un militante na
cionalista que presenciou a ope
ración fixo tamén fotos desta, 
que logo foron enviadas á Dele
gación Provincial de Costas. O 
responsábel deste departamen
to, en carta dirixida ao BNG fo
cense, asegurou que a sua Dele
gación non tiña autorizado as 
obras nas praias denunciadas 

polos nacionalistas. Agárdase 
que agora sexa aberto un expe
diente ao respeito. 

Anteriormente, Costas tiña parali
sado unha obra da Deputación 
Provincial de Lugo en Foz consis
tente na abertura de pistas entre 
as dunas da praia de Llas. Se
gundo a organización najcionalis
ta, detrás de todos estes movi
mentós pode estar a intención de 
que a médio prazo as zonas de 
actuación do governo municipal 
focense sexan urbanizábeis. + 



J PLAN FORESTAL 
A oficina de asesoramento Sociedad 

de Estudios e Iniciativas Forestales 
(Sesfot), con sede en Madrid, 

redactora do Plan Forestal da Xunta, 
está directamente vinculada coa 

Asociación Forestal de Galicia, 
principal defensora da extensión de 
cultivos de piñeiros e eucaliptos como 
fornecedores da indústria da celulosa 
e do aserrío. 

Manifestación contra o Plan Forestal celebrada o pasado 7 de Xuño en Pontevedra. CARLOS 

O diário económico Cinco Días denúncia que· a consultora 
Sesfor, redactora do Plan, é da patronal forestal 

As indústrias da madeira 
prepararon 
o Plan Forestal da Xunta 
•G.L.T. 

O feito de que a Xunta asuma 
coma próprio un proxecto de 
cultivo forestal intensivo que só 
responde á intereses producti
vistas, e foi redactado por unha 
oficina dos industriais da madei
ra, sorprende ao diário Cinco 
Días que adica ao caso a capa 
do seu suplemento ID do 2 de 
Xuño, nun traballo asinado por 
Ana Hernando. 

"O Plan Forestal dado a coñecer 
recentemente pola Consellaria 
de Agricultura é un proxecto de 
explotación madeireira á medida 
das celulosas -sinala a informa
ción. Segundo vários enxeñeiros 
de montes consultados este su
posto Plan Forestal, que preten
de convertir á Galiza nun prazo 
de 40 anos en monocultivo de 
espécies de crecemento rápido 
(eucaliptos e piñeiros) e que a 
Xunta asume coma próprio, foi 
elaborado pola consultora Ses
for, vinculada aos principais pro
ductores de celulosa". 

Para Antonio Villarino, ·da So
ciedade Galega de História Na
tural, consultado pola autora do 
traballo, o Plan Forestal "está 
totalmente orientado á explota
ción madeireira, que vai benefi
ciar directamente ao sector fo
restal, pero no primeiro quin
quénio o capital privado só in
tervirá co 19 por cento. O resto 
terá que ser aportado pala Xun
ta, o Estado e a CE. Nos 40 
anos de duración prevista do 
Plan, o capital privado só vai 
aportar o 35,64%". 

Confrontando os dados aporta
dos polo Plan e citados no traba
llo, o 92 por cento do orzamento 
está orientado a obter benefícios 
económicos do monte, mentres 
só un 4,3% terá un fin ecolóxico 
e un 3% con fins sociais. 

Os bancos 
miran ao monte 
A consultora Sesforque fixo o tex
to do Plan Forestal, é directamen
te dependente da chamada Unión 
de Silvicultores del Sur de Europa 
( Usse) constituida o 1 O de No
vembro de 1989 entre asociacións 
de industriais da serra, asentado
res de madeira e productores de 
pasta celulósica do Estado, xunto 
co Sindicato de Proprietários Fo
restais e Silvicultores de Aquitá
nia, con sede en Burdeos. A ini
ciativa de constitución da Usse 
ven directamente da Asociación 
para el Progreso Forestal, rexis
trad a na rúa Jorge Juan 30 de 
Madrid, na que participan entre 
outros o grupo do Banco de Bil
bao e o Banco Exterior. 

Son sócios da Usse no Estado a 
Confederación de Forestalistas 
del Pais Vasco, constituida en 
Bilbao; a Asociación Forestal de 
Valladolid, a Asociación Forestal 
del Duero, establecida en León e 
o· Consorci Forestal de Catalun
ya, con sede en Santa Coloma 
de Farners (Girona). 

A réplica gaJega destas entida
des é a Asociación Forestal de 
Galicia (AFG), que participa da 
unión estatal, e foi fundada como 
asociación privada de proprietá-

rios de montes e comunidades 
veciñais. O secretário da AFG é 
o industrial madeireiro Francisco 
Dans del Valle. Coma portavoz e 
asesor da Asociación, actua o 
catedrático de socioloxia Xosé 
Pérez Vilariño que defendeu na 
recente Conteréncia Industrial 
Forestal celebrada en Compos
tela o modelo forestal de Chile 
(eucalipto e piñeiro radiata) e a 
reforestación con piñeiro radiata 
no Pais. Vasco, a partir da expe
riéncia con esta espécie en Nova 
Zelanda. 

A fundación destas asociacións 
ten unha orixe comun coa que 
se procura constituir unha Agru
pación Europea de Interés Eco
nómico (AEIE), ao abeiro do re
gulamento 2137 do Consello de 
Comunidades Europeas. Baixo 
esta forma legal esperan percibir 
axudas da CE para repoboar. 
Ainda que os programas comuni
tários de silvicultura excluen ex
presamente as explotacións ma
deireiras, os sócios da Usse xo
gan coa ambiguedade do termo 
bosque cultivado e amparan un 
fin claramente productivista bai
xo o interese público da exten
sión forestal. O seu obxectivo é 
formar dentro da CE un grupo de 
presión dos industriais da madei
ra que se opoña ás asociacións 
de madeireiros de Suécia, No
ruega e Finlándia. 

A Asemblea de Grupos Ecoloxis
tas de Galicia calificou o Plan 
Forestal de "bárbaro atentado 
ecolóxico, paisaxístico, cultural e 
económico" ao tempo que esixe 
unha nova redacción.+ 

Saddam Hussein, 
sócio norteamericano 
O respaldo de Washington a lrak durante a guerra contra Irán volve 
ser motivo de escándalo en tempo de eleccións. Rich Thomas e 
Margaret Garrard publican no semanario Newsweek (do grupo 
Graham, próximo aos demócratas) de 8 de Xuño, unha reportaxe 
"sobre o apoio norteamericano a lrák, que derradeiramente faria 
inevitábel a Operación Tormenta do Desertd'. O traballo implica á 
Comodity Credit Corporation, axéncia subsidiária do ministério de 
Agricultura, que emprestou a lrak 50.000 millóns de dólares para a 
compra de trigo USA, entre 1983 e 1990. Pero segundo as 
acusacións apresentadas no Congreso, os bonos do governo USA 
servíronlle a Saddam para comprar armas en Europa". A reportaxe 
responsabiliza en operaracións de crédito a lrak, á Banca 
Nazionale del Lavoro italiana; ao Departamento de Comércio 
norteamericano, responsábel de conceder 771 licéncias de 
exportación de armas para Bagdad; a Lawrence Eagleburger, home 
de confianza de Baker no Departamento de Estado; a Henry 
Kissinger e á sua empresa de avogados Kissinger Associates; a 
Brent Scowcroft, asesor de seguridade nacional; a Ronald Reagan 
e a George Bush, que entregaran a Saddam información vital dos 
satélites espías durante a guerra contra Irán. "Os congresistas 
demócratas -remata o informe- estaban no allo da axuda á lrak e 
polo tanto son tamén responsábeis. 

O 60,32 o/o dos asturianos 
coñece e utiliza a sua língua 
Ramón d'Andrés comenta no mensual Página Abierta de Maio os 
resultados do inquérito socio-lingüístico de Asturias, realizado hai 
un ano pala Consejeria de Educación y Cultura baixo a dirección de 
Francisco Llera. "No aspecto puramente lingüístico o 60,32 por 
cento dos preguntados amosa un bon coñecemento (consciente ou 
inconsciente) e utilización da língua. A pesar de que hai talantes do 
asturiano en todo o tecido social, . o retrato do talante é o dun varón 
que vive no rural ou en povoacións de menos de 50.000, 
traballador, de estudos primários ( ... )O 49,50% séntese asturiano 
antes ca español, con distintos matices. Máis dun 70% reclama 
para o asturiano un trato igual ca o catalán, vasco ou galego. o 
72,80% é partidário de que no futuro se poda talar máis ca hoxe, a 
maioria sen renunciar ao español. O 35,90% confesa que tivo o 
asturiano por primeira língua.( ... ) Para o 52,40% a regueifa entre 
que cousa é bable e cal asturiano está resolta porque dinque é o 
mesmo. O 75,40% é partidário de protexer o asturiano e o 64,60% 
quer coñecelo mellor e que o talen ben os seus filias. Máis do 60 
por cento apoia que existan periódicos e revistas en asturiano". 

Manif esto homosexual portugués 
O Expresso de 23 de Maio da a coñecer o contido do Manifesto 
Homossexual redactado polo Grupo de Trabalho Homossexual 
(GTH) de Portugal. O GTHfai reivindicacións específicas en torno 
ás nocións de família con vista ao recoñecemento dos lazos entre 
homosexuais e cuestionan unha educiación sexual que non 
distingue "entre atra~o·e reprodu~o, entre sexo e cópula, entre 
afectividade e contratos legais". Sobre os problemas dos 
homosexuais no mundo do trabarlo manifestan que "queremos 
trabalhar sem estar sujeitos á humilhac;élo e á discriminac;ao, sem 
ter a carreira em perigo e as potencialidades profissionais e 
humanas postas em causa devido a orientagao sexual". O 
manifesto recusa os prexuícios cos que a cultura establecida soe 
apresentar ao homosexuais; "Muitos sao de facto frustrados sexual 
e afectivamente, muitos sao efeminados e muitas sao 
masculinizadas, muitos sao rebeldes e desafiadores, alguns serao 
mesmo psicópatas e assassinos. Mas a verdade é que estamos a 
in verter a orde dos factores (porque) é entre todas as outras 
pessoas que nao sao nada disto, entre os homens e mulheres mais 
comuns, que se encentra a maioria dos homossexuais ( ... ) 
Ninguém se aproxima do ideal, ninguem está livre de críticas; 
ternos todos algo que esconder". · 

Proteccionismo norteamericano 
contra o Xapón 
Segundo un estudo do governo do Xapón que deu a coñecer a 
Axéncia Efe no seu servizo do pasado dia 5 de Xuño, Estados 
Unidos utiliza máis prácticas comerciais desleais na sua relación co 
Xapón ca nos intercámbios co resto do mundo. "O Informe do 
comité asesor do ministério de Comércio de Tok~o, sinala que 
Estados Unidos aplica medidas desleais en nove de cada dez 
áreas de comércio, o que o converte no máis grande asexador do 
Xapón en todo o mundo". Entre outras, as medidas son 
"restriccións inxustas ás importacións e adquisicións do Governo 
(de Washington), accións unilaterais contra terceiras nacións, 
aplicación da lexislación nacional anti-monopólio contra outros 
paises, medidas contra as estratéxias coxunturais de précios 
anormalmente rebaixados (anti-dumping), regulamentacións de 
orixe, tarifas alfandegárias e normas de servícios".+ 
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Gustavo Docampo 
1 A inoperáncia política de .Piñeiro frustrounos a · moitos' 

Foi un dos primeiros discípulos 
de Ramón Piñeiro ainda que 
nunca apareceu publicamente 
como tal, pois a sua andaina 
política diverxeu . 
sustancialmente do piñeirismo, 

ainda que, pala sua condición 
de afamado médico en 
Compostela o lóxico seria que 
estivese . 
ligado ao 
"Grupo 

da Rosaleda". Hoxe, Gustavo 
Decampo, Presidente do PNG
PG, cunha traxectória política 

que .se 
pode 
cafificar 

de singular, convive cos 
comunistas, contra os que 
tentou .vacinalo Piñeiro, dentro 
do BNG. Para moitos é "a outra 
cara do Bloque", á vez que un 
dos símbolos do "frentismo". 

•ALFONSO EIRÉ 

Cales foron os seus comezos 
na política e como influiu o nas
cer nunha família con tradición 
socialista? 

É certo, na miña família habia afi
liados e militantes ao antíguo so
cialismo. Despois do 36 na casa 
respirábase un ambiente moi libe
ral e antifranquista, ainda que as 
mulleres da casa, sen sabelo , 
eran moi de dereitas e até calceta
ban para os soldados de Franco, 
ian a misa todos os dias ... 

Realmente os meus contactos co 
nacionalismo cultural veñen da 
man dunha tia miña, Enrestina 
Otero, que era profesora da "Es
cala Normal" e foi quen me deu os 
primeiros libros de Rosalia, unha 
antoloxia poética ... Asi foi como 
comecei a interesarme pola língua 
nosa, pois na casa só talaba gale
ga o meu avó que era boticário. 

A miña ·preocupación nacionalista, 
realmente, iniciouse en Compos
tela cando cheguei a estudar a ca
rreira e tiven relación de amizade 
con Franco Grande, Beiras· ... que 
estaban máis ou menos vecella
dos ao movemento cultural que 
habia naquel momento. Xuntaba
monos inicialmente nunha tertúlia 
dos baixos do Compostela. Era 
unha cousa pequena presidida por 
lglésias Alvariño. Na cima da me
sa poñíamos unha bandeira gale
ga. Un dia chegou por ali a Briga
da Político Social, colléunola, ra
chouna, pisóunala e tomounos a 
filiación aos contertúlios. · 

Na mesa camilla 

Pero vostede, ainda que case 
nunca se cita, tamén foi dos pri
meiros da mesa camilla de Pi
ñeiro. 

Foi algun ano despois. Non podo 
dicelo con exactitude. A nasa ter
túlia era, como se dixésemos, o 
banderin de enganche doutra ter
túlia máis importante que había no 
Café Español. Primeiramente en
trabas na tertúlia do Compostela 

'Contanse moitas 
mentiras. Nen 
Fernández Albor 
nen Sixto Seco 
pasaron pelas 
tertúlias do Café 
Español' 

e, lago, ias pasando á 
outra. Era como o se
gundo ensino. Nesta 
participaba moitísima 
xente importante. Ade
mais Otero Pedraio, o 
seu presidente, traía 
por ela aos extranxei
ro s que viñan por 
Compostela a dar con
feréncias, a facer estu
dos etc. Era unha fies
tra aberta ao mundo. 

Esta tertúlia era outro 
bandeirín de enganche 
moito máis específico. 
De aí xa nos levaba á 
mesa camílla de Piñei
ro. Non sei como, pero 
penso que se facia un
ha selección. Un dia 
decíannos se quería
mos entrar un pouco 
máis en contacto di
recto con Ramón Pi
ñeiro. El viña por ali al
g u nha vez, pero moi 
poucas. 

É !Tientira que fose por 
ali Fernández Albor, é 
mentira que fose por 
alí Sixto Seco. Hai 
moitas mentiras conta
das por aí. Moita xente 
que di que pasou, que estivo ... 
Non é certo. Estes dous persoei
ros nunca apareceron por ali co
mo din, ainda que me consta que 
tiñan algunha relación con Piñeiro 
através de Garcia Sabell. Pero era 
noutro contexto. 

Como ve hoxe aqueles encon
tros con Piñeiro? 

Era un home enormemente agra
dábel, moi convincente, entrañá
bel, bo amigo ... Unha persoa ... 
Para min sustituiu dalgun xeito ao 

meu pai que me mo
rrera cando tiña eu 
quir:ice anos . Era un 
home extraordinário 
neste sentido. 

lames á sua casa un
ha ou duas veces por 
semana, en grupos de 
a dous . Ali comeza
mos a entender o que 
era o liberalismo, a so
cialdemocrácia, o co
munismo. O comunis
mo máis que entende
lo aprendemos a abo
rrecelo pois Piñeiro ti
ña unha predisposi
ción visceral a todo o 
que significase colecti
vismo. Estábanos va
cihando en cada unha 
destas conversas con
tra o comunismo. 

Pero a información cul
tural que acadamos foi 
moi importante. Como 
o foi tamén a informa
ción europeista. Come
zam os a coñecer por 
exemplo a Monet, can
do ninguén sabia nada 
de todo isto. Comeza
mos a vivir o fenómeno 

XAN CARBALLA do existencialismo , 
Heiddeger etc. Viviamos as inque
danzas culturais daquela Europa. 

Afastamento político 
de Piñeiro 

Vostede, pésie ao afecto case fi-
r-------------------------------------------------------------------------------, 

1 A tuna de Santiago foi a primeira 
en sacar a bandeira galega á rua' 
Vostede, como tantos outros 
mozos piñeiristas tamén ia de 
poeta, participou dos xogos 
florais e até levou prémios ... 

Naquelas tertúlias do Español· ha
bia moita xente, alguns non pasa
ban pela mesa camilla, pero esta
ba funcionando un pouco dentro 
do esquema e cada un tiña o seu 
papel. Existia unha gran inque
danza cultural e polo idioma. Dali 
sairon moitas iniciativas, como as 
traducións do francés que fixo 
Beiras. Ati pensouse en facer 
renacer as "Festas Minervais". O 
armadanzas maior foi López No
gueira. Oufra persoa que foi clave 
foi o dirixente do SEU, Godoi. Foi 
quen conseguiu os cartos. 

Os prémios estarian influidos, 
como sempre tentou facer Pi
ñeiro? 

Non. O xurado estaba elexido por 
nós, pero eran persoas compe-

tentes. Amín déronme o segundo 
prémio de galega e de castelán o 
ano que ganara Garcia Bodaño. 
Vários anos levouno Franco 
Grande ... Eu participara porque 
me facian falta os cartos. Eran 
duas mil pesetas de prémio. Co
mo sabia que ao xurado lle gasta
ban os sonetos, fixen sonetos ... 
Non é que eu fose poeta. 

'Até o governador 
Solís se levantou 
cando cantamos 
o Himno galego' 

E tamén foi Presidente da tuna. 

Si, cando era director o tamén 
médico e vencellado a toda a 
história aquela, Teixeiro Rois. 
Foi cando, despois de moitos 
anos, sacamos a bandeira gale
ga á rua. 

E tamén cantaron o himno ... 

En Pontevedra, no teatro Malvar. 
Levabamos a tuna e o TEU, que 
fai unha versión abreviada da Ca
sa da Troia, e o Coro Universitá
rio. O Coro, ao rematar a sua ac
tuación, arremeteu co Hinnno Ga
lego. Tan ben comezou, a xente 
da máis idade púxose en pé, pois 
Pontevedra sempre tivo unha lon
ga tradición galeguista. Os novos 
seguiron o exemplo, ainda sen 
saber porque e até o Governador 
Salís se levantou. Penso que non 
se enterou de nada. Estou a talar 
do último ano da década dos cin
cuenta.+ 

L-------------------------------------------------------------------------------

lial por Piñeiro, tivo palabras 
moi duras con el cando nasceu 
o "Clube Alén Nós". 

Si, as palabras foron fortes, pésie 
ao moito respeito e cariño que lle 
profesaba. Sempre tiven presente 
que se deu , de xeito absolutamen
te xeneroso, a formar a toda unha 
xeneración de mozos. El conduciu 
as nosas preocupacións para que 
estas fosen por Galiza. 

No que teño as miñas dúbidas é 
nas afirmación que se tan de que 
Ramón Piñeiro era un "prohome 
do galeguismo". Piñeiro falábanos 
da importáncia da cultura galega, 
pero nunca nos falou de naciona
lismo, nen sequer dun galeguismo 
combativo. Para moitos dos que 
pasamos pola mesa camilla como 
alumnos -hai unha diferéncia 
esencial entre os que o fixemos 
como discípulos dos que pasaron, 
ou din que pasaron, como amigos
nunca existiu o galeguismo, só o 
culturalismo. Eu fun como amigo, 
moito tempo despois, moitísimas 
veces, pero xa non era igual. Co
mo alumno, repito, nunca me falou 
de galeguismo. 

No tempo da transición pensamos 
que Ramón Piñeiro ou outro per
soeiro do entorno ergueria unha 
bandeira e nós, que estabamos 
preparados para algo, ainda que 
non sabíamos moi ben para que, 
iriamos detrás . Pero ali ninguén 
enarbolou nada. Moitos quedamos 
tremendamente fustrados. Nós ti 
ñamos o convencimento de que, 
dalgun xeito , formabamos parte 
dunha organización clandestina 
que se estaba preparando para 
actuar. Pero nunca actuamos. 
Cando o congreso do PG en Poio 
quedou demostrado que non había 
nada... Non había nada que facer.. 

Esta fustración foi o que o levou 
a afastarse da política por longo 
tempo e mesmo non entrar no 
Grupo da Rosaleda, sendo co
mo era un médico insigne? 

Cando vin por donde ian as cau
sas afasteime un pouco de todo, 
ainda que a nível personal seguin 

'Chegaron a sacar 
unha pistola 
contra min 
para que 
apoiase a ' 
investidura de 
Fernández Albor' 
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mantendo contactos con Franco 
Grande, Be iras, Piñeiro ... Cando 
se constituiu o Partido Popular 
Galega mandáronme un emisário. 
Era unha persoa á que tiña en 
grande estima persoal, pero non 
tiña nengunha tradición nen gale
g u i sta, nen nada. Estranoume 
moito, sobre todo cando me espli
cou o tema de que era algo moi 
preparado. Que non só estaba o 
PPG, senón o PGSD e o PSG. 
Pareceume todo moi raro. Agardei 
tempo a ver o que acontecía. Votei 
nacionalista, pero nen sequer sei 
a quen. 

No momento no que voltei a parti
cipar na política foi cando me dei 
canta, pasada a transición, de 
que seguían mandando os mes
mos; con outros nomes, con ou
tras siglas, pero eran os mesmos 
de sempre e o nacionalismo se
gu ia tremendamente marxinado. 
Naquel momento, un amigo, que 
hoxe está moi enfrontado conmi
go, Tojo Reboredo, veu falarme 
do artellamento de Coalición Ga
lega, de que entraba o PG ... Pen
sei que esa era unha opción axei
tada ao meu planteamento ideoló
xico e integreime. Aí entramos e 
de aí saimos. 

Volta á política 

Cando a chamada "Operación 
Roca" seica tiña moi preocupa
do ao político catalán porque. 
era o que se opoñia con máis 
forza ás teses de Díaz Fuentes. 

Era un máis naquel conglomera
doheteroxéneo. Unha persoa in
significante, pero como tiña un 
certo prestíxio profisional, forzá-
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ronme a ser o res
ponsábel de Com
postela. Desde o 
meu cárrego redac
tei un documento 
que cantiña unhas li
ñas moi nacionalis
tas. Apresenteinas á 
Executiva e non lle 
fixeron nengun caso. 

'Piñeiro nunca nos falou aos seus 
discípulos de galeguismo, 

drid, entrabamos a 
depender de Cata
lunya. O que me 
molestou soberana
mente foron as de
claracións de Roca 
afirmando, cando a 
investidura de Albor 
que CG xa faria o 
que el dixese. Falei 

só nos formaba culturalmente' 

Pero, a min, o que me molestou, 
sobre todo, foi que, cando aquela 

operación do reformismo, non en
tendía como tratando de desven
cellarnos da dependéncia de Ma-

con González Mariñas, o secretá
rio xeral, e realizou unhas declara
cións criticando a postura de Roca 

r-------------------------------------------------------------------------------, 
1 Estou no BNG confortabelmente' 
Vostede afirmou que Piijeiro os 
vacinou contra o comunismo, 
pero hoxe convive no BNG con 
comunistas ... 

Co paso do tempo ... Cada un fai 
a sua fotosíntese. Os nutrintes de 
Piñeiro cada un elaborounos, co 
paso do tempo, segundo a sua 
própria característica. O maxisté
rio de Piñeiro foi ·moi importante, 
moi influinte, pero ao longo des
tas décadas un foi capaz de pen
sar por si mesmo. Fomos madu
recendo. 

De todos xeitos non che vou ne
gar que a imaxe pública que tiña 
a UPG, cando decidimos incorpo
rarnos ao BNG, producía certa 
preocupación. Preocupación que 
non me arredou en tomar a deci
sión que tomei. Xa coñecia un 
pouco a Baustista e a Francisco 
Rodríguez, pero cando me incor
porei ao BNG e comecei a ter os 

contactos que tes frecuentemente 
co Comité Local de Compostela, 
vin que era moi distinto do que se 
decía, do que se pensaba, do que 
eu mesmo creía. Coñecin, por 
exemplo a Manolo Cabo e dixen, 
se este é da UPG, ogallá todos 
sexan así. Deime conta de que 
non hai diferéncias sustanciais. 
Unenos a idea de arelar un nacio
nalismo hexemónico e as outras 

'A práctica venceu 
as ideas que Pi.ñeiro 
me inculcara sobre 
os comunistas' 

diferéncias non contan. Os condi
cionamentos de Piñeiro foron teó
ricos, a práctica diluiunos: 

Nestes momentos estase a ta
lar moito da convivéncia dentro 
do BNG. Vostede, como Presi
dente do PNG-PG, último parti
do en incorporarse, cal é a re
flexión que fai neste sentido? 

S.ei que existe ese pluralismo por
que hai moitas siglas, pero na re
lación diária, nas loitas, nas mani
festacións pola rua, nas conver
sas, non noto nengunha diferén
cia. Cada quen estará defenden
do a sua liña ideolóxica, pero a 
todos nos preocupa o sustantivo, 
polo que non plantexa problemas. 
A discusión pode xurdir nunha 
tertúlia, a nível académico, pero 
non na acción diária. Estou no 
BNG tan a gusto e tan confortábel 
como estaba antes no PNG. Nen 
máis nen menos.• 
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e afirmando que CG faria o que 
considerara que tiña que facer. Aí 
comezaron os problemas. 

Coalición Galega rachou e vos
tede quedou aí como unha es
pécie de "merlo branco" tenta
do por diversos grupos políti
cos que lle oferecian postos de 
releváncia, pero preferiu inte
grarse no PNG-PG. 

Foi un proceso complexo que ain
da non teño moi claro como foi. 
En CG había dous grupos perfei
tamente definidos. Uns, o resíduo 
do centralismo ourensán naciona
lizándose en certo xeito. Os ou
tros o que quedaba do PG. O 
grupo conservador estaba polo 
apoio a Fernández Albor, os de
mais vian con millares ollas unha 
coalición co PSOE. Dixéronse 
moitas causas que eu non podo 
acreditar, tales como que os so
cialistas ofer~ceron cargos e pre
bendas a certos señores de CG. 
A min Fenández Albor non me 
parecía a persoa idónea, pero ta
mén pensaba que co PSOE non 
tiñamos moito que pintar. Estaba 
a favor de que CG permanecese 
na oposición. 

É certo que tiven moitos oferece
mentos. Chegaron tamén a sacar 
unha pistola contra min e causas 
polo estilo cando era Presidente 
do Consello Nacional. Montouse 
algun lío gordísimo. Aqueta noite 
dimitin de todos os cargos. Pou
cos días despois comezouse a 
artellar o que foi o PNG. Pensei 
que íamos formar un grupo na
cionalista, digno, respeitábel. 
Despois o que pasou xa é outra 
cousa.+ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

A Xunta ven de 
gastar 70 millóns na 
campaña de promoción 
de produtos galegas 
nas superfícies 
comerciais de ~I Corte 
Inglés e Hipercor. O 
triste de todo é que o 
governo teña que gastar 
os cartas na evidéncia. 
El Corte utiliza o catalán 
en Catalunya e vende 
de oferta produtos 
cataláns, pero o galega 
segue a ser de pob"res, 
por iso paga tarde aos 
proveedores de aqui e 
abusa deles 
aproveitándose do seu 
volume de vendas. A 
Xunta fixo antes unha 
lei de comércio dictada 
palas grandes 
superfícies e agora hai 
que pagarlle aos 
sucesores de Ramón 
Areces para que venda 
xamón de Sárria e non 
de Albacete e mexilóns 
da ria e non 
xaponeses.+ 

O 0,5239 da cuota 
integra de cada 
declaración da 
renda vai destinado a 
"colaborar ao 
sostenimento 
económico da lgrexa 
Católica". Os que non 
queren deben 
obrigatoriamente 
dedicar a mesma 
porcentaxe a "outros 
fins de interés social". 
Será que eses outros 
fins non lle afectan aos 
católicos e por isa 
ternos que pagalos só 
os demais.• 

Os Estados Unidos 
están botando ao 
mar aos refuxiados que 
chegan en lanchas 
desde o Haiti. ·as 
ianquis só acollen 
cubanos porque fuxen 
do comunismo, pero 
non aos fuxidos da 
dictadura que expulsou 
a Aristides. Só en Cuba 
se recibe aos negros de 
Haiti e, mália o tempo 
de escasez, ainda hai 
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ITALIANO? FRANCÉS? HOLANDÉS? 

NO, GALLEGO 
CúUDIO LóPEZ GARRIDO 

O turismo de qualidade procura autenticidade e di-se qu~ Galiza 
pode ofrece-la. Mas neste paraíso de fragas de eucaliptus, basu
reiros incontrolados, rias poluídas e manhattans pouvanos, o 
marisco é surimi nipom, as ameijas som de Itália, os bois de 
Fran\:a, as ostras de Turquía, o salmón de Noruega, os chícharos 
de Inglaterra, a carne de Catalunha, a auga de Santander, o vinho 
de procedéncia incerta e o idióma invento dum asturiano. Todos 
os músicos da Orchestra Sinfónica de Galiza som extrangeiros, 
os futebolistas na sua maior parte, e os escritores parecem-no. 

Num país colonizado, onde os cidadáns repartem maioritaria
mente o seu voto entre a Legiom Extrangeira e a Legiom Can
dor e só aspiram a nom ser o que som, a originalidade se limita 
ao incumprimento das leis da Física. Nada se cria, nem se trans-
forma, senom que se destrui. · 

Na era da massifica~om, o genuino cobra especial interesse e 
tem avalia\:om económica. Por isso vende-se agora com publi
cidade o que se perdeu, o que tanto se despre~ou e mesmo o 
que está condeado a destru~om. Calidade de Galicia. O slo
gan nom está mal pensado: "Algo se muere en Galicia que 
rompe todos los tópicos". • 

Sobre 
unha crítica 
a Camino Noia 
No número 524 de A Nosa Terra 
(28-Maio-92, p. 14) aparece unha 
carta de Moisés Barcia criticando 
o traballo recente e anterior da 
profesora da Universidade de Vi
go Mª Camino Noia Campos. 
Nesta carta fai-se unha referén
cia a miña persoa que desexo 
pontualizar. O Sr. Barcia afirma 
que, nun traballo meu, eu "desa
consello( o) os dados aportados 
pola señora Noia nas suas obras 
por ser falsos, estar trocados ou 
incorrectos e outras lindezas". O 
Sr. Barcia deve se referir a un 
artigo meu sobre sócio-lingüística 
(1983), onde critico a pé de páxi
na unha publicación da Sra. Noia 
sobre interferéncias lingüísticas 
entre galego e español (1982). 
Na miña crítica emprego expre
sións severas sobre a metodolo
xia e outros aspectos deste tra
ballo da Sra. Noia. Mas eu nunca 
afirmei que os dados da autora 
"nas suas obras" fosen "falsos", 
''trocados" ou "incorrectos". 

De todos modos, non concordo 
con qué, no campo da investiga
ción, unha crítica anedótica e in
substancial (como foi a miña hai 
nove arios) sexa "digna de des~ 
tacar", como di o Sr. Barcia.+ 

Cm.so ÁLvAREZ CACCAMO 
(A CORUÑA) 

Rinse de nós 
Dá verdadeiro noxa ver na pren
sa galega ("La Voz de Galicia") 
como os líderes 
dos partidos na-
cionalistas fan 
mil e unha ca- o melloré 
briolas, insúltan- negarlles o 
se entre eles, 
etc., para non voto se é que 
chegar a un acoden ás 
acordo de cara 
a unha unidade eleicións por 
eleitoral para as separado. 
próximas elei-
cións xerais. Eu 
digo que se es-
tán a rir de nós, dos (ainda) vo
tantes do nacionalismo. Xa está 

ben de tomarnos o pelo. Prefiren 
suportar como imbéceis as bur
las diárias dos comentários de C. 
L. Rodríguez (a quen neste caso 
hai que darlle a razón) a cder a 
máis mínima polegada para che
gar a un acordo. Por este camiño 
non se vai a sítio nengun, pois 
están coutando o futuro da Gali
za como nación (pero iso a eles 
non lles importa; a culpa non é 
deles, senón dos parvos que lles 
demos o voto). Xa que lles en
canta que nos siga a governar 
Fraga e os seus conselleiros do 
Opus, que se ria de nós as gar
galladas o xornalista de "El mira
dor" (e mira que se ceba nas 
burlas!), o mellar é negarlles o 
voto se é que acoden ás elei
cións por separado: xa está ben 
de viver da política, a traballar! + 

A tese de 

X.V.C. 
(SANTIAGO) 

. doutoramento 
de R. Varela: 
Aventuras e . 
desventuras dun 
galega na Galiza 
Estupefactos asistimos ao "diá
logo público amistosos" entre o 
porfesor e catedrático de Institu
to Ramón Varela con membros 
moi representativos da elite 
científica que opera na Galiza~ 
en particular, con grupos radica
dos en Bioloxia. 
Como non se trata só dun caso 
individual senón que, eremos, é 
consecuéncia do proceso de do
minación que padece o noso 
páis por parte das elites alleas 
desde hai máis de 500 anos, é 
importante reflexionar sobre el. 
Con efeito, o caso que nos ocu
pa ten un grande significado pois 
é ilustrativo de que algo se está 
a mover na Galiza. Vexamos: 

1 . - Na recente longa noite de pe
dra seria impensábel que un pro
fesor galego pudese realizar nen 
sequer unha tese -e moito me
nos chegar a lela- en galego e 
cuestionando a política expolia-

GONZALO 

dora do Estado cara Galiza e, 
mesmo, aos personaxes concre
tos que instrumentan e se bene
fícian da mesma. Algo se move 
na nos·a terra -e para ben
cando membros do país xa se 
enfrentan, cara a cara, coa elite 
allea e sanguesuga. A normali
zadón do país é un proceso que 
se vai realizando con actos co
mo o de Ramón Varela que, pou
co a pouco, farán recuar ao ad
versário. 

2. - Desde o ponto de vista formal 
salta á vista a contradición bási
ca do noso país. Cun efeito, non 
hai máis que ver os comunica
dos enviados á 
prensa para de-
catars e de que 
ambos os gru
pos viven e ven 
mundos distin
tos. Non me re
sisto a citar 
aquela imaxe 
preciosa e cer
teira acerca da 
revolución co
pe r ni can a: 
"Duas persoas 
están observan
do unha posta 
de sol, a mes-

Este caso 
demostra 
como a elite 
española na 
Galiza ten un 
alto grau de 
coesión 
interna. 

ma, mais mentres uns ven como 
se move o sol os outros obser
van un sol imóbil ao que, por ho
xe, damos as costas". Neste ca
so, uns viven en español, outros 
en galego; uns investigan para 
España, outros investigan para 
Galiza; uns aparecen arroupa
dos pola institución, polo grupo, 
pala elite da que son membros, 
o outro aparece a título individual 
facendo a guerra case pola sua 
canta, etc. Mais, pouco e pouco, 
irán aparecendo apoios, solida
riedade .co galejgo dlscriminaoo, 
xente do país que, máis pronto 
que tarde, deberá comprender 
que o traballo dun galejgo pola 
sua terra ha de ser apoiado sen 
reservas, aparcando receos e 
desconfianzas pasadas. Até 
agora o modelo "divide e vence
rás" reportou ao opresor impor
tantes dividendos. 

3.- Este caso demostra como a 
elite española na Galiza ten un 
alto grau de coesión interna. Non 
admiten o acceso de persoas in
dependentes con critério próprio. 
O carácter corporativista e repre-

sivo destes grupos ponse de ma
nifesto ao impedir a promoción 
de membros doutros colectivos 
educativos. A desvalorización e 
desprezo polos catedráticos de 
instituto, naste caso, non é un ca
so illado. A presenza deste tipo 
de membros con independéncia, 
experiéncia e critérios próprios 
impede exercer o mandarinato, o 
clientelismo, as presións extra
académicas. Pola contra, obriga 
aos membros das elites a com
petir con rivais instruídos que fo
mentan a competitividade dentro 
do grupo en base a critérios fun
damentalmente académicos. 

4.- A interrelación entre as estru
turas económicas españolas e 
as suas elites universitárias re
sulta evidente neste caso . O 
apoio das empresas expoliado
ras dos recursos galegas aos 
seus axentes lexitimadores da 
elite intelectual , periodística e 
universitária queda claro. Anos e 
ano leva a institución universitá
ria na Galiza e non pode dicerse 
que a sua actividade tivese á 
Galiza como Norte e guia -con 
algunhas excepcións, natural 
mente. Unha actividade como é 
a agro-gadeira, fundamental pa
ra Galiza, a penas foi estudada 
polas elites investigadoras e uni
versitárias galegas. Só grupos 
alleos , profisionalmente incom
petentes e moralmente pouco 
comprometidos poderian proce
der deste xeito. 

5.- A actuat!ión da institución uni
versitária no futuro non pode se
guir asi. Todos coñecemos casos 
particulares que ilustran a conti
nuidade histórica destes compor
tamentos: Mentres Galiza man
tén un presidente do Instituto da 
Lingua Galega de orixe asturiana 
a Universidade galega non é ca
paz de integrar a profisionais ga
leguistas, coñecedores e estudo
sos da nosa problemática lin
güística. Profisionais das cién
cias sociais, criadores de traba
llos importantes para a compren
sión da estrutura política e eco
nómica do país, levan anos pe
xados ou marxinados na sua ca
rrei ra académica pola elite uni
versitária española. Haberá máis 
casos, desde logo, mais é signifi
cativo e moi importante que ta
mén no ámbito das ciéncias ex
perimentais e técnicas existan xa 
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G LOBA Lj.S~ 
persoas e investigadores gale-

-gos que compiten abertamente e 
sen complexos cos colectivos 
máis retrógados e anti-galegas 
que durante séculas hexemoni
zaron a nasa U.niversidade. 

Esta forma de actuar non é gra
tu íta nen caprichosa senón que 
forma parte dun sistema de do
minación metódico e implacábel 
que marxina, e mesmo reprime, 
calquer gramo de pensamento 
autónomo gplego, simplesmente 
por ser tal. E unha mensaxe cla
ra a aqueles que pretendan se
guir vieiras similares que se en
frentan á represión, á re-educa
ción, e, mesmamente, ao aniqui
lamento intelectual :- Na actuali
dade a lexitimidade desta elite 
vaise esvaendo dia a dia pala 
sua própria incompeténcia e 
porque, pouco e pouco e ainda 
que lles pese, como diria Gali
leo: "eppur se mueve".• 

MANuEL CAO FERNANDEZ 
PROFESOR DE C. E CONOMICAS. 

(SANTIAGO) 

Dous ecoloxistas 
confusos viaxan 
en tándem 
Montarte, un tándem (feito a man) 
é subido a un ferrocarril , perta 
del, dous bicicleteiros suben ta
mén . Unha ilusión, quizá unha 
utopia ferve nas suas cabezas. 
Unir Galiza e Portugal, dous paí
ses con múltiples vínculos sócio
culturais (língua, paisaxe ... ), sim
bolicamente através dunha viaxe 
ecolóxica que, rachando frontei
ras políticas, levaranos a partici
par na Feira Terrá Sá lisboeta, fei
ra de alternativas, agricultura bio
lóxica, educación ambiental... to
do iso en menos de 48 horas. 

O Tándem, construído tubo a tu
bo, por Manolo Díaz viaxa xa no 
tren que nos deixa en Guillarei, 
perta da fronteira con Portugal, 
chove a mares e nacen xa as 
primeiras pedaladas acompasa
das ao ritmo de "un, dous ... " pa
ra despois deixar que a compe
netración ciclista governe este 

barco de duas prazas que nestes 
momentos navega entre o que 
parece un dilúvio frente o asom
bro da xente que nos sinala, so
rri ndo e pensando, vaia par de 
tolos! Manolo Díaz capitanea o 
invento, Anxo Maure na sala de 
máquinas, pedaleando. 

Tui , cruzamos a fronteira (nada 
que declarar, pasen vostedes, 
non se baixen e vaian cair!). Va
len<;a do Minho, camiñamos xa 
seguindo o curso do Miño (veas 
do pavo galega, musa de poesias 
e literatura, hoxe, tristemente bas
tante degradado a todos os ní
veis) cara a sua desembocadura 
que une os nasos dous países. 

Chegamos a Caminha, vemos a 
desembocadura, o mar e apare
ce o Sol a pedalada non descan
sa. Mel, auga, froitos secos, froi
ta ... que devoramos sen parar le
dos, pola imensidade do oceano 
atlántico, tristes polos múltiples 
eucaliptos que aquí tamén matan 
a terra, destruen a paisaxe. 

Viana do Castelo, parque "dos 

TOKYO 
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pequeninos", as portuguesas e 
portugueses rinse, dous estrafa
lários e unha rara máquina pa
rando na feira a mercar froita e 
máis froita. Nenas e nenas, ho
mes e mulleres 
sempre cun so-
rriso nos beizos, 
pensamos que 
estamos a con
querir ·o naso 
obxectivo, unir 
ecoloxicamente 
Galiza e Portu
gal (que mellar 
unión que ir pro
vocando sorri
sos de simpatía 
ao longo de 
centos de quiló
metros). 

O cansáncio fai 
mella en nós, a 
noite tamén. Un-

Ocansáncio 
fai mella en 
nós, a noite 
tamén. Unha 
pensión, 
casualidade, 
unha bici 
colgada do 
teitoe unha 
história. 

ha pensión, casualidade, unha bí
ci pendurada do teito e unha his
tória, a dun home, entregado ao 
deporte da bicicleta, atropelado 
por un, automóbil diante da sua 
casa. A sua viúva emociónaa ver 

A ALDEA 

XABIER QUIROGA 

o tándem, enternécese contándo
nos anédotas e anédotas do seu 
home, fotos, trofeos, histórias ... 
nela aparecen tamén sentimentos 
de ledícia, lembranzas, melanco
lía quizá 

Durmimos. Cinco da madrugada, 
saimos cruzando a noite vendo a 
chegada dun novo mencer entre 
montañas e árbores. 

Seguen os quilómetros, segue o 
percorrido, de Norte a Sul, pala 
costa chegamos a Porto, as 
suas pontes, o rio Douro, e, co
mo non, o seu viño. Caos circu
latório, o tánde'm cólase entre os 
numerosos veículos, autobu
ses .. . demostrando tamén en 
Portugal a versatilidade da bici
cleta como meio de transporte 
urbán. 

Quilómetro adiante, un pouco 
cansos xa, pasamos por escalas 
senda un espectáculo, un aconte
cimento ver a estes dous "pedalei
ros", os "meninhos" (nenas/as 
portugueses) saúdannos. Aqui ta
mén pensamos na educación am-

MARGARET 
1HATCHER 

NANINA SANTOS 

Agora baronesa. Un título nobiliário que ven demonstrar que en 
cáseque nada é como o comun das xentes. 

A raíña de Inglaterra consciente de que escudos, coroas, títulos 
e fortunas distinguen aos seres humanos en nobres e plebeios 
(ou en elite e chusma), considerou que os servizos rendidos po
la ex primeira ministra ao "seu" país, ben merecían o trato que 
agora lle dispensa: "Baronesa" (que non muller de barón). 

Nas sociedades de Antigo Réxime (era unha das suas pegadas 
importantes), a nobreza era· superior e demonstrábao coa exibi
ción do seu viver "etiqueteiro e fachendoso". 

As sociedades ·modernas que querían se distanciar daquilo, 
afirmaron que os seres humanos son iguais e é o esforzo per
soal e o próprio traballo o que cinxe aureola de dignidade nas 
persoas. 

Porén ... nen tanto. Non lles ahondan, seica, cargos políticos, 
postas na administración, cartas, casas, barcos, coches. Queren 
títulos: académicos, honoríficos e, por que non, nobiliários. 

Menos mal que os herdeiros da señora non poderán perpetuar 
esta nova liñaxe! + 

abando de comer para 
darlles e médicos 
dispostos a atendelos. • 

O mellor dos 
comentaristas 
especializados en 
nacionalismo, unha 
erase de kremlinólogos 
de nova cepa, é que se 
colocan na posición de 
nacionalistas de toda a 
vida para desde aí 
impartir consellos sobre 
a estratéxia que debe 
seguir tal ou cal partido, _ 
conia se tiveran interés 
na tarefa e coma se non 
se lles notara. • 

O actor e activista a 
prol dos dereitos 
dos gai lan MacKellen 
sae ao paso dos 
comentários .que 
levantou a sua 
declaración pública de 
homosexualidade: "Se 
digo que son maricón e 
non me fan caso, 
compórtome coma un 
maricón e arreglado. O 
importante é que me 
fagan caso"• . 

Meilan Gil, rector 
coruñes, elaborou os 
estatutos da 
universidade con tanta 
dilixéncia que mandou á 
Xunta tamén as 
alegacións. Este 
especialista en dereito 
sabe como alegar en 
contra de si mesmo, no 
canto de facer as 
causas ben de princípio. 
Asi consegue retrasar o 
proceso de eleición de 
novo rector e manterse 
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no cargo evitando o 
risco a non sair eleito
co que fica intacta a sua 
cotización como 
candidado popular pala 
Coruña+. 

biental que quizá nestes nenos 
estamos provocando e lembra
mos como non as Xevaliñas (ne
nas e nenos eco-pacifistas). 

Diante do cadaleito do poeta Cuña Novas 

O terríbel pavés (adoquín) apare-
·ce no camiño, o tándem parece 
naufragar, a compenetración fai
se máis dificil, avánzase pouco, 
non obstante ímolo superando. 

Coimbra, Leiria, pasamos perto 
de- Fátima, pararemos a durmir 
antes de chegar a Lisboa, o ca
rón dun aeroporto, avións (lem
brannos a campaña de Xevale 
"Bícis Si, Bombas Non"), moito 
militar, demasiado .. . fuximos. 

18 de Maio. 
Galiza perdeu un amigo. 
E dóiome que findaras 
Mais que morrer non morriches. 
Quen dixo cal ti quixeches, 
Quen sinteu cal ti sentiches, 
Quen vieu cal ti viviches, 
Nunca marre totalmente; 
Sóio troca, de vivir, sua maneira 
-Cal téñolle dita a Olof Palme
Cando morre un amante do Pobo. 
E, para máis, 
Se é Poeta da subrime sinxelez 
Que, en versos infindos, 
Soio catro, 
"Do que ninguén bordou seu retrato, 
Décheslle vida grandiosa ó Paraño, 

Donácheslle vida e amor ó traballo, 
E ó Senado. 
E viviches co ánimo de Pablo, 
E findaches coa ilusión de Pablo, 
E na sua bandeira estás soterrado, 
E os "bos e xenerosos" 
Seguirémo-los teus pasos 
Polo ronsel da tua palabra 
Namentras non finde 
A mala miseria da vida que dona 
A tristeira miseria da ánima. 
Ben querido amador calado: 
Fúche-la medida do home centrado. 
Seguirémo-los teus pasos, 
Seguirémo-los teus pasos. 

XosÉ FRAGA IGLESIAS 

Mágoa que o 
Anuário Galicia en 
cifras 1991 repita 
erros do Anuário de La 
Voz de Galicia. A Xunta 
apurou a poñer o selo 
máis grande no libro, 
pero non comprobou os 
dados.+ 

Moi cedo as nosas ilusións ga
lo u pan, rio Tejo, Lisboa, son 
dous días desde que partimos de 
Monforte. Entramos polas suas 
grandes avenidas, irnos xa- cara 
a Estufa Fria (un incríbel xardín 
botánico polo que ben paga fa
cer unha viaxe a Lisboa) onde se 
desenvolve a feira Terra Sá. Un 
montón de ecoloxistas portugue
ses recébennos e case que non 
o eren, ali expoñemos o noso 
traballo, as campañas de defen
sa ambiental, pacifistas, solidá
rias ... que son ben acollidas por 
todos, tacemos tamén todo tipo 
de intercámbios unindo un pouco 
máis dous movimentos ecoloxis
tas con moitas causas comuns 
polas que loitar desde unhas pa
recidas perspectivas. 

no Norte; parece que nos atopá
semos sempre na casa. E como 
non a língua, esa gran aliada no
sa na viaxe que tamén lle deu a 
este un cariz familiar atopándo-

nos con xente que sempre nos fi
xo sentir como en terras galegas, 
nos nosos fogares. 

percorrer as vellas ruas de Lis
boa, de pasear nos seus tranvias 
(auténtico transporte ecolóxico 
que moitos de nós xa esqueci
mos ainda que non hai moito 
tempo abundaba nas nasas 
ruas) , de talar coas xentes, de 
seguir levantando sorrisos e 
mostras de simpatía. 

Dous dias de Feira, dous días de 

ANOSA TERRA 

O parlamento polaco 
recusou a proposta de 
Lech Walesa de recortar 
as pensións e conxelar 
os salários dos 
traballadores do Estado. 
"Todo o mundo sabe que 
os políticos teñen o 
corazón na cabeza, 
pero só aos 
parlamentários polacos 
lles dá por tela onde 
todo o mundo", explicou 
alporizado o ministro de 
Economía Andrei 
Olechowski.+ 

ADMINISTRACIÓN Xa de volta, co tándem no tren 
(liñas portuguesas das que non 
ternos queixa) divisamos desde 
o camiño de ferro de novo moi
tas fermosas paisaxes , sobre
todo perta da fronteira , o Atlán
tico, o Miño, o monte de Santa 
Tegra . .. que completamos 
cunha viaxe en bíci desde 
Monforte, chegando porfin , en
tre as ribeira$ do Miño , a 
Chantada. 

A partir do 15 de Xuño o 

Departamento de Administración 

de A NOSA TERRA funcionará 

••••••••••••• 

Portugal, tamén afectado por mul
titude de problemas ambientais, 
deforestación, contaminación, 
vertedeiros, lixo ... pero quizá un 
pouco menos esnaquizados que 
a nosa terra probabelmente debi
do o menor desenvolvimerito in
dustrial sobretodo nas zonas do 
Norde. A paisaxe similar, tamén 

co seguinte horário: 

De 7,45 da mañá 

a 15,15 da tarde Cansos quizá, moitas lembran
zas desde logo e sobretodo feli
ces. Até a próxima.• 

MANow DIAZ E .AN:xo MoURE 
(cooRDENADORES DE XEvALE) 

SOMOS 223 ACCIONISTAS, FAI QUE MEDRE O NÚMERO. 
A NOSA YERRA É UN PROXECTO PLURAL E ABERTO, NINGUÉN PODE TER MÁIS 

. ~ 

DO 4% DAS ACCIONS 
~ 

AUMENTAMOS A DIARIO 
Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da 
Compañia Mercantil Promocións Culturais 
Galegas S.A., celebrada en Vigo o pasado día 
23 de Maio, acordouse unha ampliación do · · 
Capital Social na cifra de 30.300.000 Pta. (trinta 
millóns trescentas mil), con-espondentes a 6.060 
accións nominativas cun valor nominal de 5.000 
Pta. cada unha, e nas seguintes condicións: 

Os novos títulos emitidos · serán oferecidos 
aos actuais accionistas no exercício do seu 
direito de ·subscrición preferente polo seu 
valor nominal, na pro.porción de dous novos 
por un vello. 

Na medida na que o direito de subscrición 
preferente non cubra a totalidade das accións 
emitidas, queda facultado o Consello de 

Administración para oferecelas a persoas 
alleas á sociedade cunha prima equivalente 
ao 100% do valor nominal, seudo pois o 
prezo de 10.000 Pta. por acción. 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe 
ingresar o diñeiro da seguinte forma: 

•Contado: 

• Mediante cheque emitido a favor de 
ANOSA TERRA 

• .Mediante ingreso nas contas seguintes: 
451269066000 do BANCO ATLANTICO O.P. 
ou 40233801 de CAIXAVIGO O.P. ambas en 
Vigo, especificando "Ampliación Capital _ 
Social Promocións Culturais Galegas 

S.A. 3/1992", e nome, enderezo e NIF de 
quen o fai. 

• Domiciliación do Pago até 6 meses. 

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório 
até a entrega dos títulos. 

· Pode recabar máis información no teléfono 
(986) 43 38 30 ou ben nas oficinas de A NOSA 
TERRA, sitas na Rua Príncipe 22 baixo, de Vigo. 

Vigo, a 23 de Maio do 1992. 
Polo Consello de Administración 

O Presidente 

C 'ivv,,ú" Gs!¿ 
Franc;isco Carballo 

11PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A." 
editora de 

ANOSA TERRA 
AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

30.300.000 
Do 25 de Maio ao 30 de Decembro de 1992 



• • u1e1r 
ANOSATERRA CULTURAL 

Cúmprense agora dez anos desque 
empezaron as primeiras dobraxes de 
películas ao galega. O nacimento da TVG 
foi o impulso decisivo, polo volume de 

traballo que reclamaba, para ir 
conformando unha indústria que move . 
desde traductores a actores, productores e 
lingüístas, que c~miñan paseniñamente á 

profisionalización, nun terreo da 
normalización do galega que descubre 
moitas veces a arbitrariedade 
das solucións lingüísticas do ILG. 

O ILG muda continuamente o critério sobre 
o galega que se debe ouvir nas películas da TVG 
Cúmprense dez anos de dobraxe de películas á nosa língua 
• XAN CARBALLA . de que supón traballar sen o guión, 

o prezo era o mesmo e os estudos 
procuraban capitalizarse co sobre
esforzo dos traba11adores. Desde o 
ano 1987 estas situacións de explo
tación sutil modificáronse e o labor 
de técnicos, dobradores, producto
res, traductores e encarregados de 
axuste de voces está regulado por 
un convénio, actualizado no 1991 e 
os traballadores están agrupados na 
Asociación de Profisionais da Do
braxe Galega. 

Voces e língua q uer caso o groso dos intérpretes de 
dobraxe veñen do mundo do teatro, 
e só para dentro duns anos sairán as 
primeiras promocións da Faculdade 
de Traducción e Intérpretes, no 
Campus da Universidade Sur. 

güístas que non admiten verbas co
mo sexy, poli ou suspense-, mesmo 
en películas onde a linguaxe mar
xinal ou urbana obriga a botar man 
dun argot do que o ILG parece fu
xir coma do lume". 

Son episódios de pioneiros e tamén 
dos que souberon ver por onde vi
ña o negócio. A primeira empresa 
que chegou coa lección aprendida 
foi lmaxe Galega -os bascos-, que 
coñecian todo o complexo proceso 
que implica desde a captación de 
mercado até unha indústria que co
meza no traductor e vai pasando 
por un director de estudo, unha se
lección ponderada de personaxes e 
un axuste de voces, e con meios 
técnico a cada máis esixentes. Ho
xe hai máis de sete estudos en fun
c io.namento, con preponderáncia 
do grupo Galaxia Comunicación 
que conta cun total de catro en dis
tintas cidades galegas. 

O primeiro chanzo da escada, e en 
definitiva o control do mercado, 
exérceo a própria TVG que escol
ma e compra os direitos de emi-
ión normalmente dacórdo coa 

PORTA, o organismo que agrupa 
ás televisións autonómicas. É a 
TVG quen decide a que estudos 
asigna as películas, con critérios 
onde é manifesto que o xogo de 
presións empresariais exerce toda 
a sua maxestade. 

Os critérios de escolla de actores e 
intérpretes para dobrar procura se
guir unha continuidade. Desa ma
neira cando ouvimos a un actor, co
rno sucede noutras línguas, identifi
caremos sempre unha mesma voz. 
Ainda asi, e tendo en conta que a 
responsabilidade da escolla recae 
no director de estudo, é moi comun 
que nestas decisións influan crité
rios máis que profisionais. En cal-

Mais onde está o gran cabalo de 
batalla é na man férrea que exerce 
o Instituto da Língua Galega. Ac
tualmente o labor dos traductores é 
posteriormente supervisado por 
lingüístas en cada estudo e final
mente na TVG. "O problema non 
radica en que haxa ehcarregados de 
supervisar, o que redundaría na 
mellora da calidade da língua, o 
cerne do asunto é os critérios que 
se seguen, caprichosos e cambian
tes, e en ocasións moi pouco res
pei toso s do orixinal, máxime 
cando en moitos casos estes lin
güístas· non coñecen o idioma do 
que se está a traducir". 

O problema é comun ás traducións 
literárias, pero faise máis crítico 

'-~-

O secretismo é a grande arma na 
que se ampara este organismo uni
versitário, abenzoado institucional
mente para fixar unha normativa pe
ro sen exclusividade para o seu se
guimento. A contínua emenda, con
traditória en moitos casos, a non pu
blicación do VOLGA, o grande te
souro de palabras nas que o ILG se 
ampara para xustificar as suas deci
sións, ten mediatizado, como poden 
constatar tarnén as editoriais, a ela
boración de diccionários, sempre á 
espera do decisivo nihil obstat. 

Sempre co imperativo do tempo, 
"ás veces nunha semana tes que 
coordenalo todo e iso foi asi ao 
princípio cando babia que improvi
sar e agora que xa está máis orga
nizado", e xa nos estudos, a pelícu
la pode vir con o sen transcripción 
escrita do texto. Nos primeiros 
anos, apesar da superior dificulda- Robert Redford e Natalie Wood nunha recente película emitida pola TVG. 

· neste sector con meirande influén
cia na conformación dun estándar 
lingüístico pola sua difusión masi
va. Segundo persoas consultadas 
no sector o Instituto muda crité
rios de palabras dunha semana para 
outra "unhas veces é disponible e á 
semán seguinte dispoñible, de pre
visible pasouse a prevesible sempre 
sen que médie comunicación escri
ta ou xustificación algunha da de
cisión, e ísto son dous exemplos 
menores; as escollas de palabras 
parecen negar a existéncia de sinó
nimos en galego; apenas se admi
ten préstamos lingüísticos -hai lin-

A confección dun libro de estilo que 
axudase a pór orde nesta ambigüida
de pode ser un traballo que ocupe 
aos involucrados nas tareas da do
braxe, "hai que conseguir unha en
tente, por máis que cada quen teña o 
seu estilo traducindo, e mesmo ha
bendo lingüístas nos estudos, como 
sucede en todos os idiomas, traballar 
con coeréncia desde o princípio". 
Un exemplo final pode ser a escolla 
dos títulos. Se nun princípio o crité
rio pasaba por titular sen ter en con
ta como foi a versión castellana, 
agora vólvese do revés. Proxima
mente a TVG vai emitir o film de 
Arthur Penn "The Chase" ("A per
secución"), para mantera fidelidade 
ao título castellano "La jauría huma
na" os responsábeis televisivos deci
díronse por "A manda humana".+ 

""' 
COLLE O DINEIRO E DOBRA 

A Juan Guisán, dez anos despois. 

Nun estudo ruín, diminuto, con material mao 
e moitas deficiéncias nos próprios actores á 
hora de enfrentarse ao novo oficio, a dobraxe 
nacia. No horizonte a posíbel abertura. no 
prazo dun ano ou dous da TVG. Aqueles vin
te son agora mais de douscentos, e ºainda que 
melloraron os meios técnicos e a calidade de 
voces e de itnerpretación .nada ten que inve
xar á doutras dobraxes feitas no Estado espa
ñol, as críticas dos desaforados xulgadores 
proseguen sobre un traba11o que descoñecen. 

Hai quen pensa que o diñeiro corre fácil e 
abondoso polo estudios de dobraxe, que un 
dobrador gaña médio quilo ao mes por facer 
de Paul Newman durante duas mañás e ainda 
por riba pásao ben. Si, hai unha dúcia de do
bradores na Galiza que gañan ese diñeiro, hai 
oitenta que teñen un soldo digno e máis de 
cen que lles vai daquela maneira. O de pasa
lo ben hai que recoñecer que é un priviléxio. 
Non é o mesmo que ser pión de camiños. Iso 
está claro. Ainda que moitos dobradores te
ñan que traallar case trece horas ao dia para 
chegar a un soldo dun currito da administra
ciqn. Como é posíbel isto? Fácil. Non todo o 
mundo dobra a John Wayne. Nunca se para
ron a pensar quen fai de soldado 4, muller da 
cantina, o amigo do amigo do "prota" ou de 
índio que di tres frases en toda a película? 

LINO BRAXE 

Como dixen antes é mais duro pór alquitrán 
nunha estrada, mais a dobraxe tamén ten o 
seu, perfil "cafre". Nos estúdios respírase 
.mal. Son locais pechados e escuros para me
llor ver a pantalla de TV onde hai que meter 
a voz e para que estexan insonorizados. Case 
todos os dobradores acaban sofrendo dores 
de cabeza crónicas e unha miopía gallopante. 
Ninguén se decata do duro que é até que pasa 
seis horas dentro dun estúdio. Moitos amigos 
teñen ido de visita a ver dobrar e non supor
tar máis de duas horas o embotamento claus
trofóbico que provoca a dob~axe. Por outra 
banda precísase unha certa intuición e algun
ha que outra dote artística para a interpreta 
ción. Dobrar non é facer chourizos, nen repe
tir tons, tics resultóns ou engolamento da 
voz. Xa sei que ás veces sucede. Que lle 
irnos facer. 

Nos primeiros tempos da dobraxe na Galiza 
díxose que os dobradores galegos entoaban 
"Dallas" con acento de aldea, que eran uns 
brutos e uns paletos. Cambiouse pois o xeito 
de facelo, e máis tarde acusóuselles de do
brar con acento de Valladolid. Houbo unha 
etapa logo, de regreso ao ton pátrio, no que 
houbo bastante equilíbrio entre a dignidade 
do idioma e a interpretación, mais axiña vol
veron as acusacións. Hoxe hai quen afirma 
que só deberían dobrar as xentes do rural. 
Que paciéncia, señor! A verdade é que se tra-

ta dunha profisión na quetoda a sociedade 
ten as suas miradas postas, pois case todos 
ternos televisor. Mentres na Galiza séguese a 
falar de que se dobra fatal, os nosos dobrado
res están pondo as suas voces aos actores das 
séries das TV privadas, dobraron ciclos e 
longametraxes para TVE e seguen a dobrar 
en galego. O mellor elóxio para eles é que 
pasan desapercebidos. Os acomplexados so
mos nós. Non cirticamos os seus traballos 

'Aqueles vinte son 
agora mais de 
douscentos, 
melloraron os meios, 
a calidade de voces e 
a interpretación. 
Nada ten que envexar 
á outras dobraxes 
fe itas no Estado 
español'. 

cando están feitos en castellano, e nos parece 
que interpretan moi ben, mais en canto cám
bian de idioma xa dicemos que esto non é 
cnbel, que ver a Paul Newman en galego non 
resulta. Que desastre. 

Eu son amante da dobraxe, non da dobraxe 
en galego. Ao igual que amo a literatura e o 
teatro, non a literatura e o teatro galegos. 
Porque actuo con norrnalidade, sen risos e 
olladas esquivas que veñen do auto-ódio. 
Oxalá tantos sacrifícios dos meus amigos do 
teatro e o cine sirvan polo menos para facer
nos pensar de cando en vez que ao mellor 
lles iria mellor se non traballasen no noso 
idioma. Claro que eles fanno con total nor
malidade. Porque até nisto son avangarda. 
Van adiantados a respeito das institucións 
que deberían apoialos e tamén a respeito do 
público que os xulga. Cantos espectáculos 
vemos ao longo do ano nos cenários do Es
tado español, bastante inferiores aos que aqui 
montan algunhas das nosas compañias. 

Por certo que a nom1ativa vixente, (reinante) 
segue a estropear a naturalidade dalgunhas 
cenas míticas do cine. Ás veces hai que pen
sar máis nos resultados de credibilidade que 
poda ter unha película que nas normas que 
tan campeadoramente a RAG e o ILG cria
ron. Que culpa terá Richard Burton das nosas 
misérias? + 
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DIAS 

• Outro prémio 
para Diaz Pardo 

Apesar do seu cepticismo, a figura 
e a persoalidade de Isaac Diaz 
Pardo concita unanimidades no 
ambente cultural. Agora é a 
Irmandade Cultural de Moaña, un 
colectivo organizado pola A.C. 
Nós, que agrupa a diferentes 
agrupacións da localidade, quen 
decidiu conceder a Diaz Pardo o 
prémio de ámbito galego que lle 
será entregado no transcurso da 
cea que celebrarán en Moaña o 
sábado 13 de Xuño ás 21,30 horas. 

O xurado valorou a "importáncia 
da sua obra artística, o entronque 
histórico co galeguismo na 
América e Galiza, a importáncia de 
ter recuperado a tradición histórica 
do complexo de Sargadelos, o 
labor de promoción e animación de 
innumerábeis empresas de interese 
para Galiza (Ediciós do Castro, 
Instituto Xeolóxico de Laxe, 
Instituto Galego de Información ... ) 
e a sua contribución ao debate 
sobre a economía na Galiza". 

Na mesma cea entregaranse os 
prémios ás máis importantes 
iniciativas socioculturais e/ou 
comunitárias do ano en Moaña. + 

• C~clo de política 
internacional 

O Instituto Galego de Análise e 
Documentación Internacional e o 
concello de Vigo, anúncian para o 
mes de Novembro un ciclo de 
catro mesas redondas baixo o 
epígrafe xeral "Temas da nosa 
época". A nómina de asistentes 
promete un importante debate, 
ainda que alguns dos' convidados 
ainda non confirmaron a sua 
presenza. Serian catro mesas sobre 
"O integrismo no mundo árabe" 
(con Pedro Martfuez Montávez, 
Jorge Dézcallar, Teresa Aranguren 
e Taher Majdoub); "Reflexións 
occidentais sobre os cámbios no 
Leste" (Oskar Lafontaine, 
Santiago Carrillo, Alvaro Cunhal e 
Ludolfo Paramío); "Un novo 
comezo para Europa" (Femando 
Morán, José Barros Moura, Xosé 
Ramón Barreiro) e "Demasiados 
pobres para a.democrácia?" (José 
Saramago, Ignácio Ramonet e 
Mariano Aguirre ). As mesas 
redondas estarán moderadas por 
directorys de diferentes meios de 
comunicación galegos. + 

• 

• Ourense, cidade literária 
Organizado polo Clube Cultural Alexandre Bóveda no 
marco do remodelado Teatro Principal da Rua da Paz, a 
meirande parte da extensa nómina de escritores ouren
sáns das xeracións novas e máis veteranas, enfocaron a 
sua atención ao fenómeno dunha cidade galega que moti
vou máis literatura. Con Blanco Amor gravitando sobre 
todas as intervencións, en difentes mesas redondas evo
couse desde os escritores do século XIX (Alonso Monte-

• Clausurado o Ciclo de Primavera 

ro reivindicou con forza a Lamas Carvajal), pasando pola 
Xeración Nós (Carlos Casares) e as relacións que os es
critores de postguerra e os máis novos mantiveron coa ci
dade, unha relación onde -0 amor e o ódio, a evocación in
fantil e adoescente e a actual falta de proxecto cidadán, 
foi marcando as intervencións. Camilo Franco, que se 
mostrou especialmente crítico, intentou resumir citando a 
Blanco Amor "Ourense é pequena para os escritores".+ 

Cun concerto do grupo irlandés-americano Nightnoise élausurouse un dos máis bri
llantes ciclos musicais dos últimos anos, organizado por Xuventudes Musicais e o 
Concello de Vigo. 

Nightnoise, que comezou asina Ga1iza a sua xira polo Estado español e Portugal, le
va sete anos traballando xuntos con carro discos no mercado editados polo selo 

· Windhamhill. 

• Xohana Torres, 
criadora fe minina 
do ano 

O millón de pesetas que a Conse
lléria de Cultura concede cada ano 
a unha escritora galega foi parar á 
compostelana Xohana Torres auto
ra de obras como Estacións do 
mar ou Adiós, María. Pertencente, 
na clasificación que realiza Carme 
Blanco, á segunda xeración de 
postguerra Xohana Torres ten cul
tivado a poesía, a narrativa, o tea
tro, o ensaio e a literatura infantil. 

Na mesma análise de Carme Blan
co afírmase "é importante tamén a 
sua contribución ao nacemento do 
xénero infantil nos anos sesenta 
coordenado polo galeguismo do 
momento, igual que o é a sua parti
cipación no movemento cultural 
protagonizado pola denominada 
Xeración dos Xogos Minerv ais á 
que ela pertence e que se aglutina 
en torno ao suplemento do diário 
La Noche. Neste ·grupo, esencial
mente masculino, a p'reséncia lite
rária de Xohana Torres ou de Mari
na Mayoral son excepcionais, co
mo o será tamén a preséncia políti
ca de Maria Xosé Queizán". 

O xurado que tomou a decisión es
taba presidido por Paz Lamela e 
formado por Constantino García, 

Maria Femanda Pardo, Rosario 
Alvarez Blanco e Maria Victó
ria Mor~no. + 

• Blanco Amor 
. e o Diadas 
Letras Galegas 

Na valoración feíta pública por Xuventudes Musicais fálase do éxito de público e de 
grupos asistentes, "cunha média de 700 persoas por concerto e apesar dalguns pre
zos inevitablemente altos, haberia que remontarse dez anos atrás (II Festival Interna
cional de Jazz de Vigo) para atopar tal cantidade de primeiras figuras da música a 
nível mundial. Michael Nyman Band e Philip Glass Ensemble foron alguns dos gru
pos asistentes.+ 

O concello de Redondela, im
pulsor do prémio mancomuna
do que leva o nome do escritor 
ourensán, foi pioneiro en propor 
que o Diadas Letras do 93 sexa 
adicado ao autor de A Esmorga 

Eduardo Blanco Amor. e Xente ao Lonxe. o testigo da 

O grupo Nightnoise. 

A ODISEA 
C:llÓ E 

• Outra entrega 
dos comixários 

Cun esforzo digno de toda 
loubanza e apoio as xentes 
do Frente Comixário de 
Ourense veñen de tirar o 
número 5 da sua revista. Na 
apresentación do número 
queixáronse de que se tiña 
pasado do entusiasmo no 
apoio institucional cando 
organizaron as Xomadas de 
Banda Deseñada, a un 
esmorecer contínuo "e unha 
chea de boas palabras" . A 
revista anúncia, mesmo 
realizada esta crítica, a 
próxima organización da 
cuarta edición das 
xomadas.+ 

Homero 

Odisea 

CONSEllO DAL1JL11JRA GALEGA 

proposta foi recollido no I Encon
tro de Escritores Ourensáns, duran
te o cal Luis Pérez Rodríguez, que 
ten recopilado todo o labor xoma
lístico americano de Blanco Amor, 
insistiu na cuestión pésie ao acento 
crítico de Camilo Franco que afir
mou no curso dunha mesa redonda 
que "o Dia das Letra , tal como e 
concebe, acaba por matar aos e cri
tores homenaxeados e só serve para 
o lucimento dos académicos". Car
los Casares, presente tamén no En
contro, retrucou esa afirmación e 
puxo o exemplo de Alvaro Cun
queiro, "no ano que e lle adicou o 
Día das Letras pasouse de vender 
anualmente 3 millóns de pesetas 
das suas obras a 20 millóns". + 
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Unha cala . 
na história 
do teatro 
Da man das Ediciós do Castro, Fran
cisco Pillado Mayor publica unha 
monografía na que estuda a obra tea
tral de Manuel Lugrís Freire: O tea
tro de Manuel Lugrís Freire (188 
páxinas e material gráfico). 

Pillado Mayor analisa estética e 
ideoloxicamente as seis obras tea
trais de quen fora presidente da 
Académia Galega. As conclusións 
ás que chega son doadas e clarifica
doras. O teatro de Lugrís Freire, es
teticamente, itúase nas coordena
das do teatro burgués español do 
seu tempo: Tamayo, Echegaray, etc. 
Ideoloxicamente hai unha certa rup
tura entre as primeiras e as últimas 
obra . Mentres nas primeiras o 
acento social --e rebelde- sempre 
situándose no límites do cristianis
mo acial e da moral cristiana, so
barda, nas últimas é o aspecto na
cionalista, de unión de todos os ga
legos por riba das diferéncias entre 
si, o que máis chama a atención. 

O teatro de Lugrís era un teatro 
pobre, e o que se reproduce a con
tinuación sobre unha obra determi
nada, ben pode ampliarse ao con
xunto das obras teatrais do escritor 
galega: "Desde o ponto de vista 
especificamente teatral, Minia é 
unha obra caracterizada polo esta
tismo. As personaxes limítanse a 
falar ou a discursear sobre feítos e 
situacións que aos espectadores se 
lle ocultan. Como ucede en todas 
a obra de Lugrís Freire, a per o
n axe carecen de vida própria e 
on mero pretexto , atravé do 

que e ex.pre a o autor" (páx. 93). 

Compre, tarnén, ubliñar o traballo 
de investigación de Pillado Mayor 
sobre a Escala Rex.ional de Decla
mación e o seu entorno, asi corno o 
aparello documental que acompa
ña á presente edición.+ 

XGG 

ocia\ismo 

Memórias 
dunha 
pedagoga 
A série Documentos de 
Ediciós do Castro recupera 
con Ernestina Otero 
Sestelo. Pedagoga a 
biografia dunha mestra da 
Escola Normal de 
Pontevedra que forrnou a 
várias xeracións de mestres, 
moitos dos cales recolleron o 
e pírito democrático que o 
golpe fa cista de 1936 
truncou. António Puga 

G~~O 

11 conta de libros · 11 

Gal ego 
na fronteira 
O Clube Cultural Adíante 
editou as comunicacións do 
congreso celebrado en 
Celanova no 1989 sobre a 
situación da nosa língua e 
cultura nas comarcas da raía 
de Zamora, Asturias e León. 
Traballos de Femández Reí, 
A. Santarnarina, Manuel 
González, Alvaro X. López 
Mira, Benigno Femández 
Braña, Xesus López Témez, 
Francisco Macias, Valentin 
Carrera e António Meilán. 
Inclúese o manifesto 
reivindicativo elaborado no 
Congreso.• ......... 
•••••••• ... , ...... ........... -···-··· ......... ......... ........... ........... 
•••••••• ......... 

As verbas 
de chumbo 
de Castelao 
Incluido na colección 
A Trabe de Ouro de 
Pensarnento, Sotelo Blanco 
reedita unha escolma de 
textos de Castelao xa 

suscribiu con Suárez Picallo 
aos patriotas irlandeses e ao 
dictador Oliveira Salazar. t 

Textos 
sobre· Cuba 
Sodepaz recolle no último 
monográfico dos Cadernos 
de Africa e América 
Latina, vários traballos 
sobre a actual situación de 
Cuba. Artigos de Rafael 
Hernández, Marcos 
Roitman, Vasco Gonvalves e 
Alberto Cruz; unha 
entrevista ao dirixente 
Carlos Lage .realizada por 
Arleen Rodríguez e o texto 
completo da mensaxe de 
Fidel Castro á Cumbre 
Iberoamericana de Costa . 
Rica. Pódese entrar en 
contacto con SODEPAZ no 
teléfono (91) 522 80 91.t 

e crebe esta biografía, con 
prólogo de Filgueira 
Valverde, con sendos 
apéndice con opinións de 
diferentes pedagogos e 
breves lembranzas dalguns 
do que foron os seus 
discípulos.• 

.... JI ..... .......... ......... ~ .. 

esgotada, 
introducida 
por un breve 
estudo de 
Rodríguez Fer. 
O volume 
contén a série 
Verbas de 
Chumbo que 
Castelao 
inseriu na 
revista Nova 
Galiza e as 
cartas
manifesto que ALTO A LA AGRESION 

A nosa independencia depende de ti 
"O piar da esquerda 
americana é que atraigoou 
para salvar as suas 
piscinas" 
Orson Welles 

Para os outros, os que 
nom atraigoam por umha 
piscina, este livro. 

• Socialismo e mercado. 
Notas de Economía Política. 
Ramom L. Suevos 
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Guillermo 
/ no pa1s 

das maravillas 
O CDG -estrea 
Un soño de verán 
de Shakespeare 

21 

O Centro Dramático (CD) acota 
outravolta a comédia de Shak:espe
are. Desta con algo rnáis de acto
res, atrezzo (adubio), música, mi
mo, danza, trucos e unha traduc
ción profusa e recargada. O espec
táculo retoma a política institucio
nal de procura de público e non 
abre novas perspectivas sobre a 
pais.axe do autor inglés, que por 
obra do Soño de Verán (O soño 
dunha noite de San Xoán ou O so
ño dunha noite de verán noutras 
traduccións), xa é o dramaturgo 
máis representado en galega. Con
trastemos esta marca. O CD repre
sentara As alegres casadas e o Te
atro do Noroeste montou un Reí 
Lear. Estas visitas ao mesmo autor 
foran tamén baixo a dirección de 
Eduardo Alonso 
e en todas tres 
obras repetíran-
se actores, tra-
ductor.es, técni- O 
cos e mesmo espectáculo 
protagonistas. desta 
Non ten dema-
siada complica- política de 
ción unha coin- imantar ao 
cidéncia desta 
clase no teatro espectador 
galega, pero é desleigado 
raro · que se dea e" unha . 
en tan breve es-
pácio de tempo comédia de 
sobre un mesmo enredo con 
autor. 

profusión 
Claro que pode 
preguntarse se 

de adornos, 
sobre unha estamos a falar 

outravolta de versión 
Guillermo Sha- empachada. 
kespeare. É unha 
dúbida con moi-
ta razón porque 
os que recuncan 
son os responsábeis da versión do 
Soño (Eduardo Alonso / Manuel 
Guede), nunca apartada daquela fór
mula de pasar Moliere polo tubo da 
comedia dell' arte, .o lugar máis 
achegado ao que as instáncias insti
tucionais consideran o centro do 
éxito. Manuel Guede, que desde 
Novembro pasado é director do CD, 
explicou o fin deste novo Shak:espe
are durante a apresentación da obra 
en Compostela: "a reconciliación da 
comédia co público galego para nos 
achegar aos seétores sociais afasta
dos do teatro até agora, pero que es
tán a demandar unha necesidade sen 
cobrer". 

Non debe entrar dúbida nengunha 
do caracter institucional desta de
claración, avaliada pala presenza do 
novo director do IGAEM Luis Cor
deiro. Hai apenas ano e meio, 
Blanco Gil anunciaba que o CD 
sentaba os alicerces do teatro na
cional galego; agora regresa á pro
cura do público dacordo con fórmu
las xa ensaiadas. Ben está sabela. 

Engaiolar é o lema 
Repasemos lago en que consiste a 
prescripción para engaiolar ao pú
blico que dinque vive de costas ao 
teatro. Cóllese a carrocería básica 
dunha mómia (un clásico) e 
metalízase con adornos, cortes ser-

(continua na páxina seguinte) 
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pentinos e adubíos cromáticos. 
Manuel Guede di que non se pode 
considerar aos clásicos coma "po
eirentos obxectos de museu". O 
traballo de liberar do fria o carpo 
embalsamado e liofilizado pasa xa 
que logo por cortarlle un traxe: "A 
versión que aqui se apresenta -ex
plica o director do CD-, é tan leal 
con Shakespeare como se cadra el 
o foi (sic) con .todas as suas usur-

. pacións. As palabras palas que 
aqui se optou perseguiron o enre
do, decidíronse pala troula, proce
deron a amar sen comprometer os 
compromisos do soño". 

O espectáculo que podia resultar 
desta política renovada de imantar 
ao espectador desleigado é unha 
comédia de enredo con profusión 
de adornos, sebre unha versión 
empachada. Non hai medo de que 
o obxecto de museu apareza poei
rento. O estilo de representación, o 
ritmo e o tratamento son artificiais, 
manieristas case. Por que lago na 
intención de revivir a mómia es
creberon Guede e Alonso un texto 
tan sobrecarregado? As veces o ac
tor non ten un pauso na frase para 
respirar. Por exemplo, Romeo, na 
cena segunda do acto segundo: "E 
ali, sen ensarillada nengunha, o na
so amor recíproco voará voandeiri
ño nunha sorte sen fin cara o tem
po ditoso. Pero oin pasos. Por aí 
vén alguén. Será asisado agachar 
por algún sitio para ver sen ser vis
to". Senón, Lisandro, no mesmo 
cadro: "Amor meu, tanto camiñar 
fatigoute de veras. E o certo é que 
lle perdin o norte a esta verea. Se o 
encontraras conveniente eu dicia 
que era mellar folgar aqui un ana
co, miña querida Herminia, e así 
que rompa odia renovar o camiño 
con máis folgos". 

No meio da tanto gongorismo, os 
versionadores tómanse licéncias 
de revista de Zori-Santos: "A onde 
queres ir? A India, a Bagdad, ao 
Caribe, a Chingapur... ?", oferece 
Noitebra (acto Cuarto, 1) "A Chin
gapur mesmamente", resposta To
ríbio. Por boca de Alonso/Guede, 
Noitebra di, mentres coa man a 
tremer procura o carallo de Toríi
bio (Acto 11, 11) " ... esa cintura en
gaiolante, esa entre ... esa entre ... 
Esa entreperna!". 

O tópico da fraga 

Todo isto acontece na cenografia 
dun teatro, metáfora sobre-textual 
que é menos suxerente ca sinxela, 
amáis de recaer no exceso de volu
me que limita a itineráncia. Evíta
se o tópico da fraga pero non se 
inventa algo mellar. 

Os níveis de actuación son perfei
tamente desiguais. Para represen
tar a Puck, (cifra e resume da grá
cia, a expresión e o movemento no 
teatro), agacharon a Luma Gómez 
baixo unha inclemente capa de 
maquillaxe ao tempo que lle mar
caban paso de oca. Outro tanto fi
xeron coa voz: o seu parlamento 

que tiña que ser volantin de pólvo
ra e arreguizo está conxelado nun
ha só nota, que ás veces non pasa 
da cuarta fila de butacas. 

Lisandro (Raul Varo) e Demetrio 
(Santi Prego) comparten a entoa
ción e os estilos até confundir a 
configuración de cadanseu papel. 
Está espléndida Rosa Alvarez, que 
tira todo o partido do seu oficio e 
da voz baixo a roupa da bruxa 
Noitebra. Mesmo cando non quer, 
alumea a enorrrie voltaxe irónica 
de Avelino González (Canivelas) 
que sobrancea entre os cómicosde 
par de Ernesto Chao (Marmelo ). 
Son brillantes os trucos de trans
formación de Alícia, orixinais do 
Mago Antón. 

O texto orixinal dos actores arte
sáns medrou para que ficase unha 
farsa no meio do Soño . Non era 
necesário porque a clave de comé
dia domina toda a obra, mesmo o 
que non tiña esa caligrafía no ori
xinal. Máis ca o soño de Alícia, ao 
que Guede / Alonso fixeron res
ponsábel da invención, haberia 

. que falar das aventuras de Guiller
. mo. Despois do que nestas notas 

se conta, non haberá quen dubide 
se o apelido é Shakespeare ou Ch
rompton. t 

G. LUCA DE TENA 

Equipa e Reparto 

Versión, Eduardo Alonso e Manuel Guede. Di
rección, Eduardo Alonso. Música, Femando 
Alonso coa Xove Orquesta. Tramoia, Forxán. 

Alicia, Inma Antonio. Acomodador, Victor L. 
Mosqueira. Xas, Luma Gómez. Marmelo, Er
nesto Chao. Canivelas, Avelino González. 
Fuciños, Serxio Pazos. Lapacaldos, Miro 
Magariños. Gaitiñas, Victor L. Mosqueira. 
Canicouba, Marcos Orsi. Teseo, Pepe Soto. 
Hipólita, Maria Xosé Bouzas. Romeo, Eva
risto Calvo. Toribio, Diego Varela. Hermi
nia, Sabela Lago."Demetrio, Santi Prego. Li
sandro, Raul Varo. Helena, Mara Sáochez. 
Zugota, Nuria Sanz. Antaruxa, Mercedes 
Castro. Chamorra, Anxela Lamas. Noitebra, 
Rosa Alvarez. Titania, Belén Consteola. 
Oberón, Miguel Pernas. Corpo Coreográfi
co: Prixileira, Conchi Nieto. Belitroca, Romi
na, Guerra. Xebra, Sara Alonso. Cabicha, 
Berta Teijeiro. Libeliño, Isabel Sebares. Pa
rragueso, Asunción Raso. Lucecú, Montse 
Sánchez. VacaJouro, Natalia Pérez. • 

AS AVES DE RAPINA 
EN GALIZA 

Guía de campo e guía didáctica 
Pablo Rodríguez (Oitabén) 
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_Gravura de Agustín Portela. 

Agustín 
Portela, 
derradeiro 
epígono 
dunha 
xeración 
Non é fácil estabelecer nun artis
ta un paralelismo tan estreito en
tre vida e obra como podemos 
atopar en don Agustin Portela, 
artista e home, home ou artista 
segundo se queira. Dentro das ní
dias marxes nos que discorre a 
sua produción gráfica encontrare
mos un posicionamento vital que 
prolonga o emotivo sobre os seus 
debuxos nunha simbiose que be
be das fontes mais xenuínas da 
nasa tradición. 

É esta unha tradición que desde o 
século XIX se afirmou como fun
damental para o desenvolvimento 
cultural do país. Desde aquetas 
épocas atá hoxe, o debuxo, o viñe
tismo, o cartel, gravado ou ilustra
ción, foron ferramentas indispen
sábeis na reconstrución da nosa 
identidade, feita a golpes de vo
luntarismo incomprendido que 
asentaron a pedra angular da nosa 
arqueoloxia e etnografía. 

As coordenadas nas que o debuxo 
deixa de ser auxiliar para ser razón 
criativa en si mesma, son as que 
ternos que utilizar para valorar na 
sua xusta medida a importante tra
xectória criativa de don Agustín, 
erector dunha das xeracións máis 
especialmente transcendentes do 
noso país e que o situan como un 
dos seus derradeiros epígonos. 

Filio dun liberal ilustrado ponteve
drés, don Francisco Portela, do seu 
pai receberá algo máis que os estí
mulos para as artes e as letras, o 

seu amor a Pontevedra,e a predis
posición para os aspectos sensíbeis 
e os valores positivos da tradición, 
que a bon seguro non foron alleos 
a ·un don Agustín adolescente na
quelas conversas vilegas na reboti
ca de Perfecto Feijóo. 

Poi aluno de Castelao no Instituto, 
e en Madrid, a onde se dirixe tras 
do bacharelato a estudar a carreira 
de Aparellador, terá como rriestre 
ao importante gravador lugués 
Castro Gil, na Escala de San Fer
nando. De retorno a Pontevedra, 
estará vencellado á vila do Lérez 
toda a sua vida, fonte nutricial dos 
seus temas, abirgo do seu tempera
mento e reflexo da cotidianeidade 
daquela vila que se esperguizaba 
lentamente dun sano profundo en
tre as referéncias labregas da sua 
feira e o abrente de pequena vila 
provinciana. 

A sua acitividade será diversifica
da e ampla, obediente a unha vo
cación emoti-
va e vital, fio 
condutor dos 
seus mellares Estará 
compañeiros 
de xeración, 
conscientes to
dos eles de se
ren habitantes 
dun país no 
que todo esta
ba por facer. A 
sua vontade 
persoal non o 
cinxirá ao ex
clusivismo do 
traballo artísti-

ven cella do 
á vila do 
Lérez toda 
a sua vida, 
fon te 
nutricial dos 
seus temas, 
abrigo 
do seu 

co senón que temperamento 
colabora en e reflexo 
embrións de 
proxectos ins- daquela vila 
titucionais tan 
pronto ofere
cen a posibili
dade de seren 
úteis ao país. 
Velaqui a rea-
1 idade actual 

que se 
esperguizaba 
lentamente. 

do Museu do Pavo Galega, O Pe
drón de Ouro, o Padroado do Mu
seu de Pontevedra, etc ... , que re
presen tan alguns dos aspectos 
máis inquedos de don Agustín co
mo home comprometido co devir 
construtivo do país. 

Como debuxante a sua figura hai 
que aliñala a carón do importante 
grupo que desde Castelao até el 
mesmo definiron en "Escala gráfi
ca de Pontevedra" amparada no 
fervor criativo anterior á guerra ci
vil. Aos nomes de Enrique Cam
po, Pintos Fonseca, Sobrino, os 
traballos de viñetismo e publicida
de de Maside e M. Torres, van 
aparelladas as fecundas aporta
cións de Agustín Portela, enchen
do máis de cincuenta anos de acti
vidade criativa. 

Un dos seus primeiros traballos 
garda unha referéncia familiar en
trañabel: a colaboración co seu pai 
nas "Narraciones breves" publica
das en torno aos anos trinta. Poste
riormente ilustrará libros de Cun
q ueiro, Cabanillas en "Samos", 

con quen convivirá no mosteiro 
durante un verán dando forma grá
fica ao poema do ilustre camba
dés. Vida Gallega, Faro de Vigo, 
La Noche, e aquela frustrada expe
riéncia periodística que foi Chan 
no solpor da Ditadura ocuparon as 
suas páxinas con debuxos de 
Agustín Portela. 

Entre as publicacións máis impor
tantes signo do desvelo dun grupo 
de compañeiros que se ruTexunta
ron en tomo ao proxecto de Porte
la está "Pontevedra é boa vi la", 
dedicada ao seu pai como testemu
ño do seu amor a Pontevedra e 
editada en 1947. Nesta obra con
tou coa colaboración entre moitos 
outros de Otero Pedrayo, Florenti
no L. Cuevillas, Vicente Risco, 
Fraguas, Fernández del Riego, 
Bouza Brey, Celso Emílio Ferrei
ro, Aquilino Iglesia Alvariño, etc. 

O debuxo de Portela é fillo dunha 
época de e pecial ignificación 
cultural para o noso país, e ne e 
senso o cruxol xeracional está pre
sente en cada trazo sensíbel. Fren
te a aquela expre ividade basada 
na liña de Ca telao ou Cebreiro, 
Portela incorpora a forza do claro
escuro a base dun domínio do tra
zo que non esconde a sua vontade 
de criar atmósfera e dirixir expre
sión. É esta unha ascendéncia do 
gravado ao augaforte, xénero que 
tamén praticou e do que tivo un 
magnífico mestre no lugué Ca tro 
Gil. 

A temática da sua obra abranxe 
desde a anédota cotiá até os as
pectos pitorescos que proceden 
da subtileza popular. Neles hai 
espazo para o drama ou para a 
ironía, para o histriónico ou para 
o temperamental, cronista sem
pre daqueles aspectos do tradi
cional que carregan o discorrer 
da vida diária. 

U nha das su as aportacións defini
tivas será o "Plano de Pontevedra 
intramuros a mediados do éculo 
XIX". Obra de pormenorizado de
talle, nostálxia dun dos burgos his
tóricos máis importante da Gali
za. Emparéntase este traballo co 
aspecto recuperativo do dibuxo ar
queolóxico, herdado daquela esca
la incomparábel que foi a Socieda
de Arqueolóxica de Casto Sampe
dro Folgar. Este traballo coloca a 
don Agustín Portela como un ho
me que leva de xeito xenero o o 
seu agarimo a Pontevedra e Galiza 
e o sabe tran mitr coa sua lingua
xe. Por diante do interese do arti -
ta está o interese da comunidade, 
pois esta estampa gravada do pla
no de Pontevedra tivo, e mantén, 
unha función de amplo respeito e 
divulgación do noso património 
local como nengunha outra pro
posta gráfica. • 

FERNANDO M. VILANOVA 

Homenaxe na Deputación de Pontevedra, or
ganizada por Amigos da Cultura e a Corpo
ración provincial coa publicación do libro 
"O Trasno" e unha exposición antolóxica de 
debuxos de Agustin Portela 

amtl 
editora 

Torres do Pino- Bloque Sul, 1 Oº A. 
Telf. (988) 21 60 28 

Apartado 1168 - 32001 OURENSE 
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PAuL CELAN: A TENTACIÓN DO SILENCIO 
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 

Conta George Steiner, en Presencias reais, 
como entrou en contacto coa poesía de Paul 
Celan. Entre dous trens, na estación de 
Francfort, o "estraño nome" do poeta saíulle 
6 encontro dende a capa dun libriño de quios
co. En canto que pousou os seus ollas no pri
meiro verso -falaba dunha linguaxe composta 
de palabras "ó norte do futuro"- Steiner sou
bo que aquel era un encontro definitivo. 

Non o sei con certeza, pero sinto que para un 
non alemán (01,1, cando menos, para un com
pleto ignorante desa lingua) un tal encontro 
é, senón imposible, altamente improbable. 
No mellor dos casos -se o poeta encontra un 
traductor auténtico poeta- será o encontro 
con outro poema, outro poeta. 

Pola miña parte, cheguei a Celan por un ca
miño moi diferente. Un camiño lento, máis 
de estudio e reflexión, que de achádego e 
deslumbramento. Un camiño no que sospei
to que aínda estou lonxe do verdadeiro en
contro. Quizais, despois de todo, un poeta só 
poida ser amado e "comprendido" (quítese
Ue a esta comprensión todo significado ex
plicativo: a poesía compréndese só no senso 
de incluíla dentro de nós , nunca no de 
abranguela; toda gran poesía resérvase sem
pre un espacio incomprensible) dende o in
terior da súa propia lingua. 

Cheguei eu a Celan da man dun filósofo, 
Alain Badiou, quen, no seu Manifesto pola 
filosofía, cítao como o derradeiro dos poetas 
da "idade dos poetas". Poetas estes que fixe
ron dos seus versos, das súas palabras, ex
presión reflexiva do ser inapreixable do 
mundo. Poetas metafísicos, poesía ontolóxi-

ca. Poesía sustituta do pensamento na era da 
morte de Deus, na época tráxica das tres ra
dicais negacións: non hai ser senón nada, 
non hai coñecemento senón ficción, non hai 
logos senón metáfora. 

Nietzsche, pois. A poesía como único discur
so. A arte como soa salvación. ¿Salvación? A 
poesía de Celan semella máis ben a crónica 
desesperada do fracaso dese único discurso, a 
imposible salvación pola palabra e a beleza. 

Unba palabra -ti sabes: 
un cadáver. 

A poesía de Paul Celan aparéceseme, tal é o tí
tulo dun dos seus poemas, como o "crepúscu
lo das palabras". Un ocaso contra do cal o 
poeta loita fozando na materialidade física dos 
signos sonoros-escritos, nun labor de conxunta 
e desconxunta para o cal a lingua alemana se
mella conceder posibilidades case ilimitadas. 

Der erklimpfte Umlaut im Unwort: 
dein Abglanz: der Grabschild 
eines der Denkschatten 
hier. 

(A metafonía conquistada na non-palabra:/o 
teu reflexo: a lápida/un dos pensamentos
sombra/aquí.) 

O que me chama dende estes poemas, a pe
sar da lonxanía idiomática, é a dorosa since
ridade que transmite este reiterado descenso 
ó interior das voces e palabras (das voces
palabras). Nada do compracente xogo do 
poeta posmoderno que, abandonada toda 
pretensión de significatividade, reduce a 

arela poética a un espellar de palabras sobre 
palabras. Non, senón que, ,nese dramático 
pelexar por-contra as palabras, Celan requi
re da linguaxe imaxes coas que pensa-la 
esencialidade do mundo e a vida. O tempo, 
a marte (" ... a hora recorda/o ollo-amén
doa da morte."), o amor ("O amor, fermo
so como camisa de forza"). 

Pero tamén a guerra e a paz. Celan, alemán e 
xudeu. O horror nazi afectoulle de moi preto: 
seus pais morreron nos campos de extermi
nio. Mais nos seus versos a dor semella re
primida por un pudor que é case impotencia. 
A dor e tamén a esperanza, tímida, descon
fiada. Con razón. "No pasarán", berra en 
castelán, co berro universal republicano de 
resistencia, nun poema no que evoca as loitas 
revolucionarias en Viena e Madrid, en Extre
madura. Mais pasaron. Paul Celan, alemán, 
xudeu, home de esquerdas. Un derrotado. 

AuiN BADIOU NO SEU 

MAN!FESTO POIA FILOSOFIA 

CITAO COMA O DERRADEIRO 

DOS POETAS DA 

"IDADE DOS POETAS". 

O recoñecemento do sen sentido da palabra 
("a sacra palabra sen sentido", "unha pa
labra sen sentido", versos reiterados cosque 

, . 

EDUCACION PRIMARIA 
. NOVIDADE 

• Método motivador. 
• Leya inplícito un método de lectura. 
• Lectura-imaxe, Comprensión-imaxe. 
• Fonoloxía e psicomotricidade. 
•Ritmo. 
• Lecto-escritura. 

ga 

o poeta confesa ese recoñecemento) non é, 
logo, un punto de partida vergoñenta ou co
bardemente admitido, senón unha evidencia 
que se lle impón á vontade teimuda do poeta, 
que contra ''tabús" e "límites" vai e vén 

nun 
significado-caza, nun 
significado-
fuxida. 

A palabra poética tórnase sobre a palabra mes
ma como 'resultado non procurado da procura 
máis rigorosamente poética. O poeta acude un
ha e outra vez á palabra para falar do mundo e 
ó mundo. Ou para falar ó mundo contra o 
mundo. Nostalxia dun tempo "cando o pobo 
nas distancias/outra volta estaba arredor de 
vós". Quizais este ocaso das palabras non ése
nón o producto inevitable do seu uso-abuso. 
Antes de nós -chegar xa a palabra nos precedía 
(" ... antes do que el xa estivo/a súa pala-
bra ... ") e agora o mundo está cheo de palabras 
("circunda agora ó mundo a palabra"). 
Quizais só restan dúas opcións: a recuperación 
da inxenua crenza no poder primixenio da pa
labra ou o silencio. Paul Celan non podía crer 
na primeira destas opcións (¿poderemos pemi
tírmonos nós tal esperanza?). Aceptou "os gol
pes do silencio" como aceptou a tráxica con
tradicción do desexo amoroso. 

Sobre os rastros de chuvia mollados 
a pequena prédica malabar do silencio. 

É como se ti poideses oír, 
como se eu aínda te amase. 

Paul Celan suicidouse en París no ano 1970. • 

• Lingua 1º 

• Lingua 2º 

• Guía Diadáctica 

Autores: Colectivo Meiró 
Coordinación: David Otero 
Ilustrador: Manuel Uhía Información e mostras: Editorial Galaxia, Telf.: 43 21 00 (Vigo) 
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"El pescado que pescan sobre tarde 
reparten entre ellos con largueza; 
en dar ninguno dellos es cobarde 
que tienen la miseria por bajeza ... 
Si como tienen obras, fe tuvier:an, 
fueran de los llamados escogidos, 
mas porque en el demonio vil esperan 
serán con fuego eterno consumidos". 

O epigrafe que abre estas liñas son 
palabras do evanxelizador e cro
nista en verso P. Escobedo. 

O obxectivo da conquista das 
Américas non foi, desde logo, a 
evanxelización, senón a consecu
ción de riquezas, que na prática se 
realizou polo sistema sinxelo -e 
pouco cristián, teño entendido
do roubo. Pero, logo, como é que 
nos diários de C. Colón a palabra 
"Cristo" asoma nada menos que a 
metade das veces que palabra "Ou
ro"? A resposta pode estar en que 
a evanxelización resultou de moita 
utilidade para os conquistadores: 
foi, ao mésmo tempo, unha xustifi
cación e un arma. 

A xustificación parece precisa para 
tapar unha realidade brutal coa que 
se cadra nen tan sequer os causan
tes dela podian enfrentarse sós. A 
verdade sempre foi, é, moi dura. 

En 1493 o papa -valenciano de 
Xátiva- Alexandre VI concedeu 
aos Reis católicos a soberanía so
bre todas as terras descobertas e 
por descobrir cara as Índias (ao 
Oeste de certo meridiano) que non 
pertencesen a nengun príncipe 
cristián, ao mesmo tempo que lles 
encomendaba a evanxelización de
sas terras. 

A relación dos crimes que ia che
gando a España intranquilizou algo 
aos reís. En 1513 don Fernando 
aprobou unha lei fixando o texto 
do "requerimento" que os conquis
tadores tiñan que ler, antes de ata
caren calquer povo indíxena, <lian
te dos seus xefes, para que os nati
vos tivesen oportunidade de some
terse polas boas. Tiñan os conquis
tadores que lles explicar a criación, 
o mistério da encamación e a po
testade coma vigairo de Cristo do 
papa, quen cedera aquelas terras ao 
rei de Castela; polo que os índios 
tiñan que aceitar o cristianismo e 
dar obediéncia ao reí. Se o non fa
cian, os españois terian direito a 
declararlles xusta guerra e a escra
v izalos. (Por certo que tal cousa 
pareceuJles un miramento por de 
máis a moitos conquistadores, que 
leron o requerimento lonxe das al
deas que despois habían ser quei
madas e saqueadas por surpresa; 
ouiras veces fíxose <liante de alde
as baleiras, sen intérprete ... Ao 
mesmo autor do texto, Palacios 
Rubios, dáballe a risa, segundo 
conta o historiador Oviedo, cando 
este lle contaba casos que se pro
duciran coa leitura do requerimen
to ). 

O 16 de Novembro de 1532, en 
Cajamarca, topáronse F. Pi.zarro e 
o inca Atahualpa. O dominico Vi
cente Valverde quixo resumirlle ao 
inca os preceitos cristiáns e con
vencelo de que el e os seus vivían 
en pecádo. Amostroulle a Bíblia, o 
libro que <licia esas cousas; a 
Atahualpa o libro non lle dixo na
da e, canso de palabaria, tirou con 
el ao chan. Entón Valverde berrou 
"la palabra de Dios está por tie
rra", "a ellos, cristianos, que yo os 

· G~~O 
HISTORIAS DE CINCOCENTOS ANOS 

Coa cruz por <liante 
A evanxelización outro camiño de conquista 

perdono". Coa matazón de índios 
desarmados que seguiu empezou o 
fin do chamado "Império Inca". 

Pero a evanxelixación foi tamén un 
arma. En América había moitos 
povos indíxenas distintos, e as suas 
respostas á invasión tamén o foron. 
Houbo povos que resistiron ben a 
conquista polas armas pero que 
acoP.eron misioneiros que os con
duciron en moitos casos, e por ou
tros camiños, ao sometimento. As 
palabras que seguen están tomadas 
dun documento apesentado nunha 
conferéncia da ONU pola nación 
Iorquesa: "As igrexas europeas, es
pecialmente na prática colonial, xo
gan o seu papel feudal como insti
tucións económicas. Entre os povos 
do Mundo Natural, son os ax entes 
da destrución máis perigosos. Bus
can destruir os lazos económico-es
pirituais da xente cos bosques, a 
Terra e os animais. Transmiten ide
o 1 o xi as e tecnoloxias que fan á 
xente escrava do sistema extractivo 
que define ao colonialismo. En 
1704, os primeiros misioneiros an
glicanos mandados por Inglaterra 
chegaron deica os Mohawk que vi
vían na rexión dorio Mohawk. En 

XosÉ LUIS CORTIZO AMAR.o 

Houbo pobos 
que resistiron a 
conquista polas 
armas pero . 
acolleron 
misioneiros que 
os conduciron 
en moitos casos 
ao sometimento. 

1710 unha delegación de xefes Mo
hawk recebeu unha invitación para 
visitar Inglaterra. Volveron con ca
tro bíblias, un libro de oración e un 
prato de comunión para a capela 
anglicana como regalo da raíña 
Ana. Pero os misioneiros ao mes
mo tempo arrastaban detrás deles 
un longo séquito. Para tomaren po
sesión da terra precisaron unha mi
sión, para protexeren a misión pre
cisaron un forte, e para propagar a 

Fe precisaron unha escola. 
· Os misioneiros transmitiron 

moito máis que a 
palabra de Deus". 

O mesmo defensor 
dos índios Bartolo
mé de las Casas ar-

gumentaba, que
rendo conven

cer ao reí de 
que se ga

ñasen te
r r a s 

americanas para o imperio coa 
evanxelización e non coas armas, 
que "más suele allí asegurar un frai
le que doscientos hombres de ar
mas" (referíndose a "Terra Firme"). 
O teólogo da liberación Leonardo 
Boff opina: "Os europeus cristiáns ... 
coa espada conquistaron os corpos e 
coa cruz <lomearon as almas". 

Naturalmente, o favor feito polas 
igrexas europeas aos países con
quistadores non foi de balde. O be
neficio foi mutuo. Non só medrou 
ben grácias á conquista o grandor 
do "rebaño de Cristo" e, polo tan
to, das persoas espiritualmente in
fluenciadas polas igrexas, senón 
tamén a entrada de diñeiro na arcas 
correspondentes -non só da pala
bra de Deus vive o ser humano. 
Como exemplo pódese citar o caso 
do primeiro bispo de Terra Firme, 
o franciscano freí Juan Quevedo, 
que tiña parte no reparto de ouro, 
perlas e xoias roubadas nos seus 
saqueos polos soldados do · gover
nador Pedrarias Dávila, segundo 
conta freí Bartolomé de las Casas 
na sua "Brevísima Relación de la 
Destruición de las Indias" e na sua 
"Historia de las Indias". 

Freí Bartolomé foi unha das ex
cepcións honrosas á norma do ruin 
comportamento dos cristiáns en 
América. Desde o 1514 deica a sua 
morte en 1566 dedicou a sua vida 
a volver polos indíxenas, pero todo 
o seu esforzo pouco máis froito 
deu ca unhas Novas Leis "protec
toras" que case ninguén cumpriu 
nos tres anos que tardaron en ser 
anuladas. Houbo outras excep
cións, coma as de Montesinos, Sa
hagún, ou os xesuítas que no que 
hoxe é o Paraguai construiron cos 
guaranís comunidades próximas ás 
dos primeiros cristiáns (mal exem
plo que non pudo durar moito, co-

Frei Bartolomé 
Joi unha das 

.-. excepcións 
honrosas á 
norma do ruin 
comportamento 
dos cristiáns en 
América. 

·························································~··············································· . . 
~ Frei Bartolomé, defensor dos índios . . 
: Freí Bartolomé de las Casas, de

fensor dos índios, de quen se ere 
que ás veces esaxerou pero non 
que inventou, rexistou nos seus 
escritos feítos arrepiantes. Cousas 
coma esta fixeron os españois en 
América (neste caso, na illa de La 
Española): "Tomaban las criaturas 
de las tetas de las madres por las 
piernas, y deban de cabeza con 
ellas en las peñas". 

Un caso ben significativo dos 
• moitos que rexistou foi o dun ca
: cique índio chamado Hatuei que, 
: coa sua xente sobrevivinte, pasou . .........•........................... 

da Española ·a Cuba fu~indo dos 
españois. anos despois, tendo no
tícia de que etes tamén pasaran a 
Cuba, xuntou á xente e díxolles: 
"Se os cristiáns nos matan e es
cravizan é porque teñen un deus 
que adoran e queren moito, e que
ren que nós o adoremos tamén. Se 
vos parece ben, bailémoslle ao 

OS endere:tos da A$odación 
Amigos ao~ lndios son~ 

(OUrense) 

Apattado 2017·f 
28080 Madrid. 

seu deus, e se cadra agradarémos
lle e mandará que non nos faga 
mal"; e bailaron arredor dun ces
to cheo de o uro e xoias. Non re
sultou, e Hatuei morreu queima
do; antes que lle prenderan lume, 
un franciscano fixo por lle resu
mir a fé cristiá, pedíndolle que 
crese para ir ao ceu, e se non ha
bía de ir ao inferno sofrer perpé
tuo tormento. Perguntou H.atuei se 
babia cristiáns no ceu e o relixio
so contestou que si, pero que ian 
só os que eran bons; entón dixo o 
cacique que, por os qon ver, que
ria mellar ir ao infemo. + 

mo reflecte a película "A misión"). 

Actualmente un sector das igrexas 
está a porse no lado dos índios e 
dos pobres en moitas das suas loi
tas cos poderosos. En 1988 os ín'
dios Maskoi do Paraguai recupera
ron co apoio da igrexa católica 
30.000 hectáreas do seu território 
tradicional. En Guatemala -país 
de povoación indíxena na maior 
parte -a igrexa católica mercou 
nos anos 60 terras para as ceder aos 
campesiños, e nelas chegaron a vi
v er 50.000 persoas. No 1976 o 
exército ocupou a zona. As mata
zóns (375 mortos só o 14 de Mar
zo, etc.) e a fuxida dos campesiños 
acabou con estoutro mal exemplo. 
A "teoloxia da liberación", con for
za en Guatemala, non é do agrado 
dos militares, que están a apoiar a 
sectas protestantes; esta xa "con
verteron" ao 25% da povoación. 

Tamén está o sector do relixioso 
que se poñen do lado do podero
sos, ou que son poderosos. Nun 
documento do "Consejo Regional 
Indígena del Cauca" (de Colóm
bia) fálase da loita pola recupera
ción dunhas terras índias, propie
dade do arcebispo, na zona de Co
con uco: "O arcebispo fixo reu
nións co govemador do Cauca, o 
comandantes da policía, o exército 
e os servizos secretos. Cando non 
abondou, acudiu ao Xerente Xeral 
do INCORA (Instituto Colombia
no de Reforma Agrária) e ao Presi
dente da República. E cando xa 
non pudo máis, acudiu ao papa. 
Todos o apoiaron porque se gaña
ban os compañeiros de Coconuco 
demostrábase que tamén podían 
gañar os demais campesiños e in
díxenas en loita pola terra '. 

Outro "sector' relixioso que a cada 
ten máis importancia é o das sectas 
protestantes, maiormente con ba e 
nos EUA, que cunha "política co
mercial agresiva" e tán a converter 
moita xente católica. En moitas zo
nas actuan con método que deixan 
curtos os ridiculizados na recente 
película "Xogando no campo do 
Señor": en 1990 deuse o caso de 
que a secta evanxélica "Ala de 
Socorro" non quixo tran portar 
deica un hospital a unha muller co 
seu fillo moribundo porque a ua 
comunidade participara no último 
congreso dunha organización indí
xena, no que a secta fora criticada. 
Por non falar da "New Tribes Mis
sion", alcumada "Misión caza-ho
mes" pola semellanza dos seus mé
todos cos dos que cazan animais 
para os zoos. 

De todo hai nesta viña do Señor. 
mesmo aquilo tan claro en pare
cenza, do rico, a agulla e o camelo. 
Así, tan posíbel é a Teoloxia da Li
beración como a sua represión pola 
superioridade. Unha das cousas 
que "aprendin" no coléxio foi que
nos povos de Palestina habia unha 
espécie de pasos polos que, cun 
pouco de esforzo, podía entrar un 
camelo, chamados "agullas". 

No que todos os evanxelizadores 
semellan estar de acordo é en que 
na B íblia está a verdade, que en 
cadansua interpretación da Bíblia 
está a verdade, quera dicer, que 
aos índios convenlles aceitala. + 

XOSÉ LUIS CORTIZO AMARO 

Coordenador de Amigos dos Índios 
- Galiza 
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De nada che servirá fumar no traballo. Xa vai sendo hora de que o 
penses en serio. Por se fosen pou~os os efectos prexudicais propios do 
tabaco, nos lugares de trabalro atópanse substancias que potencian os 
danos paro a saúde, de .. xeito que se corren aínda maiores riscos de 
padecer enfermidades cardiovasculares, respiratorias, cenero, etc. 

Xa vai sendo hora de que penses nos demais, non só estás a dan.a-la túa 
saúde, tamén a dos teus compañeiros. 

Lugares de traballo libres de tabaco: máis seguros ~ sans. 
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Convocatórias 

II Prémio Cunqueiro de 
Narrativa Escolar 
O Concello de Mondoñedo e Caixa Ga
lícia convocan este certame, no que po
den participar todos os escolares de 
centros da Galiza de ensino non univer
sitário, Cada concursante poderá apre
sentar un só tema, orixinal, inédito, en 
fólios mecanografados a dobre espazo 
e cunha extensión máxima de cinco fó
lios. Os traballos enviaranse ao Institu
to de Bacharelato San Rosendo, ao Co
léxio Público Alvaro Cunqueiro ou ao 
Seminário Santa Catalina, de Mondo
ñedo, antes do dia 30 de X uño. 

Curso de Fotografia 
Está aberto o prazo de mscripción para 
o curso de Técnicas Especiais de Foto
grafia no Ateneo Santa Cecí1ia de Ma
rin, impartido por José Gago, do 10 ao 
23 de Xuño, todos os dias de 20 a 22h. 
O prezo é de 8.000 pts. para sócios e 
15.000 para os non sócios, incluido ma
terial. O curso é de 20 horas en total e 
entregarase un diploma acreditativo de 
asisténcia. Para máis información diri
xirse á Secretaria do Ateneo, na rua Ca
racol, 36 baixo. Tlf. 88 02 83 de 11 a 
13h e de 18 a 21h. Prazas son limitadas. 

Solidariedade con Cuba 
A Asociación de Amizade Galego-Cu
bana "Francisco Villamil" de Vigo or
ganiza unha campaña de recollida de 
material fotográfico de todo tipo, desti
nada aos fotoxornalistas cubanos. A 
mediados deste mes de Xuño sairá de 
Vigo un barco cara Cuba, ocasión que 
se ~proveitárá para enviar o material re
collido, polo cal as doacións deberán 
mandarse con urxéncia. Para ampliar 
información chamade aos Tlfs. (986) 
29 36 25 e (986) 43 28 92. Os envíos 
faranse a: Asociación de Amizade Ga
l_ego-Cu bana "Francisco Villamil", Po
licarpo Sanz, 22, 2-oficina 10. 36202 
Vigo. Avisar previamente dos envíos. 

Urca-92 
"Cristiáns Galegas para a Expresión, a 
Solidariedade e o Encontro" e "Inter
diocesana Galega de Pastoral Xuvenil" 
organizan estas xomadas de encontro 
que se celebrarán do día 16 ao 20 de 
Xullo no Seminário Menor de Belvís en 
Compostela. Os organizadores preten
den fomentar a solidariedade e o com
promiso e revalorizar a arte como forma 
de evanxelización. Para máis informa
ción dirixirse a: URCA-92, Praza da In
maculada, 5. 15704 Santiago. Tlf. 58 41 
48. Perguntar por Antonio Roura Javier. 

II Concurso 
de Gaita Galega 
"Constantino Bellón" 
Convocado polo Ateneo Ferrolán. Os 
concursantes participarán sen acompa
ñamento, con gaitas grileiras, redondas 
ou tumbales. Vestirán obrigatoriamente 
con traxe tradicional. Terán que inter
pretar a peza inédita que se apresentará 
ao concurso, e unha peza tradicional de 
autor galega. Os concursantes deberán 
enviar unha fita de áudio gravada coa 
peza "Chousa de Cabra'', de Xaviet 
Rodríquez Fariñas, unha partitura iné
dita e a partitura da peza tradicional, 
antes do 6 de Agosto. O prémio será de 

oº o 
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300.000 pts., e todos· os finalistas rece
berán un diploma acreditativo. A Orga
nización patrocinará unha grabación do 
certame e editará un disco de longa du
ración. O prazo de inscripción remata 
do dia 6 de Agosto. As solicitudes diri
xiranse ao Atenéo Ferrolán, rua Mada
lena, 202. Ferrol. 

I Concurso Galego para 
caricaturistas noveis 
Co ánimo de fomentar este tipo de ex
presión artística e contribuir aos actos da 
"I Bienal de Caricatura Galega", organi
zada conxuntamente pala Asociación 
Tres Pontes, o Clube Alexandre Bóveda 
e a Asociación Cultural e Xuventude, 
estas mesmas entidades convocan este 
concurso. Cada autor/a poderá apresen
tar o número de caricaturas que desexe. 
Deberán ser orixinais. Tamaño máximo 
DIN A-3. Técnica libre. A entrega fara
se en man ou por correo na Casa da Xu
ventude de Ourense, rua Celso E. Ferrei
ro, 29. Dentro do sobre deberá ir outro 
pechado no que se incluirán o tíduo da 
obra, unha fotocópia do DI do autor/a, o 
enderezo e o teléfono de localización. 
No exterior <leste sobre figurará o mes
mo lema que figure polo reverso da obra 
presentada. O prazo remata· o 25 de Se
tem bro. Darase un único prémio de 
100.000 pts, asi como un máximo de ca
tro accésits de 25.000 pts. cada un. Coas 
obras premiadas e unha selección das 
demáis obras presentadas farase unha 
exposición na Casa da Xuventude de 
Ourense, no mes de Outubro. 

VI Concurso de Poesia 
A Asociación Cultural Galega Rosalia 
de Castro de Comellá (Barcelona), con
voca este certame de poesía con tema li
bre. O poema presentado terá un máxi
mo de cen versos e un mínimo de trinta. 
Admitiranse conxuntos de poemas de te
mática comun, sempre que non excedan 
dos cen versos. Enviarase en sobre sen 
remite e sen indicación algunha á Aso
ciación, en Comellá 08940 (Barcelona), 
Rua Federico Soler, 71. Noutro sobre 
pechado figurará exteriormente o pri
meiro verso do poema e dentro constará 
o nome e enderezo do autor/a. Os poe
mas deberán ser enviados por triplicado 
antes do 15 de Setembro. Os prémios fa
llaranse nas xomadas culturais a cele
brar en Outubro, e serán editados pala 
Asociación. O primeiro prémio consisti
rá en 70.000 pts., o segundo en 40.000 
pts., e o terceiro 30.000 pts. 

Aulas da N ature za 
O colectivo Papaventos Educación 
Medioambiental organiza para este ve
rán unha série de actividades en Gara:
belos, na comarca de Chantada (Lugo), 
dirixidas a nenas e nenas de 6 a 14 
anos. As actividades a desenvolver son 
o estudo do meio que nos rodea e os 
seus problemas, achegamento á cultura, 
tradicións populares e integración no 
entorno, excursións a paisaxes de inte
rés e monumentos, xogos cooperativos 
e obradoiros de expresión e desenrolo 
da criatividade. Nun marco lúdico, en 
grupos reducidos atendidos por monito
res especializados. Información: Papa
ventos. Avda. Portugal, 16. 27500 
Chantada (Lugo). Tlfs. (982) 44 03 68 
e 44 02 75, perguntar por Anxo.t 

CoMO, 
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O trinque 

Música 

Eu teño compadre. Novo disco de A Roda, música con de
nominación de orixe, con calor e axeitada para acompañar 
dun bon tinto. O seu primeiro LD editárono en 1977 e te
ñen cuberto o cupo de temas do noso folclore até o ano 
2015. Non son nada coñecidos en Estados Unidos.+ 

Anúncios de balde 

O programa "No Aire", coas orques
tras e grupos de Galicia. Manda a tua 
cassette, ao seguinte enderezo: Antena 
Louro Radio, Programa "No Aire". 
Rua Ramón González, 19-lA. Porriño. 
¡Agardamas a tua Maqueta!. Todos os 
sábados e domingos, de 18 a 22h no 
107.2 da F.M. Axduntar teléfono de 
contacto e nome dos compoñentes. 

Desexo contactar con aires mozos de 
60 para riba ... Homes e mulleres para 
falar en galega, rir en galega e ler a na
sa fermosa poesia. Chamade en Vigo 
ao número: 378608 e preguntade por 
Maximina a partir do 1 O de X uño. 

Véndese tractor Massei -Fergusson 
modelo 183-B (80 cabalos) novo, máis 
remolque homologado, volquete de 
5.000 Kg. dun mes de uso. Prezo: 
950.000 pts. Tlfs. (986) 36 77 63 e 
(908) 18 66 82. Perguntar por Manuel. 

Campaña "Rompamo-lo bloqueo", en 
solidariedade co povo cubano, envio 
de medicamentos e libros técnicos. Axú
danos! Asociación de Amigos do Pavo 
Cubano. Apdo.Correos 350, Lugo. 

Vixiante xurado, controlador ou tra
ballos semellantes, ofrécese con ur
xéncia. Tlf. (986) 55 53 66, chamar de 
14 a 22h. 

Aula de Natureza é unha sección da 
Asociación Xuvenil "Arceibe", que 
gastaría de manter contactos con outros 
grupos galegas, que traballen no eido 
da educación ambiental, coa fin de in
tercambiar experiéncias levadas a cabo 
con rapaces e rapazas na natureza. 
A.X.T.L. Arceibe, Apdo. 404, Ferrol. 

O colectivo "Papaventos Educación 
Ambienta l" esta formado por 
mestres/as, sicólogos/as ecoloxistas, e 
desenvolve distintos pogramas ambien-

T eatrO 

Pasolini 
O Centro Andaluz de Teatro pre
senta a obra "Orgía" de Pier Paolo 
Pasolini, os dias 12, 13 e 14 no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Jaques 
Prevert 
A Aula de Teatro da Universidade 
de Vigo representará o dia 16 no 
Centro Cultural Caixavigo a sua 
obra "Retrato de família . .. ben 
unida". 

tais ao longo do ano, como son obradoi
ros de reciclaxe, teatro ecolóxico, expo
sicións, xomadas, ere. en centros educa
tivos, culturais, concellos, etc. O naso 
anceio, fomentar a -toma de conciéncia 
ante os problemas eco-sociais que esta
mos a vivir para entre todos artellar so
lucións. Oferecémosvos o noso traballo 
e colaboración, ¡chamádenos ! . Papa
ventos Educación Ambiental, Avda. 
Portugal, 16. 27500 Chantada (Lugo). 
Tlfs. (982) 44 03 68 e 44 02 75 (Anxo). 

Comparto piso en Vigo. Tlf. (986) 29 
85 76. Chamar pala noite, perguntar 
por Xabier. 

Desde Vilanova de Lourenzá e Mondo
ñedo sae o Fanzine "A Brosa do Ver
dugo", que tenta ser un instrumento de 
expresión, para todos os que pensamos 
que hai algo máis ca iso que nos fan 
ver. O Fanzine conta coa colaboración 
do Colectivo Skomabois. Pedide a: Co
lectivo Skomabois, R/ Castro. 27769 
Vilanova de Lourenzá. 

Merco ampliadora blanco e preto . 
Chamar en horas de traballo ao tlf. 47 
30 62, e de 14,30 a 16h ao 47 02 03. 
Perguntar por Oiga. 

Véndese piso en Ourense. Chamar ao 
tlf. (988) 21 05 85, de 15 a 17h. 

Grande oferta en discos e cassettes. E. 
Baños, Xoan XXIII, 13-7. Ourense. 
Tlf. (988) 21 05 85. 

Véndo moto Yamaha 400-XS. PO 
4746-T. Carenado integral. Tlf. (986) 29 
14 72. Eladio Puentes Rodríguez. 

A agrupación A Fiada de música e 
baile tradicional agarda as vosas cha
madas· para contratar actuacións. Tlf. 
982-14 02 16.• 

Shakespeare 
O C.D.G. representará os dias 11 e 
12 "Un soño de verán'', no Teatro 
Principal de Santiago.+ 

d?EZUdltlE: 

c:/1- paÍi.c!.ia fe.tona a!>.ígna un.ha a.=nfa 

paia pwtex1;,i a .E!>.bta.da.. 

Novas sensuais 

CHELO 

• MC/A CORUÑA 

Igualiño que nunha película de Palacio 
Valdés, con damas encopetadas e caba
leiros enigmáticos con estoicas rixide
ces, foi o desenvolvimento do acto de 
entrega do Otero Pedrayo ao investiga
dor permanente de Iuas e ceus sereos, 
don Antón Fraguas. A egréxia cultura 
oficial do excelentísimo Barata desta
cou, en efeito, cintileando baixo o orga
nigrama do boato e máis do oropel pró
prio do ritual. Núñez e Lamela, fieis 
coortes, como mandan os cánons, pren
déronse da história achegándose até a 
única excepción dentro da mediocrida
de e aburguesamento, o galardoado. 
Foi, sen dúbida, un acto político e ama
neirado, onde a verdadeira participa
ción non existiu, "porque teria que vir 
dada da man das xentes que fan cultura 
dia a dia" (Carlos del Pulgar). Porén 
non dan aprendido. Nen, de seguro, 
aprenderán. O homenaxeado por su
posto, cumpriu á perfección co seu pa
pel, tendo en canta que de Antón Fra
guas non se pode agardar máis que ca
riño e respeito así como un exquisito 
comportamento con todo o que o arro
dea. Mais as uas meniña do ollas 
traicionárono cando descobriu, á saída, 
a presenza do "meu querido Balzac'', 
mentres os xenerais confundíano en vo
andas cara ao exterior. A primeiras 
verbas, sen embargo, obre a parafemá
lia do acto foron significativa : "I to 
non é como o do conde de Olivare ... 
pero se lle achega", soltou cun amplo 
sorriso. Mentres, Xaquín Lorenzo 
(Xocas), un dos "mestres" a quen lem
brou o meu querido don Antón, perma
nece praticamente esquecido nesta ma
raña de parsimónias políticas, á espera 
de que os deuses desta fausta paródia 
escolástica consideren chegado o mo
mento preciso para resucitalo, e reivin
dicalo como de seu. 

Alfonso Costa, no Obelisco, despois de 
certo tempo afastado das salas de arte. 
O pintor noiés foi presentado por Xa
bier Seoane, quen definiu a pintura de 
Costa como un enfoque onde a existén
cia dunha "loita moi aberta de abiguüi
dades" fai difícil e "dificulta a interpre
tación". E noutra galería, neste caso A 
Dársena, que conducen Maria e Ramón 
Sánchez, fala Jorge Peteiro, con B'añi
to nos Caneiros, MissLiberty, Vista 
Clube Fluvial, Chinchorros, Nova lor
que-Piago, Baño nocturno e Percebes. 
Son óleos de certas proporcións, cheos 
da cor que un Peteiro pletórico recén 
chegado dese mundo onde o "autor non 
se obriga. Un mundo que simplesmente 
xurde por imperativo xeracional, caídas 
as últimas bandeiras, morta toda vonta
de de esti lo. Un mundo que de novo ca
miña, triste del, cara a outra apocalipse, 
ainda que volva ser literária". • 



Televisión 

1941 
Este filme costou 26 millóns de dó
lares pero foi un dos maiores fraca
sos económicos daquel ano, a pesa
res de estar firmada por Steven 
Spielberg. Realizada en 1979 é un
ha das máis momunentais chanzas 
cinematográficas que se teñen ro
dado. Basada na disparatada idea 
de irnaxinar a Hollywood invadido 
polos xaponeses, inmediatamente 
despois de bombardear Pearl Har
bour, Spielberg recrease a gusto 
cunha trama chea de citas cinéfilas, 
autohomenaxes, pero sobre todo 
cun "gag" por minuto. O próprio 
autor considérase moi satisfeito coa 
película, ainda que o grande públi
co prefeiru outros dos seus filmes. 
Os espectadores nordeamericanos 
non acolleron con agrado a bulra 
descarnada que o autor largaba so
bre as suas fóbias e os seus estereo
tipos. Emitirase odia 12 no espazo 
''Telecinema venres" da TVG. 

Círculo de enganos 
Volker Scholondorf, un dos repre
sentantes máis cualificados do que 
se chamou "novo cinema alemán", 
xurdido a mediados dos anos se
senta, fixo en 1981 a sua particular 
aportación ao subxénero protagoni
zado por xornalistas, máis concre
tamente por reporteiros de guerra. 
Con este filme, baseado nunha no-

. vela de Nicolas Bom escrita sobre 
experiéncias própias vividas en 

Exposicións 

Beirut, o cineasta reflexiona sobre 
o difícil papel do reporteiro que de
be converter en nova sensacional a 
crua realidade vivida a cotio nun 
confito no que a morte é algo nor
mal e ordinário. A fita está prota
gonizada por Bruno Ganz e Hanna 
Schygulla, e o guión está feíto polo 
director, Jean-Calude Carriere e 
Margarette Von Trotta. Emitirase o 
sábado 13 en "Butaca especial", na 
programación de noite da TVG. 

A manda humana 
Arthur Penn dirixiu esta fita en 

axenda 

1966, que supuxo unha dura crítica 
contra alguns dos defectos máis 
notórios da sociedade norteameri
cana. Penn oferécenos un retrato 
fondo e sen compomisos dunha so
ciedade sostida sobre a violéncia e 
s.ubordinada ao poder dos cartos. 
Penn desenvolve as suas propostas 
cara a unha reflexión final sobre o 
fascismo e sobre determinadas ati
tudes moi arraigadas nesa socieda
de. Marlon Brando, Angie Dickin
son, Robert Redford e Jane Fonda 
son os prot;agonistas deste filme de 
estilo sóbrio e tono clásico.+ 

alumnos deste Centro Ocu
pacional. 

fias da Escola de Imaxe e 
Son de Bemposta. 

Estaleiros 
Do 9 ao 30 deste mes e no 
Obradoiro Fotográfico, rua 
do Pracer 12, expo ición de 
fotografías de Anxo Igle ia . 

ba tiao 
alga do 

Mo tra fotográfica "A outra 
América" no compostelá 
Pazo de Fonseca. 

Volumes 
Catro escultores galegos 
mo tran o seu traballos na 
Casa da Parra. Compostela. 

Lito Portela 
"As pegadas da memória" é 
o tíduo da exposición de 
pinturas deste artista no Pub 
Maside de Moaña. 

Libros 
Na Casa da Cultura de A 
Coruña pódense visitar as 
mostras "Libros para peque
nos e xoves con minusva
lias" e "Palabras de cores". 

ANXO IGLESIAS 

Pilar Martínez 
Lago 
Pinturas na Sala do Banco 
Galego de Lugo. 

Isabel Bugallal 
Pintura no Pazo Municipal 
da Coruña. 

Colectiva 
Na Sala dos Peiraos de Vi
go pinturas do "Grupo das 
Travesas". 

Parada Justel 
Exposición antolóxica no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Xusto Moreda 
Pinturas na Galeria Citánia 
de Santiago. 

·centro Aspanaex 
No Clube Náutico de Vigo 
expóñense traballos de 

Páxinas coordenadas por 

MARGA R. HOLGUIN 

Abracadabra 
Xilografías e linografias na 
Delegación Provincial de 
Cultura de Pontevedra. 

María Manuela 
Pinturas na Sala do BBV de 
Ferro!. 

Bemposta 
Na Casa da Xuventude de 
Ourense móstranse fotogra-

Lomartí 
Pinturas e esculturas en Mi-
notauro, A Coruña. 

I Mostra de 
Artistas Galegos 
Casa da Cultura de Ribeira. 

Xaquin Marin 
Debuxos até o día 24 na 
Galería Sargadelos de Vigo 
(Doutor Cadaval, 24). • 

A crítica 
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UNHA VIBORA 
NO OBRADOIRO 

XURXO ESTÉVEZ 

P aseniña máis constante, a Galiza está a adentrarse nos 
circuitos internacionais. Se o mesmísimo Frank Sinatra 
descendeu a este Fin da Terra, como non ia dar Compos
tela -coas suas nobres pedras, as suas tradicións, os seus 
políticos- matéria para un culebrón venezolano? Claro que 
si. Aí está esa adaptación de "A Casa de Troia" pensada 
para "a .nai, a avoa e a asistenta" que estes días está a "es
creber" -sic, é un xeito de falar- don Boris Izaguirre, o 
guionista de Rubí e A Dama de Rosa. 

O ilustre criador, que chorou nada máis chegar á Quinta
na dos Mortos pois "ali séntese a história de E-spaña" e que 
opina que "o pulmón da telenovela é feminino e o corazón 
homosexual", non se trasladou a Compostela á consulta 
cardiovascular do Hospital Xeral senón que viña co ·propó
sito inicial de rodar un culebrón sobre as irmás Koplowitz. 
Mais talvez escandalizado polos elevados prezos dos pár
químetros aceitou a encomenda enxebre, moito máis ren
dábel, de culebrear sobre a tuna, a catedral, o Botafumeiro 
e a Porta Santa pois sabe que a Xunta de Portomeñe non 
ha ficar indiferente ante esta outra estupenda iniciativa de 
promoción Xacobea para o 93. Que hai que investir uns 
cartiños no proxecto? Como non, que se inteiren os do ou
tro lado da charca que somos bons e xenerosos. • 

Música 

Semana 
· do Corpus de Lugo 
Estase celebrar nesta cidade a "XX 
Semana de Música do Corpus Lu-

. cense", coa actuación o dia 11 de 
"Theater an der Wien", no Auditó
rio Gustavo Freire. Odia 14 a Ca
pella Compostelá oferecerá un 
concerto na Igrexa de San Pedro, e 
na Catedral actuarán Ricardo Mira
vet e M. Troisoeurs, ao órgano e á 
trompeta respeitivamente. Odia 16 
no Auditório Gustavo Freire, con
certo de Night N oise. O dia 17 ha
ber á un concerto de Esperanza 
Abad e José lges, no claustro do 

Cme 
Al ice 
O Cine Clube Pontevedra proxec
tará o recente filme de Woody 
Allen o dia 16 ás 22h no Teatro 
Principal desa cidade. 

O reino 
deDoc 
O Centro Galego de Artes da Irnaxe 
proxectirrá o dia 12 este filme diri
xido en 1986 por Robert Krarner, 
quen reflexiona sobre a ~ua condi
ción de cineasta no exilio. Será ás 
20,15h na Sala de Proxeccións da 
rua Durán Loriga, 1 O. A Coruña. + 

Actos 

Crise da · 
flota conxeladora 
O 12 ás 20h no Centro Cultural Cai
xavigo debate-colóquio sobre "A cri
se da flota conxeladora", coa inter
vención de Henrique López Veiga, 
Xosé Loira e Xosé Ramón Fuertes. 

Museo de Lugo. O dia 18 "Neo
cantes" actuará no Gustavo Freire. 
A Semana está organizada polo 
Concello de Lugo e a Sociedade 
Filarmónica Lucense . 

Lieder e 
melodías de amor 
O Ciclo "Músicas para a primave
ra", organizado polo Comisión de 
Cultura, Xuventude, Ensino e De
portes do Concello de Fene, ofere
ce, o dia 12 un concerto da mezzo
soprano Concha Fraga e o pianista 
Javier Chao. Será ás 20h na Igrexa 
Parroquial de Barallobre. + 

O reino de Doc. 

Camiñadas 
ecolóxicas 
O día 14, domingo, marcharase 
cara a Lagoa de Castiñeiras, sain
do da Alameda de Marín ás 1 Oh, 
nun acto organizado polo Ateneo 
Santa Cecília. + 

NTA 
crm o CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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O tributo 
,,,, ~ 

corunes 
a Frank 
Sinatra 

• PRIMITIVO CARBAJO 

e ando Frank Sinatra comezaba a 
sua carreira cara o firmamento do 
show-bussines, naqueles anos 50 

dos que ainda tira o seu repertório, acó se 
escoitaban rádios de galena e nelas, nas 
emisoras ou nos pick-ups -na América 
eran juke-box, pero aqui eran picus e po
quiños- os nasos aires estaban máis 
perta de António Malina, por exemplo, do 
seu queixume por Juan Simón enterrando 
á tilla, nunha man a pa, a sacha na outra, 
que do american way of lite, que 
tampouco sabia ninguén que demos podia 
ser iso. Daquela xa choveu. O próprio 
Frankie dínolo coa sua imaxe de 76 anos 
e non menos liftings e co medo que seme
lla ter a non gañar dabondo para pagar o 
asilo onde morrer. 

Non tivo nunca sorte co público español. 
A primeira vez que estivo levantoulle a 
noiva un que era máis toureiro e máis 
cantante ca el, cando a noiva era Ava 
Gardner. Saiu botando pestes deste "país 
de fascistas", a causa non era para me
nos. Na vez seguinte, ao cabo dos anos, 
tiveron que encher amplos baleiros do 
aforo con soldados dos acuartelamentos 
próximos a Madrid, para que Frankie non 
se deprimise vendo o pouco que o que
rian. E agora isto da Coruña, onde nen 
soldados habia. 

O probre Frankie tivo que esgotar unha 
botella de bourbon antes de sair a cantar 
no Coliseu coruñés, para resistilo, e a min 
do bourbon ficoume o sabor que lle puxo 
Boris Vian escrebendo Cuspirei sobre a 
vasa tumba: Esta solidariedade no pala
dar e na memória é o mellar que podo 
resgatar para oferecerllo a Frankie no es
pectáculo da sua decrepitude. 

Na Coruña vendéronse primeiro as entra
das máis caras, as de 15.000 pelas. Lago, 
unhas cantas de 6.000 e 8.0QO pesetas. En 
total, unhas 3.000 persoas que, ao seu pa
recer, representaban ao "todo Coruña". 
Frankie e mais tillo e a orquestra levantaron 
46 millóns nesta excursión de catro horas e 
non é para facer cantas sobre a financia
ción municipal do déficit, que, iso si , cai so
bre todos os cidadáns, senón do pouco xei
to con que a organización gastou os cartas. 

Por exemplo no Porto , dias despois , o 
Frankie podia distinguir no seu auditório a 
sección de vips palas mesas con cham
pán e caviar que incluia o prezo da entra
da, o cal xa ven ser, de seu, unha monta
xe con deferéncia para a época dourada 
do cantante. Algo asi botouse en falta na 
Coruña, un fttrm casino ou cabaret, 
aos que prro- 1 

, is afeito que ás 
butacas ·. . : · eo poli-funcio-
nal ond ron que tamén 
sefaci e, unhacousa 
tira da ff ;i n, o toureiro de 
Ava, c le " tiva na praza da 
cidade.. . caso tacto, com-
préndese f¿t na perguntase pala 
botella de Ja · éls ... 

Mais as crónicas do espectáculo insistían 
doentes na "oportunidade histórica" que 

nos perdimos quen non cumprimos con 
Frankie n.o Coliseo por falta de pelas ou 
de ganas ou de ambas causas á vez. Non 
é descargo dicer que xa o ternos moi visto 
nas titas coma soldado ou atracador, co
ma rapaz tolo ou coma un torrente ao colo 
de noivas de luxo, ou que tamén podemos 
escoitar a sua voz de veludo anos 50 en 
compact-disc: Calquer causa lle fai unha 
homenaxe máis digna que velo explotar a 
sua decadéncia de ancián diante de afo
ros baleiros. 

Nesa mermada audiéncia do Coliseu ato
pou Frankie novas ricos chamados a épa
ter le bourgeois noutro dos seus actos de 
sociedade. A Voz -cascada, para que 
enganarnos- deulles ocasión de seguir 
nesa sorte de american way enxebre que 

ocupan con Visa aura, o seu limbo provin
ciano, e se cadra até identificaron desde el 
A Coruña con Las Vegas e así viran cum
prida unha ilusión. Non foi a de Frankie, 
por suposto. A Frankie faltáronlle auténti
cos seguidores, dos apaixonados, e até as 
suas vinculacións mafiosas, tan consabi
das, semellaban pura lenda véndoo velliño 
diante desa creme -que non caldo- co
ruñesa, tan apetecíbel coma a salsa que o 
levou á ruina. Falo da salsa do xantar, non 
da musical: dunha salsa que el inventara, 
segundo dicia na campaña publicitária que 
fixo nas televisións de aló. 

A salsa de Frankie foi un absoluto fracaso, 
non sei se gastronómico, mais polo me
nos comercial, e esta escala sua de catro 
horas na Coruña, como toda a xira, ben 
poderia ter esa só xustificación : compen
sar financeiramente o seu atranco empre
sarial coa salsa. Niso non fracasou, mira 
por carita. 

A Coruña respostou tirando de carteira na 
"histórica oportunidade de rendir tributo a 
Frank Sinatra", pero el xa baixou do avión 
cunha cazadora na que mandou coser un
ha frase coa cor verde brillante da espe
ranza. Esta mensaxe das suas costas se
mellaba un grito descarnado que fuxia do 
fondo dunha botella baleira, e ninguén pa
rou a escoitalo. "I wanna go home'', dicia, 
ou sexa, máis ou menos, "Quera ir á.miña 
casa", mesmo coma E.T.: "A miña casa, a 
miña casa" .. . Non estaba na Coruña. 

Cantante recoñecido, vendedor de salsa 
fracasado ou recadador de tributos a ·quen 
o Concello resolve problemas de liquidez 
na xubilación, tanto ten. O máis certo des
ta derradeira visita de Frankie foi o pate
tismo que a envolveu.+ 

TRES EN RAIA 

Enerxia en 
movemento 
• G. LUCA DE TENA 

F agan a proba: non hai exclusi
va que supere os vintecinco 

anos, tanto se talamos de transporte 
de viaxeiros como de comércio de cau
chó. Ainda menos se tratamos do po
der. O único reclamo publicitário autori
zado durante vintecinco anos foi o de 
Nacional Socialismo, deseguida tras
mudado en governo de obras e des
pois en socialismo nacional. 

Se esta última marca comercial ten al
gUn parecido coa realidade circundan
te será pura coincidéncia porque o de 
socialismo nacional tora un inven1o do 
ideólogo Fernández Miranda nos tem
pos en que Fraga lribarne era ministro. 
Nada que ver. 

Agora , as etiquetas cámbian coma 
raios. De sermos región pasamos a 
consejo económico del Noroeste e ca
se sen transición á autonomía para, no 
que o demo frega un olio, quedar en 
comunidade. Entremedias, os buscado
res do tesauro inventaran a movida ga
lega (Paco Vázquez) , terra de tradición 
e modernidade (González Laxe), arru
ga que algo queda (Adolfo Domínguez) 
Zona Industrial en Declive (Solchaga) e 
Xacobeo 93 (Vázquez Portomeñe). 

Eu seguia agarrado ao mellar Galiza ca
níbal (Reixa), cando vexo un gran anún
cio, Galiza, enerxia en movemento, que 
me devolve ás orixes, vade retro. 

Claro que non sei se fala da folga xe
ral, da tractorada, dos quilovátios gale
gas en movemento de fuga, da emi 
gración histórica, da diferéncia crón ica 
entre o que producimos e o que vai pa
ra fóra ou do futuro tren de alta veloci 
dade. Pero non me negarán que é o 
que ten máis causas dentro. 

Para min que dura.• 

VOLVER AO REGO 

O s galegas son inchas do Real 
Madrid , non por españolismo, 

nen por calidade futbolística. Os gale
gas e os currantes fanse do Madrid pa
ra que lles dea as alegrias que non te
ñen o resto da semana. Apontándose 
ao mellar a satisfación está máis ou 
menos garantida. 

Se a CE non nos deixa fabricar barcos, 
nen producir leite , nen gando, nen au
gardente, se retiran o seguro aos de
sempregados e se perde o Madrid que 
nos queda?• 




