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A Xunta e o MOPT desvian 
9.000 millóns das autovias 
que sofrerán un retraso decisivo 
A proposta do Ministério de 
Obras Públicas e Transportes 
(MOPT) de desviar 9.000 millóns 
do Plan de Autovias para outras 
actuacións vai producir un retra
so capital na execución das 
obras. A Xunta asume como ine
vitábel este cámbio crítico de 
asignación de fondos, que apra
zará a realización das vias rápi-

das coa meseta moi por riba do 
remate de 1995 comprometidó 
polo Governo galega coa. Admi
nistración central, mentres pro
cura nerviosamente outros ob
xectivos de recámbio como o do 
Tren de Alta Velocidade ou a 
construcción dunha autovia polo 
Cantábrico. 

(Paxina 7) 

Unha gravación mostra 
a estratéxia negociadora de 
lndependentes e PP na Estrada 
O desacorde co Plan Xeral de 
Ordeación Urbana por parte do 
promotor urbanístico e ex-con
celleiro do PP António Montero 
pudo ser o motivo da moción de 
censura que derrubou o gover
no tripartito da Estrada. As pro
testas veciñais culminaron o dia 
21 en médio dun ha gran ten
sión. O único incidente violento 
foi o dos arrepuxóns sofridos 
por António Montero (sogro dun 

dos concelleiros independentes 
que agora apoian ao PP) á sai
da do Pleno. Várias gravacións 
en poder deste periódico -e 
que aqui se transcreben en par
te- poñen en evidéncia as ma
nobras que o mencionado con
celleiro viña realizando desde 
hai un ano para evitar o governo 
no que participaron o PSOE e 
máis oBNG. 

(Paxina 11) 

Concelleiro·s do Grove cobran 
dietas por xantar en dous sítios 
ao mesmo tempo 
Concelleiros que xantan e cean 
várias veces no mesmo dia, que 
cobran dietas por estar en dous 
lugares ao mesmo tempo, e ou
tro tipo de gastos sen xustificar e 
adxudicación supostamente irre
gular de obras son dados inclui
dos nun informe presentado polo 
BNG no concello de O Grave. 

Xosé M. Covelo: 

Das respostas que a alcaldia 
aterezca sobre estes feitos de
pende o inicio de accións xurídi
cas que comezarian entregando 
ao Fiscal da Audiencia de Ponte
vedra o resultado das investiga
cións realizadas pela fronte na
cionalista. 

(Paxina 10) 

'Foi unha mala interpretación 
dicer que Sodiga vai investir fóra' 
Xosé Martínez Covelo é o presi
dente da Sociedade para o De
senvolvemento Industrial de Ga
liza (SODIGA), foi director da Fá
brica de Motores de Barreras e 
directivo do Grupo de Empresas 
Alvarez. Profisionalmente está e 
estivo sempre relacionado co 

INI, neste sentido pódese dicer 
que é o home deste grupo indus
trial público na Galiza. Nesta en
trevista fai un repaso á situación 
industrial de Galiza e á política 
industrial que desenvolve o Esta
do no naso país. 

(Paxina 14-15) 

O sistema de selectividade maniféstase corru 
e as filtracións poñen ao ensino privado no lazareto 

~ 

UNIVERSIDADE PUBLICA, 
ACESO PRIVADO 

O 17 de Xuño de 1992 Rafael.Mouzo conseguiu, coa sua denúncia, 
porlle a puntilla a un sistema de selección universitária criticado por clasista 

desde a sua implantación nos anos sesenta, e detestado por estudantes 
e un sector do profesorado pala sua escasa fiabilidade pedagóxica 

e a permanente sospeita de que determinados centros privados 
accedian previamente aos exames. A investigación en curso 

servirá para coñecer nemes e apelidos desta corrupción. 

Os estudantes manifestáronse en dias sucesivos ás portas do Reitorado. 
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A repetición de exaí!les pode ser o princípio do fin 
do sistema de selectividade 

Duas investigacións, universitária e 
xudicial, deberán poñer ,fin á . 

corrupción das probas de selectividade 
XAN CARBALLA-HORACIO VIXANDE-G. LUCA DE TENA 

A decisión do Reitorado de Santiago de anular todo o proceso de Selectividade 
(as denominadas Probas de Aceso á Universidade), restrinxida finalmente á exclusiva realización das probas 

de Inglés, Filosofia e Comentário de textos, destapou unha caixa de tronos que espiu o discriminatório, 
inxusto e finalmente adulterado sistema de aceso aos estudos universitários. 10.563 alumnos terán que enfrentarse 

o dia 29 cun exame de segunda volta. 

A tarde-noite do 17 de Xuño o 
Reiterado da Universidade de 
Santiago, que centraliza toda a 
responsabilidade na realización 
dos exames de Selectividade, to
maba a decisión de suspender 
todas as probas realizadas. A 
sorpresa e desesperación dos 
alumnos que celebraban na ru~ 
o fin dunha xornada de exames 
sobre os que o sistema educati
vo e a própria sociedade fan de
pender o seu futuro, tornábase 
en espontánea mobilización que 
se extendeu nos dias seguintes 
a ~odas as cidades de Galiza. 

Despois de anos de rumores e 
denúncias non comprobadas por 
fin Rafael Mouzo lago, alcalde 
de Corcubión, puxera en evidén
cia que os exames de Inglés, o 
comentário de texto e a proba de 
filosofía eran coñecidas, previa
mente, nos mínimos detalles por 
moitos estudantes. 

Mouzo Lago, que tiña un filio exa
minándose, escoitou na cafetaria 
da Faculdade de Matemáticas a 
un home que afirmaba que os 
seus tillos non tiñan problemas 
"porque levan quince dias prepa
rando as perguntas que van cair 
nas probas, ainda que iso costa 
cartas". Máis tarde un grupo de 
alumnas dun coléxio compostela
no comentaban entre si que Des
cartes e Kant ian ser os temas da 
proba de Filosofía, e finalmente na 
Praza da Quintana o denunciante, 
profesor de inglés, ouviu como se 
intercambiaban as perguntas des
ta matéria e talaban do comentá
rio das violacións coa certeza de 
que seria o que saía no exame. 
Rafael Mouzo apresentouse ao 
Decano de Matemáticas e poste
riormente á presidéncia do Tribu
nal Unico para formalizar a de
núncia antes de que se abriran os 
sobres que contiñan as pergun
tas, en princípio segredas, que 
coincidiron coas que el escoitara. 

Sobre esa evidénciasustánciase 
todo o proceso de decisións pos
terior. Ainda que hai abertas duas 
investigacións no Xulgado Núme
ro 5 de Santiago e outra interna 
da própria Universidade, segun
do as informacións desta redac
ción, e como xa tiña sucedido ou
tros anos, os encarregados de 
traer os exames desde as distin
tas cidades para a sua correción 
en Santiago formularon as suas 
sospeitas de filtracións que final
mente non se converteron en de
nú ncia concreta. O feíto de que 
só se sostivese a realizada por 

· Rafael Mouzo Lago 
puxo en ·evidéncia 
que os exames 
de_ Inglés, 
o Comentário 
de texto e a proba 
de Filosofia eran 
coñecidas, 
previamente por 

. moitos estudantes. 

Rafael Mouzo obrigou ao Reite
rado a revisar a sua decisión de 
retrotraer todo o proceso, e abri
gar só? repetir tres probas. 

Fundamento legal 

Segundo as declaracións do 

presidente do Tribunal Unico, 
Emilio Montero, a cadea de ela
boración de exames está conce
bida para salvagardar o segredo 
até o dia das probas. En total 
son 64 as persoas que interve
ñen dun ou outro xeito na custó
dia do proceso. O Tribunal ne
mea aos 19 profesores de Uni
versidade que coordenan cada 
unha das 19 matérias (obrigató
rias e optativas) do COU, que 
son quen deciden os exames a 
poñer para Xuño, Setembro e 
un en reserva. O presidente eli
xe un deles aleatoriamente e 
despois de traducirse ao galega 
pasa á imprenta onde traballan 
quince persoas. De ali saen pre
cintados para o Tribunal Unico 
que os distribue a víspera do 
exame entre as vintesesis comi
sións delegadas distribuidas por 
toda Galiza. 

O Reitorado, en carta dirixida 
por Ramón Villares a todos os 
directores de centro·s de ensino 
secundário, fundamenta nos 
princípios constitucionais de 
igualdade, mérito e capacidade 

a obrigatoriedade de facer ou
travolta as probas denunciadas, 
"como sinalan os dados esta
dísticos -sinala Villares- as pro
bas son superadas nestes últi
mos anos por máis do 85% dos 
apresentados~ o auténticq pro
blema radica en obter nota 
abando para ingresar en cen
tros con "numerus clausus", 
pois moitas veces unha centési
ma resulta decisiva". 

Segundo Enrique 
Tello andaba xente 
facendo a 
tradución de inglés 
pola rua 
e extendíase o 
comentário coma 
rego de póívora. 

CAR LOS PUGA 

Villares desbota nesta carta que 
non abondarian solucións inter
médias "non seria xusto calificar 
tendo en conta só os seis exa
mes non anulados, porque os 
alumnos que teñan máis compe
téncia nas áreas anuladas serián 
perxudicados porque non pode
ria mellorar a nota de conxunto e 
sairian beneficiados os alumnos 
con menos competéncia nas áre
as anuladas porque só se lles 
computarían notas nas discipli
nas que dominan mellar". 

Un precedente 
sobreseido 

· Unha anterior denúncia sobre ma
nipulacións e coñecimento prévio 
por centros privados da Coruña, 
formulada pala UTEG-INTG hai 2 
anos, non foi adiante. Enrique Te
llo, por entón' secretário deste sin
dicato, lembra aquel proceso "a di
feréncia co de hoxe foi que nós ti
vemos as evidéncias a posteriori e 
deixamos a denúncia no Reiterado 
e na Conselleria que fixeron un si-

(Pasa á páxina seguinte) 
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PEPE CARREIRO 

O Coléxio Marcote de Vigo facilitou transporte gratuito aos 
seus alumnos para manifestarse en Compostela . . . ~ . 1Mo1ta v1x1anc1a nos exames pero 

• 1 

son incapaces de evitar filtracións' 
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Desde a mesma noite 
que se coñeceu a 
revocación das probas de 
selectividade, total 
primeiro e parcial 
despois, amplos 
colectivos estudantí s 
mobilizáronse en todas 
as cidades galegas, e 
iniciaron conversas co 
Reitorado, sen que este 
cedese da sua postura 
inicial. A abrigada 
repetición do dia 29 
divide aos partidários do 
boicot e da realización 
dos exames. 

"Particularmente a min -co
menta lván López, membro da 
Coordenadora que lidera a loi
ta contra o reitorado- en xeral 
saiume mal a Selectividade, 
só fixen ben o exame de in
glés, pero non quera que se 
repita nada". Respeito a que 
facer di: "Que corrixan os exa
mes feitos, que fagan unha in
vestigación para achar a 
aqueles que coñecian o conti
do das probas e que invaliden 
o exame desas persoas". Con 
todo lván López refuga dicer o 
centro no que estudou, só re
coñece que é de Santiago de 
Compostela. 

: Na mañá do 23, pasados vá
: ríos dias lago do estalido do 
1 conflito, un grupo non superior 
l ás 200 persoas reúnese nunha 
l asemblea no vello Pazo de 
: Xustiza de Vigo, posteriormen
' te marchan en manifestación 
l palas ruas da cidade. Os áni
: mos están máis templados. Vá-
1 ríos membros da Coordenado
: ra falan aos presentes, infor
: mándoos das últimas negocia
: cións e accións desenvolvidas, 
1 convocando unha manifesta
: ción para o mércores 24 de Xu
: ño en Santiago. 

Alguns alumnos están a repa
sar e os coléxios de ensino pri
vado non concertados modifi
caron a sua estratéxia. Se o 
venres 19 de Xuño o Coléxio 
Marcote desprazara gratuita
mente aos seus alumnos a 
Santiago, o mércores 24 xa 
non ia facelo. Abandonado o 
recurso á mobilización, o mar
tes a Asociación de Centros 
Non Concertados de Galiza 
(ACADEGA), a Asociación de 
Centros de Educación e Xes
tión e da C.E.C.E. publicaban 
un comunicado conxunto en 
vários periódicos galegas que 
era moi crítico coa actuación 
das autoridades académicas 
neste conflito. 

Gonzalo Cabellera, estudante 
do Colexio dos Pais Xesuitas 
de Vigo, considera un erro a 
postura de boicotear a repetí~ 
ción dos tres exames, que fo1 
suxerida polos dirixentes estu
diantí s, "se son convocados, 
iremos aos exames, para de
mostrar que estabamos prepa
rados e que non coñeciamos o 
seu contido. Porque aqui se 
está tratando de poñer á opi
nión pública contra os coléxios 

' Os do Marcote 
están na casa 
estudando porque 
lle fai falta, agora 
nós ternos máis 
ventaxas que eles', 
di Fernando 
Alonso, do IESP 
de Chapela. 

privados". Arroupado polos 
seus compañeiros esixe o 
aclaración do proceso e confir
ma a sua inocéncia. "Moita vi- 1 
xiáncia nos exames -di Xan L. 
Ribeiro, outro rapaz encontra
do coa posición do reiterado-, 
e depois son eles os incapa
ces de impedir a filtración". 

Filtracións 
de toda a vida 

Máis resignados fronte ás filtra
cións amósanse tres alumnos 
do IESP de Ct,apela, en Re
dondela. Xosé Luís Soto di que 
"filtracións houbo toda a vida, 
se cadra repítense os exames 
e caen nas mans dos mesmos 
novamente, nós xa contamos 
con iso". Ante a posición do 
Reitorado é contundente, "eles 
son os culpábeis de que hou
bera filtracións, que paguen 1 
por iso eles, non nós", comenta 
Santiago !turbe, do mesmo 
centro. 

"Se sei de quen tiña os exa
mes? Home, a xente comenta 
nomes de coléxios ... algun fala 
do Marcote", di Fernando 
Alonso, do 1 ESP de Chapela 
"pero non sei de ninguén do 
Marcote que os tivera. Hoxe 
non vexo a nengun deles por 
aqui, ·os do Marcote están n~ 
casa estudando porque lle fa1 
falta, agora nós ternos máis 
ventaxas que eles". 

Un mozo, Xosé Manuel Mera 
Iglesias, difire contundente
mente dos seus compañeiros 
nunha carta enviada a A Nasa 
Terra (ver páxinas da Aldea 
Globa~: "penso que a medida 
tomada pola Universidade 
quedouse curta, pois que se 
ben hai probas feacientes das 
filtracións, todos os metidos 
nisto sabemos que tamén as 
houbo no resto, mais é imposí
bel demostralo con probas pal
pábeis". + 

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

(Ven da páxina anterior) 

mulacro de investigación. Os na
sos ·dados afectaban a diferentes 
coléxios privados da Coruña (Pe
ñaredonda, Santa Maria del Mar e 
a Compañia de Maria) e Santiago 
(Peleteiro e Xosefinas). Mesmo 
propuxemos que se efectuaran ca
reos entre alumnos e profesores, 
porque a nós chegáranos a de
núncia de que se anunciaba nas 
aulas que ían resolver os exames 
que sairian na selectividade". 

Segundo Quique Tello, igual que 
ocorreu outros anos "andaba xente 
facendo a tradución de inglés pala 
rua e extendíase o comentário co
mo rego de pólvora. Ao meu enten
der este é o momento idóneo para 
acabar coa selectividade tal e como 
está concebida". Parte deste testi
go que entrega Tello é recollido na 
sua carta aos directores por Villares 
"creemos que o actu~I sistema de 
selectividade debera enfocarse 
doutro xeito, sen incidir tanto no 
que xa está demostrado nos cen
tros e orientándose, no seu caso, a 
probas específicas. Estamos dis
postos a elevar propostas ás autori-

Darwinismo 

O problema radica 
en obter nota 
abando para 
ingresar en centros · 
con "numerus 
clausus", pois ás 
veces unha 
centésima resulta 
decisiva. 

dades competentes nese sentido". 

Prop·ostas 
desde os centros 

As posicións polarízanse á hor~ 
de valorar a decisión da repet1-

(Pasa á p~xina seguinte) 

con cartas marcadas 
Hai moitos anos que a vox populi sabia da filt_ración dos ex~mes 
de selectividade avários centros escolares privados, pero_ so a 
concteta denúncia do alcalde de Corcubión serviu para disparar 
as decisións que deixan en mans da investigación interna ~a 
Universidade e dos Xulgados a depuración das responsabilidades 

·do delito cometido. 

A Universidade non deixa de ter unha cuota de responsabilidade 
por ser incapaz de arbitrar un sistema máis herméti~o a filtracións e 
unha vez chegada ao fin a investigación debe asum1la e mesmo 
abandeirar institucionalmente a crítica do sistema d~, acceso . 
universitário, verdadeiro eixo central pasto en cuest1on nestes d1as. 

Porén a decisión tomada era, descuberta a evidéncia, a única 
posíbel para gardar a igualdade de oportunidades n~~ha . , 
selectividade que decide, por un baremo de pontuac1on axustado a 
centésima, se se vai poder entrar nunha ou noutra f~culdade e 
determinar ese 20% de aspirantes que van quedar as portas da . . , 
Universidade. As alternativas baralladas posterior:m_ente de repet1~!on 
voluntária determinación do acceso por notas méd1as ou correcc1on 
dos exam~s salvagardando o que determinase a investigación, non 
daban solución ao problema de discriminación criado. 

Desviar a atención cara ao contido dos comentários de textos 
elexidos -recollidos de dous recoñecidos xornalistas como R?sa 
Montero e Manuel Rivas-, crítica incomprensibelm~nt~ asumida 
desde o Reitorado, ou querer esvair a meio de anuncios pagados 
a atención sobre un fato de centros privados que xa foron . 
acusados sottovoce neutras ocasións, mesturado todo coa ra1ba 
dos/as estudantes, inocentes maioritariamente, son manobras de 
distracción que c;jesvirtuan unha• polémica que- haberá de ter . 
novas fitos o dia que a investigación sinale co_n. nomes e _apell.~os 
aos responsábeis e aos centros que se benef1c1aron da f1ltrac1on. 

A inibición explícita da Xunta, coa~ decla~a?ións de Fraga e . 
Piñeiro Permuy, é pouco responsabel, max1me ca~~o a autonom1a 
universitária foi gravemente recortada coa d~trac~1~n. de recursos 
financeiros que permitan mellorar a oferta urnver~1tana e tar:nen 
porque, finalmente, os alum~os afectados provenen ?? ensino 
·secundário onde a Consellena ten toda a responsab11ldade, 
mesmo através do seu sistema de inspección, para dete~tar se as 
avaliacións dos resultados académicos se axustan á real1da~.e ou 
son parte dunha posterior estratéxia publicitária ( temos a ma1s alta 
porcentaxe de aprobados na selectividade anuncia todos os anos 
un coñecido coléxio compostelano). · 

A selectividade, tal como está concebida, foi posta 
definitivamente en tea de xuício lago desta accidentada 
repetición. Fiar a un só dia, os coñeciment~,s de catr~ ~nos en, 
múltiples matérias ademais dunha aberrac1on p~dagox1ca tamen 
non salvagarda o direito á igualdade de oportunidades gu~ se 
puxo no primeiro pla~9 nestes ~ias., Se xa o acc_eso a nive1,s 
superiores de formac1on educativa e unha carreira de obstaculos 
permanente case desde o comezo da EXB, a selectividade non 
debe ser o último chanzo dun darwinismo escolar que reserva o 
cume da pirámide para os que xogan con cartas marcadas ou 
coil meirandes recursos económicos.• 

ANOSA TERRA 
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(Ven da páxina anterior) 
ción dos tres exames. Os direc
tores de vários Institutos de Vi
go apresentaron denúncia xudi
cial contra a equipa reitoral co
mo máxima responsábel da fil
tración, e pediron depurar res
ponsabilidades entre todos os 
que a resultas da investigación 
resulten implicados, solicitando 
ao xulgado que impida a 
realización das probas e que 
protexa cautelarmente da des
trucción os exames xa realiza
dos por se serven de proba na 
investigación. En contraste di
versos claustros doutros institu
tos de Galiza respaldaron a po
sición da Universidade mesmo 
apuntando, como no caso do 
Maria Soliño de Cangas que 
mellar seria repetir todas as pro
bas e realizar unha compara
ción cos outros exames. En 
apoio da posición do reitorado 
tamén se pronunciaron diversas 
organizacións estudantís ac
tuantes no ámeto da Universi
dade. 

O circo pechado da inxustiza selectiva 
A solución da masificación uni
versitária non é a selectividade, 
como se puxo de relevo na polé
mica que seguera á sua implan
tación. A medida incide parcial
mente nos efectos pero non nas 
causas da afluéncia de candida
tos ao ensino superior. 

Nos claustros universitários ad
miten que a medida é necesária 
pero de nengun xeito suficiente. 
Desde a reforma de Villar Palasí 
en plena dictadura, estableceuse 
como obxectivo incentivar outras 
.áreas do ensino a nível meio, se
gundo o modelo dos paises capi
talistas avanzados. Revisábase 
finalmente o patrón fascista das 
universidades /abarais para for
mar, sobre liñas racionais e ac
tualizadas, o exército de obreiros 
especialistas necesário para os 

o rector, 
Ramón 
Villares, 
reuniuse cos 
representantes 
dos estudantes 
pero non 
varíou a 
posición de 
repetir tres das 
probas odia 
29. 

anos do desenvolvemento. MERCE ARESNOZ NOTÍCIAS 

Pala sua parte, en anúncio paga
do na prensa, a Asociación de 
Centros Non Concertados e a de 
Centros de Educación e Gestión 
da CECE, pronúnciase por recti
ficar a decisión, correxir e dar 
por válidas as probas realizadas 
e tomar medidas para acabar co
as irregularidades, ignorando 
que a evidéncia da filtración pu
xo en cuestión a legalidade de 
tres dos nove exames. O rector 
da Universidade da Coruña pro
nu riciouse pala realización vo
luntária dos exames que faltan.• 

Pero lonxe de reducir a afluéncia 
á universidade, o cámbio de polí
tica educativa acabaria aumen
tando as matrículas dos candida
tos á selectividade. As razóns 
hai que procuralas nun desen
volvemento industrial inzado de 
buratos negros e nun fondo des
nível no recoñecemento das acti
vidades asalariadas entre secto
res. A reforma educativa non 
achegou as distáncias entre cla-· 
ses e o ensino universitário con
servou o seu carácter mitolóxico 
de patente social. Ainda que o 
número de parados entre os li
cenciados superiores continuase 

Segundo o presidente do Tribunal Único, 
Emílio Montero, a cadea de elaboración 
de exames está concebida para 
salvagardar o segredo até o dia das 
probas. 

CARLOS PUGA 

en ascenso, a preferéncia pala 
universidade mantíñase. Moitos 
adolescentes eren que é mellar 
ser universitário parado ca técni
co meio con traballo, e o ministé
rio de Educación non se preocu
pa por convencelos do contrário. 
Sobre todo, porque o emprego 
nas especialidades de nível meio 
vense abaixo mentres o dos ser
vícios repunta levemente. 

pasou coa imposición xeneraliza
da do servício militar, do que esta
ban parcialmente exentos os tillos 
dos xefes (artigo 345 das orde
nanzas do Exército), despois que 
os tillos da burguesia excusasen a 
sua preséncia nas guerrás colo
niais mediante o pago de sustitu
tos ou o abono de cuotas. 

ción 3970 do mesmo ano, que 
recortaba doadamente o progra
ma de selectividade. 

Outra forma de canear as limita
cións da selectividade ven senda 
a pontoación á alza entre os co
léxios privados que coloca aos 
alunas con mellar situación eco
nómica en vantaxe para entrar 
nas matrículas pechas. 

No entanto, e como sempre que a 
Administración opta por estabele
cer unha obrigatoriedade que 
afecta ás clases superiores da so
ciedade, a presión por recompo
ñer vias de priviléxio refórzase. Tal 

É un segredo a voces que as 
clases máis favorecidas da so
ciedade galega estaban a rom
per a barreira da selectividade 
mediante o bachalerato no ex
tranxeiro (nomeadamente nos 
Estados Unidos) ao abeiro da 
Orde 17467 de 1988 e a Resolu-

Pero por se estes arrodeos non 
abondaban, alguns centros con
trataban información privada so
bre as matérias de exame. Oeste 
xeito péchase o circo da inxusti
za selectiva.• 

NON HAI SELECTIVIDAD E QUE VALGA ... 
MARCOS l.óPEZ-MARTA RlvAS 

Perante os gravísimos acontecimentos e a "desa
gradábel situación na que colocan aos 10.760 estu
dantes afectados, o Consello Nacional dos CAF 
quer manifestará opinión pública o seguinte: 

Reiteramos a nasa postura contrária á existéncia 
de calquer tipo de traba selectiva (tanto académica 
como económica) que coarte o direito irrenunciábel 
de toda persoa a receber un ensino público, gratuí
to e de calidade. 

Apostamos pala supresión da selectividade, polo 
acceso directo desde o Ensino Médio á Universida
de, pala eliminación do "numeurs clausus" e a ad
misión en primeira opción na carreira que cada 
quen elixa. A solución dos problemas de masifica
ción pasa pala maior dotación de infraestrutura e 
pola redución da ratio profesor/a-aluno/a, non por 
limitar o direito de acceder á Universidade. 

Rexeitamos, máis unha vez a LRU (Lei de Educa
ción Universitária do PSOE) marco legal que, pre
tehdendo reformar o caduco sistema universitár.io 
franquista, non supuxo mais que un "lavado de ca
ra" que perpetuou a baixa calidade na docéncia, 
desfrasados sistemas de avaliación e dificuldades 
de acceso para a xente con menos recursos. 

Non podemos deixar de denunciar os fraudes e irre
gularidades que ano tras ano acontecen nas probas 
do selectivo: o acontecido este ano non supón nen
gunha novidade, son vox populi as filtracións e favo
ritismos que acompañan 
estes procesos ; lembrar 
que o ano pasado a equipa 
reitoral da Universidade de 
Santiago de Compostela ti-
vo que variar algunhas pro-
bas a última hora, ante as 

algunhas perguntas amosa máis unha vez unha se
lectividade económica encoberta, pala que a xente 
con máis recursos dispón de máis, mellares e inclu
so fraudulentas oportunidades de superar satisfac
toriamente as probas. Amosa tamén a existéncia 
de certos circuítos mafiosos, que operando en cer
tos coléxios privados e pasando por riba da legali
dade, da xustiza e da ética, só buscan o aumento 
dun falso prestíxio dos seus centros e converten o 
direito á educación nun negócio onde todo vale. 

Os CAF comprendemos a indiganción e frustración 
dos milleiros de compañeiras/os submetidas/os á 
tortura psicolóxica que supón a preparación e reali 
zación do selectivo; mais eremos que a Universida
de de Santiago de Compostela tomou as medidas 
oportunas para que se garanta a sua celebración 
sob o princípio da igualdade. Aplaudimos a valentia 
da equipa reitoral compostelá de afrontar os proble
mas defendendo a transparéncia e a loita contra a 
corrupción e o favoritismo, e lembramos que ante
riores equipas reitorales (como a do PSOE, enca
bezada por Pajares) ante situacións similares gar
dou un slléncio, cando menos cómplice. 

Os CAF confiamos en que a Universidade 9om
postelana siga tirando dos fios e poña ao descu
berto aos centros e ás persoas (sexan funcionários 
ou catedráticos) responsábeis e esiximos que se 
lles apliquen as medidas disciplinárias oportunas, 
sancionando a estes delincuentes que non dubi
dan en xogar, para proveito próprio, coas angús-

tias e o futuro de milleiros 
de estudantes. 

chamadas anónimas que 
denunciaban irregularida
des, así como investigar os 
exames de Filosofía do co-
1 éxio privado "Las Josefi
nas" de Lugo. 

Que certos coléxios priva
dos e de elite coñezan por 
anticipado, e antes da 
abertura oficial dos sobres, 

Que coléxios privados e 
de elite coñezan por 
anticipado, algunhas 
perguntas amosa unha 
selectividade económica 
encoberta 

Facemos un chamamento 
ao estudantado galega pa
ra que a meio da loita, da 
organización e a mobiliza
ción, conquira o esclareci
mento destes gravísimos 
feítos, no camiño da supre
sión da selectividade e na 
defensa dun ensino públi
co, gratuíto, galega, cienti
fíco, crítico e de calidade. • 

MARCOS LOPEZ e MARTA RivAS 

son membros 
do Conselio Nacional dos CAF 
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A falta de apoios caracteriza ás alternativas de governo existentes na Universidade do Sul ¡ 

Espada probábel candidato á reeleición ! . 
A debilidade de todas as 
alternativas caracteriza 
neste intre a situación de 
governo da Universidade 
de Vigo despois da 
dimisión do rector Luis 
Espada Recarei, 
propiciada pola derrota no 
claustro da sua proposta 
sobre o recurso aos 
estatutos. As espectativas 
apontan a que Espada se 

1 presente de novo, ainda 
que estará acompañado 
como mínimo por outra 
candidatura. 

Estes dias deuse a coñecer a 

denominada Plataforma pota 
Converxéncia da Universidade 
de Vigo, P-CUVI , que poderia 
encabezar o catedrático de Quí
mica Xosé António Rodríguez 
Vázquez. Os apoios a esta últi
ma alternativa situanse na órbi
ta de UGT . . 

Alen do número de candidatu
ras, é claro, polo momento, que 
son ainda cativos os apoios cos 
que conta calquera delas. A 
Universidade do Sul, distribuida 
nos campus de Vigo, Ponteve
dra e Ourense, sofre unha gran 
falta de vertebración e plantel 
profesora!, do que dá mostra o 
escaso número de catedráticos 
existentes, categoria que inelu
dibelmente deberá posuir todo 
candidato a rector. 

Os apoios a Espada quedan di
soltos, polo menos temporalmel")
te, toda vez que a sua alternativa 
sobre o proceso estatutário foi 
rexeitada polo claustro. A sua 
equipa definida pola heteroxenei
dade deberá de formarse de no
vo· con caracteres máis precisos 
ao comezar agora, superado o 
proceso constituinte, unha nova 
etapa que fai necesária a pre
sentación de programas de go
verno concretos. Os seus aliados 
máis consolidados encóntranse 
até agora nas inxeñerias. 

O colectivo Xerfas, próximo ao 
nacionalismo, non definiu polo 
momento a sua estratéxia, ain
d a que é probabel que desta 
volta non se decante polo apoio 
a Espada.+ Luis Espada, rector dimisionário de Vigo 

----------------------------------------------------------------------------------.-----------------------

Acusan á Xunta de irresponsabilidade 
no conflito dos interinos~ de actuar coma se estivera na oposición 

A Consellaria 
de Educación está de vacacións 
"A polarización entre dous 
colectivos, interinos e 
COLI DIGA, impide que o 
conxunto da sociedade e 
os próprios afectados 
poñan o dedo na chaga: a 
oferta pública de prazas de 
profesorado é ridícula", 
sinala Xosé Manuel 
Iglesias, secretário xeral 
da UTEG-CIG, unha das 
centrais con maior 
representatividade no 
sector. O conflito que 
implica directamente a 
vários centos de 
profisionais da educación 
mantense en alto entre a 
pasividade da Consellaria 
e a demora en emitir o seu 
veredicto por parte do 
Tribunal Superior. A 
senténcia recente deste 
último e o ambíguo 
recurso posterior da Xunta 
manteñen en vilo un 
conflito que colapsa o fin 
de curso e mediatiza as 
oposicións deste ano. 

"A discusión quedou establecida 
eneal dun baremo de acceso, 
eneal dunhas poucas prazas que 
poden repartirse entre uns e ou
tros, pero non estamos máis que 
a discutir as migallas", sinala 
lglésias. "Porque o certo, enga
de, é que o número de prazas 
existente non satisfai as necesi
dades do ensino, ao tempo que 
hai criadas unhas grandes bol
sas de interinos e de parados. O 
Estado aforra cartos, pero cun 
gran custo social". 

"A situación á que se ten chega
do, aponta o secretário xeral da 
UTEG, deteriora indubidabelmen
te o ensino. A pasividade da Xun
ta é alarmante, semellaria que a 
Consellaíia de Educación, a xul-

Permuy tardou vários dias en posicionarse ante a senténcia do Tribunal Superior. 

gar polo que está a suceder en 
vários frentes, ten desaparecido 
do organigrama de San Gaetano". 

Un cinco cando menos 

O retraso institucional está a cau
sar sen dúbida un grave perxuí
cio no sector. O recurso enviado 
en Abril de 1991 polos opositores 
libres ao Tribunal Superior aoco
ñecerse as características do 
concurso-oposición non foi falla
do até o 11 de Xuño de 1992, é 
dicer hai escasos dias. A deci
sión do Tribunal é a de conside
rar correcta a esixéncia dos de
mandantes de que a nota de cin
co no exame seña un mínimo 
esixíbel para todos os examina
dos, sexan interinos ou libres. 

Por parte dos inte in s argumén
tase que un concurso oposición 
diferénciase dunha oposición a 
secas en que se deben ter en 
consideración outros méritos. O 
feito de que persoas aprobadas 
con boa nota queden sen praza, 
sinalan, non é novo e asi lembran 
que en Físicas hai tres anos ha
bia perta de cen aprobados para 
tres prazas e alguns quedaron fo-

ra con notas superiores ao 8. 

Os aprobados sen praza, agru
pados en COLIDIGA, explican 
sen embargo que o matiz está 
na discriminación posta que o 
sistema de acceso permite que 
persoas cun 3,5 no exame supe
ren a outras que obtiveron un 7. 
lsto produciriase debido a que a 
etapa eliminatória, na calé preci
so acadar cinco pontos, inclue a 
nota de exame xunto con 1 pon
to por posesión do título e 0,6 
por ter realizado o curso de 
adaptación pedagóxica. Pero, 
estas duas últimas pontoacións, 

A oferta pública de 
prazas de 
pro~esorado é 
ridícula', sinala 
Xosé M. Iglesias. 

argumenta COLIDIGA, non son 
méritos senón requisitos admi
nistrativos prévios para todos os 
concursantes. 

Na prática o sumatório de 1,6 
pontos que se engade á nota de 
exame -actua de mecanismo 
igualador e garante que sexa 
posíbel superar a fase elimina
tória cun 3,5. 

A partir dese momento os interi
nos téñeno máis doado pois can
tan coa experiéncia docente pa
ra sumar pontos, situándose por 
riba dos libres con mellor nota 
pero sen experiéncia profisional. 

"De esixir un cinco no exame, 
afirma lglésias, caerian da lista 
de aprobados uns 300 interinos, 
pero a cámbio só entrarian uns 
cen libres, do cal resulta unha 
perda na oferta de emprego des
te ano que non se vai recuperar 
o ano que ven e iso parécenos o 
máis grave". 

Os parados, sen embargo, son 
máis drásticos e acusan aos sin
dicatos de ter unha atitude corpo
rativa defendendo aos seus afilia
dos e esquecendo a9s que ainda 
non teñen traballo. "E grave para 
os sindicatos, afirman, defender 
o acceso ao corpo de persoas 
que non obtiveron un 5 nun exa
me, iso devalua a profisión". 

Os interinos non outorgan o 
mesmo valor ao exame: "E unha 
proba de coñecimento máis, re
lativizábel", ao tempo que fan fin
capé en que se deberia aumen
tar o número de prazas en xogo, 
"esa seria a solución", concluen. 

"A Xunta actua como se 
estivera na oposición" 

A senténcia do Tribunal Superior 
outorga valor "científico" á proba 
de exame e niso se basea para 
darlle a razón a COLIDIGA ao 
afirmar que o 5 é imprescindíbel. 
A Consellaria de Educación, atra
vés do seu responsábel, Xoan Pi-

Un ha 
dimisión 
1 lóxica'· 
Ante as pegas colocadas 
pola Xunta aos estatutos 
aprobados na Universida
de de Vigo, o claustro es
tudou duas posíbeis alter
nativas. A primeira era a 
de continuar co recurso de 
reposición presentado e, 
no caso de ser necesário, 
emprender a via conten
cioso administrativa ante o 
Tribunal Superior. 

A segunda posibilidade; 
apoiada, se ben implicita- .. 
mente, por Espada, consis
tia en retirar o recurso e 
aceitar as modificacións de 
estatutos proposta pola 
Xunta. Nese caso constitui
riase a todos os efectos un 
novo governo universitário 
que teria as encomendas 
de "poñer en marcha a uni
versidade" e procurará vol-
ta aos estatutos iniciais. A 
falta de garantias sobre es-
te último ponto propiciou 
que a alternativa gañadora 
fose a primeira. 

A demisión de Espada é 
considerada "lóxica" pola 
maioria do claust ro que 
se amosou partidário de 
continuar co recurso. 
Agora, e dado que a reso
lución legal pode demorar 
dous ou tres anos, proce
de a eleición dunha nova 
equipa de governo. + 

ñeiro Permuy, manifestara con 
antelación a sua disposición a 
acatar a senténcia. Con todo, un
ha vez coñecida esta, a Consella
ria emiteu unha nota na que afir
ma que recurrirá "co fin de non 
deixar en inseguridade legal as 
oposicións deste ano, ainda que 
se sinte "solidária da senténcia". 

Para Xosé Manuel lglésias a 
Xunta utiliza "doble linguaxe e 
mantén o enfrentamento entre os 
dous colectivos". "Non se pode 
admitir, engade, que actue coma 
se estivera na oposición e non 
no governo. A sua posición de
beria ser clara sobre o sistema 
de acceso e non permitir que os 
conflitos chegasen até aquí". 

Desde COLIDIGA apóntanse ta
mén responsabilidades nos sin
dicatos por non teren aceitado 
vias de acordo entre ambos co
lectivos. En concreto apontában
se duas saidas para os aproba
dos sen praza: quedar a espec
tativa de prazas, con posterior 
entrada paulatina que evitase a 
obriga de examinarse de novo 
por parte de quen xa aprobou 
unha vez ou modificar o baremo 
de interinidades de modo que 
nesa lista contabilizase non só a 
antiguidade senón tamén a nota 
do exame de oposición como xa 
sucede noutras comunidades. 

Ambos colectivos coincidiron, con 
todo, durante as recentes con
centracións celebradas, en criticar 
a actuación da Consellaria de 
Educación nos últimos meses.+ 
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POLO TORTUOSO SENDEIRO DA HONESTIDADE 
Era o ruxe-ruxe de todos os Xuños, o co
mentário que de boca en boca percorria 
as vilas, os mercados, as praias ... "os/as 
alunos/as de tal ou cal centro coñecian 
as perguntas de tal proba ... ", "aos alunos 
de tal ou cal centro subíronlle a nota no 
exame de tal ou cal matéria ... ". Era o ru
xe-ruxe que se esquecia a medida que 
os días pasaban, o ruxe-ruxe que as au
toridades implicadas xustificaban na falta 
de coñecimento do proceso que compor
taba erras de interpretación, nos ciumes 
que alguns centros se teñen entre eles 
por mor dos índices de aprobados ... Pero 
este Xuño as causas foron distintas, non 
houbo ruxe-ruxe, este foi substituído por 
unha denúncia formal na que se aporta
ban probas palas cales se concluía que 
parte dos exames eran coñecidos por al..: 
guns alunos con anterioridade á sua rea
lización. Era a tarde do segundo e último 
dia das probas e a decisión do Vicerreitor 
de Organización Ac?-démica e do presi
dente do Tribunal Unico foi a rápida e 
contundente que a situación requeria: a 
anulación dos exames. Nunca antes se 
tomara unha decisión semellante, e as 
reaccións de alunas e dos seus país non 
se fixo esperar: concentracións, asam
bleas, chamadas ao boicoteo, mostras 
de indignación (incluso de catedráticos 
da própria Universidade con familiares 
afectados pala medida) ... Cando un se 
ten concentrado tantas veces diante da 
porta de San Xerome, e tantas veces re
cebido por unha corte de anti-distúrbios, 
e tantas veces ten saído da Praza do 
Obradoiro esquivando mocazos por esixir 
máis e mellares residéncias, menos ta
xas, a supresión da própria selectividade 
non pode menos que comprender a reac
ción dos afectados e sentir os seus pro
blemas case como próprios. Pero neste 
asunto é bon pararse a ·reflexionar sobre 
algunhas cuestións, e non deixarse levar 
polos sentimentos: 

EMÍI.Jo M. MARTÍNEZ RlvAS 

1) como dixemos, as probas apresenta
das son concluintes e demonstran a exis
téncia de "filtracións". Estas tiltracións son 
imposíbeis de cuantificar e ainda máis di
fí ci I é detectar que alunos coñecian as 
perguntas e temas que formaban parte do 
exame. Ante isto a decisión do reitorado 
apreséntase como a única honesta, e fun
daméntase nun direito tan importante co
mo .é a igualdade de oportunidades e a 
non discriminación. 

2) unha igualdade cuxo incumprimento 
nos exames de selectividade ten gravísi
mas consecuéncias. Téñase en conta que 
unhas poucas décimas deciden se un alu
no pode optar a un centro ou se ten que 
matricular nun distinto ao que desexaba. 

3) é verdade que determinados sectores 
están interesados en conseguir fraudulen
tamente uns privilé-
xios á hora de facer 
as probas, motiva-
do, no caso do alu-
no, na escaseza de 
prazas en carreiras 
moi demandadas, o 

En vista destas reflexións non podo me
nos que dar o meu apoio, case incondi
cional, á anulación das probas para as 
que se demostrou filtración. Tampouco 
podo deixar de pensar que a oposición á 
medida, deixando a un lado a normal 
frustración dos estudantes e o seu xustifi
cábel enfado, ou é interesada ou está 
equivocada. É molesto, e todos os que fi
xeron exames e todos os que ainda os ta
cemos sabémolo, repetir unha proba, pe
ro máis molesto e frustrante seria formar 
parte dunha Universidade que se apre
senta como cómplice da corrupción, do 
amiguismo ou da discriminación. Unha 
Universidade asi non é pola que moitos 
estamos loitando. Por iso, os que quere
mos unhas institucións democráticas, 
xustas, transparentes, onde os adminis
trados sexan medidos polos seus méritos 
e o seu esforzo, e non polos dixitos das 

suas cantas co
rrentes, saudamos 
a decisión do reite
rado con pena polo 
que supón de des
cobri r, máis unha 

que fai necesário 
obter pontuacións 
moi altas. E ade
mais algunhas em
presas educativas . 
tamén poderian es
tar interesadas en 
proporcionar aos 
seus alunos unha 
"axuda extra" xa 
que dunha elevada 
porcentaxe de apro
bados nos exames 
depende o seu nú
mero de matricula
d os e con eles o 
saldo da sua canta 
de resultados. 

Cando un se ten 
concentrado tantas 
veces <liante da porta 
de San Xerome, non 
pode menos que 
comprender a 
reacción dos 
afectados. Pero neste 
asunto é bon pararse 

vez, que alguns es
tán dispostos a pa
sar por riba da le
galidade, da ética e 
da xus·tiza, co fin 
de beneficiarse, 
pero tamén con le
dícia porque supón 
que a Universidade 
deixou ben senta
do que non está 
disposta a transixir 
coa corrupción, 
que está disposta a 
toma as decisións 
necesárias, ainda 
as máis custosas 
políticamente e as 
que van ser utiliza-a reflexionar. · 

das por quen ten como única arma a de
magóxia, para impór a legalidade e o 
princípio de igualdade de oportunidades e 
non discriminación. 

Agora a Universidade debe emprender 
unha investigación en profundidade, depu

. rar aos responsábeis internos, proceden
. do tamén xudicialmente, tanto con estes 

como contra as persoas externas á Uni
versidade implicadas. 

Como corolário penso que a situación ac
tual debe tacemos pensar sobre o actual 
sistema de aceso á Universidade; xa 
moitas veces distintas asociacións, e con 
insistencia aquela da que formo parte, te
ñen cuestionado a mesma. Cada dia pa
rece máis incongruente, sen cumprir nen
g un papel que non poda cumprir o 
e.o.u., agás o de tensionar a vida dos 
examinados durante un longo período de 
tempo. As autoridades educativas debe
rían pensar seriamente a sua substitu
ción por outros métodos máis racionais 
de valoración da capacidade dos aspi
rantes a estudantes universitários. Tam
pouco teñen sentido os "numerus clau 
sus", de sobra nunha comunidade que 
ten un déficit histórico en titulados univer
sitários, e desde logo tampouco teñen 
sentido uns presupostos reducidos cando 
está claro que o ensino é a investigación 
son os motores do desenvolvimento eco
nómico e social dun país. 

E para rematar só dicer, permitide que vos 
tutee: grácias Xúlio, grácias Emilio. A vasa 
decisión foi valente e ninguén poderá di
cer que a Universidade de Santiago de 
Compostela non é honesta nas suas ac
tuacións ou que non é firme na defensa 
da legalidade. + 

EMillo M. MARTINEz é membro do Comité Aberto 
deTerceiro Ciclo (Dep. Economía Aplicada) 



AUTOVIAS 

O_MOPTquer desviar nove mil° millóns para outras actuacións, contra o critério da CE 

Un acordo entre a Xunta e a Administración 
central producirá un retraso capital nas autovias 
• G.LUCA DE TENA 

A proposta do Ministério de 
Obras Públicas e 
Transportes (MOP7) de 
desviar 9.000 millóns do 
Plan de Autovias para 
outras actuacións vai 
producir un retraso capital 
na execución das obras. A 
Xunta asume como 
inevitábel este cámbio 
crítico de asignación de 
fondos, que aprazará a 
realización das vias rápidas 
coa meseta moi por riba do 
remate de 1995 
comprometido coa 
Administración central, 
mentres procura 
nerviosamente outros 
obxectivos de recámbio 
como o do Tren de Alta 
Velocidade ou a 
construcción dunha autovia 
polo Cantábrico. 

Como administrador do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) , o governo 
de Madrid propuxo na reunión 
de Maio da Comisión de se 
guemento da Programa Opera
tivo de Galiza (POG) a asigna
ción de 9.000 millóns de pese
tas a pequenas actuacións, co
mo enlaces e desdobramentos 
de vias , á marxe do Plan de 
Autovias. A intensidade do de
bate chegou ao límite cando a 
Xunta anunciou que votaria en 
contra da resolución, por canto 
significaria un retraso crítico 
para os prazos prometidos na 
construcción dos enlaces rápi
dos coa Meseta, amais de des
viar irrecuperábelmente unha 
parte importante das asigna
cións previstas. 

A Xunta cede 

O MOPT retrucou que a menos 
que se aprobasen as obras alter
nativas ás autovias, os gastos 
previstos dentro do POG non se 

'darian executado antes do 93, 
que é cando remata o Programa 
trianual. Finalmente, a Xunta 
quedou na reunión sen argumen
tos por non ter iniciado coa ante
lación prevista os expedientes de 
expropriación das obras. Pero 
sobre todo porque non pode ne
garse a realizar un programa re
dactado por ela mesma no que, 
en aberta contradicción con to
das as proclamas políticas reali
zadas desde o Governo de San
tiago arredor do Plan de Auto
vias, as vias rápidas coa Meseta 
non figuran entre os obxectivos 
prioritários. Están en igualdade 
de condicións coas infraestrutu-
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ras de apopio ás actividades 
económicas e o turi.smo. 

O representante do Fondo Euro
peo de Desenvolvemento Rexío
nal (FEDER), que finanza ao 50 
por cento o POG, mostrouse en 
contra de desviar as asignacións 
previstas para as autovías. Pero 
á vista de que se producía un 
acorde entre a Xunta e o MOPT, 
renunciou ao seu voto. Dentro da 
Comision de Seguemento, como 
se lembrará, participan delega
cións da Xunta, da Administra
ción central e da CE. 

Dias despois desta reunión da 
Comisión, o conselleiro da CO
TOP, Xosé Guiña asegurou no 
Parlamento que non habia retra
so até o momento nas obras das 
autovías. "Poden estar tranquilos 
-dixo o conselleiro- porque non 

Román SESTO 

hai en princípio nengunha razón 
para que as autovias non estean 
rematadas a finais de 1995". Du
rante a sua intervención, Guiña 
ofreceu á oposición un acorde 
parlamentário para esixir maior 
atención para o ferrocarril gale
ga. O 23 de Xuño, na reunión do 
Arco Atlántico en Paris, Fraga 
reclamou fondos comunitários 
para construir a autovía do Can
tábrico "agora que as de acceso 
á Meseta van adiante". 

"Se vai haber alg,un cambio (na 
asignación de fondos) terán que 
consultárnolo e nós diremos que 
si ou non en función de cómo vai 
ser", dixo desde Bruselas o ad
ministrador principal da unidade 
do FEDER para España, António 
Cabrera, a perguntas da redac
ción de ANT. "Do Primeiro Pro
grama Operativo cumpriuse o 96 

por cento en termos de investi
mento programado. De certo 
houbera re-programacións. O 

. programa inicial foi variando en 
función da velocidade de execu
ción, pero o cámbio non foi moi
to. Refírome aoque pasou até o 
mes de Decembro de 1991 ". 

Depende da Xunta 
edo MOPT 

Sobre a reunión da comisión de 
seguemento en Maio, Antonio 
Cabrera indicou: "Nesa reunión 
non se falou só do cumprimento, 
obviamente. Este 96 por cento 
indica que non se vai ao ritmo 
previsto inicialmente. Incluso co
mo esta cifra é un termo global, 
significa que hai accións que van 
máis· adiantadas e outras atrasa
das. En que hai retrasos? Pare
ce que hai dificultades para facer 
a autovia, pero non sei o que vai 
acorrer. En primeiro lugar non 
depende só do Governo galego, 
polo que eu sei, senón do MOPT, 
que quer investir cerca de 9.000 
millóns". 

Ainda que Saenz de Cosculluela 
e Fraga enterraran o machado 
de guerra no 90 para levar a ter
mo as autovías, os enfronta
mentos entre os dous partidos 
con base en Madrid foi manifes
to en todas as reunións da co
misión de seguimento. A rece
sión e os gastos extraordinários 
da Administración central no 92, 
rompen o dificil equilíbrio para o 
que o PSOE aproveita a negli
xéncia da Xunta. O dia 24, o mi
nistro de Facenda declaraba 
nas páxinas de Economía do 
diário El País que a escaseza 
de diñeiro é principal problema 
que afronta o MOPT. Borrell pro
pón racionalizar os investimen
tos, ordenar prioridades e asu
mir que se produciu un axuste 
orzamentário. + 

EIXO ATLÁNI1CO CONTRA EIXO DA MESETA 

A última sorpresa do PSOE ao adelantar 
as suas fichas a pral do Eíxo Atlántico, 
deixa ao descoberto o Plan das Autovias 
no que a Xunta, e nomeadamente o presi
dente, deitaran todas as suas bazas. A 
Administración central que governa os 
cartas do Fondo Europeo de Desenvolve
mento Rexional, quer que nove mil millóns 
de pesetas do orzamento do 92, parte do 
I Programa Operativo de Gal iza ( POG) 
1990-1993, vaian a enlaces, desdobra
mentos de vías e accesos a cidades. Asi, 
os fondos dunha parte fundamental das 
obras das autovías acabarian no cinto de 
circunvalación de Vigo ou neutros proxec
tos inter-urbanos. 

Este cámbio contradi un dos elementos 
fundamentais do POG que recollia a Es
tratéxia de De.senvolvemento Rexional pa
ra o Estado e as propostas do Marco Co
munitário de Apoio, no sentido de que era 
preciso superar os estrangulamentos que 
determinan a perificidade do país. 

O xefe de división dos fondos do Feder e 
home do PSOE en Bruxelas Xaime Garcia 
Lombardero di que "hai unha corrente im
portante (na Comisión da CE) que aposta 
polos proxectos das cidades", dentro dun-

G.L.T. 

ha proposta de primar as urbes sobre os 
núcleos rurais para que absorban a pobo
ación agrária que vai ser expulsada do 
campo dentro 

o Eixo da Meseta e para o Eixo Atlántico 
ao mesmo tempo. Pódese facer un ou ou
tro. Pero nengun dos dous partidos esta-

da previsións 
do Estado e 
da CE . Pero 
cando lle per
guntan de on
de van sair as 
dotacións para 
esas obras si
nala que "é di
fícil concretar 
a traxectória 
que se vai se
guir para fi
nanzar os pro
x e ct os de in
v estimen to 
porque as li
ñas de actua
ción están en 
discusión nes
te momento". 

No centro des
ta discusión 
está que non 
hai cartas para 

'No centro da discusión está 
que non hai cartas para o Eixo 
da Meseta e para o Eixo 
Atlántico ao mesmo tempo'. 

tais con i nci
déncia na Gali
za renú ncia a 
competir co seu 
próprio cabalo 
nesta carreira 
de obras das 
que esperan 
obter votos e 
reparto de con
tratas, diñeiro e 
influéncia. Na 
interpretación 
caciquil ao uso, 
300.000 mi
llóns en obras 
poden cargar 
as pilas dun 
partido por moi
tos anos. O 
PSOE non 
quer renunciar 
a facelas, pero 
as arcas do Es
tado (que distri
bue os fondos 
de Bruxelas) 

quedaron baleiras co Tren de Alta Veloci
dade, Sevilla e Barcelona. Silandeiramen
te, o PSOE quere gañar pola man ao PP 
gracias á dispersión dos Eixos Prioritários 
na declaración do POG, ces que o próprio 
Fraga quixo abranguelo todo. Estes eixos 
son sete pero os prioritários formúlanse 
como integración e articulación territorial e 
infraestruturas de apoio ás actividades 
económicas. O limiar non é máis claro 
cando explica que o seu fito é correxir "o 
desartellamento interno, e a criación de 
condicións básicas para o habitat ( ... ) in
fraestruturas e equiparrientos sociais de 
apoio a actividade económica" .. 

Tirando destes párrafos de dobre interpre
tación, o MOPT quere levar os fondos ao 
terreo das cidades no que xoga con van
taxes. O PP opónse, pero cólleno dobre
mente nas berzas. Dunha parte, o PSOE 
pode levar razón na sua proposta, a partir 
do que a letra do POG di; doutra, a CO
TOP non tiña iniciado con tempo os expe
dientes de expropriación da fase das auto
vias que haberia s:iue desenvolver ces or
zamentos do 92. A vista do fracaso, Fraga 
e Guiña corren cara adiante (autovía do 
Cantábrico,· tren rápido) para gañar tem
po. Pero as autovias quedan no camiño. • 



• Proxecto de lei 
de Pesca 

A discusión do Proxecto de Lei 
de Pesca no Parlamento, puxo 
de manifesto as dependéncias 
do PSOE galega que se opuxo 
ao proxecto aducindo, como 
principal razón, que entraba en 
confrontación con competencias 
estatais. O portavoz socialista, 
Ventoso Mariño, que desprazou 
á Cámara a cofrades de Ribeira, 
os máis descontentos co 
proxecto, acusou ao conselleiro 
"de enfrontamento sistemático e 
deslealdade constitucional a 
Madrid" palas críticas que o 
Conselleiro lle fixo ao Governo 
central na sua teima de non 
querer ceder competéncias e 
resistirse a pór en marcha o 
Estado das Autonomías. 

López Veiga estivo todo este 
tempo tentando consensuar co 
PSOE a lei, pero os socialistas 
viñeron dando largas. A última 
senténcia do Constitucional, 
sobre o paro semanal na pesca, á 
que o Conselleiro dá un alcalnce 
moito máis amplo, fixo que 
acelerase a apresentación do 
proxecto e cunha redacción 
orixinal que mesmo membros do 
PP afirman que "se extralimita 
nas competéncias", apresentando 
eles mesmos emendas. 

Pola sua banda os nacionalistas 
avogaron porque se asumisen 
ainda máis competéncias, 
mentres que Francisco Trigo 
(BNG), criticaba o proxecto por 
"propiciar a privatización do 
mar". 

Este Proxeto de· Lei é o que 
canta con máis emendas, 
batendo o record da cámara ao 
acercarse as cincocentas, sendo 
máis un esbozo de intencións 
que un texto definitivamente 
redactado, polo que López Veiga 
se mostrou disposto a chegar a 
un acordo cos nacionalistas, 
sobre todo con Camilo Nogueira. 
Pero antes, Vázquez Portomeñe 
tivo que chegar a un acordo 
conSánchez Presedo para que, 
saindo do sá, pudesen gañar a 
votación, faltaba outro voto, pero 
xa se sabe que Alfredo Conde 
sempre ten algo "urxente que · 
facer" cando o precisa o PP.+ 

•A Función 
Pública e o· 
galego 

PP e PSOE consensuaron a 
modificación da Leida Función 
Pública, para esixir que os 
aspirantes a empregados 
públicos demostren o seu 
coñecimento do galega. As 
emendas dos nacionalistas non 
prosperaron. Amáis importante 
era unha de Pilar García Negro 
na que se demandaba que o 
coñecimento do galega pudese 
demandarse ben através dunha 
proba específica, ben mediante 
o uso oral ou escrito da língua 

nas probas xerais de selecoión. 
A dereita e os sociálistas 
coincidiron en que "non se pode 
impoñérllelo aos funcjonários". 
Anteriormente a lei! esp,eóificaba 

que se terá en canta como 
mérito de selección o 
coñecimento do galega, agora os 
aspirantes terán que demostrar 
que o coñecen.+ 

• Cámbios despois dos comícios 
israelies 

Os laboristas foron os gañadores dos comícios israelies, aumentando 
en seis escanos o número de deputados e superando asi ao Likud, 
que viña estando no Governo desde hai 15 anos. 

Pero non só a victória laborista vai facer mudar dalgun xeito a política 
guvernamental israelí, podendo ser menos virulenta cos palestinos, 
senó~ que rexistou un forte ascenso o partido Meretz, que conseguiu 
aglutinar a forzas de esquerdas e que defende que a paz ten que dei
xar de ser unha ilusión e converterse nun feíto. Para o Meretz, cal
quer derrota ten que pasar necesáriamente pola devolución dos terri-
tórios árabes ocupados en 1967_. · 

Este partido vai ter a chave do Governo, se os laboristas non queren 
votar a pactar co Likud, ·algo que non lle perdonarían moitos dos seus 
votantes. 

Nestas eleicións non puderon votar 1.300.000 palestinos, aos que os 
israelíes consideran "cidadanos do seu estado". A prensa resaltou en 
grande~ titulares que non houbo incidentes, pero os territórios palesti
nos est1veron nestes dias en estado de sítio, e os seus habitantes 
confinados.+ 

• Os intereses 
do PSOE e 
PP no Plan 
Vigués 

O Secretário 
Comarcal do PSOE 
de Vigo, Martínez 
Torea, o concelleiro 

, do PP, Abelardo 
Pardo, coincidiron 
nas suas críticas ao 
Plan Xeral de 

·Ordenación Urbana 
de Vigo. O "popular", 
ao que se lle coñecen 
relacións con · 
promotores 
inmobiliários, 
mostrara xa as suas 
discrepáncias 
durante a discusión, 
mesma 
ausentándose á hora 
das votacións. Torea 
arremete agora 
tamén contra o Plan 
e desde o PSOE 
afirman que as 
declaracións non son 
como político "senón 
unicamente 
representando aos 
seus clientes". 

Pala sua banda o 
Concelleiro de 
Urbanismo, Xesús 
Costas, denuncia que 
existen manobras 
para: desestabilizar o 
PXOUV. t 

•Dimite 
Mariano Vidal 

O Concelleiro do 
BNG de Ribeira, 
Mariano Vida!, 

• apresentou a sua 
dimisión do cárrego 
para dar paso ao 
·seguinte da lista, 
Plácido Betanzos. 
Vida! dedicarase con 
máis atención ao seu 
labor no BNG, sobre 
todo á faceta 
organizativa no 
Barbanza donde 
existen tensións polo 
recente conflito de 
Noia. Mariano Vidal 
era concelleiro desde 
a primeira lexislatura 
democrática. t 

•Francisco 
Vázquez 
apoia a Fraga 

Francisco Vázquez, 
Alcalde de A Coruña, 
apresentou unha 
moción no Concello 
na que se acordou 
mostrar o apoio á 
candidatura de Fraga 
lribarne á presidéncia 
do ARE. Un apoio 
que, segundo puxo 
de manifesto 
Francisco Vázquez, 
non pode ser máis 
que simbólico, 
xustificando a sua 
postura por ter 
asumida a 
reclamación da 
redistribución de 
competéncias, con 
atención aos 
munic::ípios. 

No círculos do PSOE 
non sentou nada ben 
esta proposta, xa 
criticada de portas 
adentro cando apoiou 
a iniciativa de 
Administración Unica, 
realizada polo 
Presidente da 
Xunta.+ 

• Os galegos cobran 
menos que os 
españoles 

Os traballadores galegas teñen un salário mé
dio mensual de 122.889 pesetas, mentres que 
a média estatal é de 146.670 pesetas mes. Na 
nosa nación o salário médio aumentou nun 3,6 
por cento, mentres que o porcentaxe estatal 
elevouse un 8,5 por cento. 

Na Galiza a média dos empregados é de 
156.970 pesetas mensuais, mentres que a dos 
obreiros é de 104.223. A média estatal nos 
mesmos postas é de 186.250 pesetas e de 
119.960 pesetas, respectivamente.+ 

• Cámbio de Ministros 
A enfermidade de Fernández Ordoñez, ex Mi
nistro de Asuntos Exteriores, fixo que Felipe 
González tivese que remodelar o seu Gabine
te. Javier Solana foi nomeado para levar a po
lítica exterior española, mentres que o seu 
posta na carteira de Educación será ocupado 
por Alfredo Pérez Rubalcaba, segundo de a 
bordo xa neste ministério. 

Nos ambientes políticos deuselle máis impor
táncia a estes relevos que a un simples cám
bio ministerial. González apostou por un home 
de toda a sua confianza, ainda que ligado aos 
"renovadores". Fronte aos que afirman que es
tá a buscar sustituto o que semella é que o 
Presidente, distanciado cada vez máis de Al
fonso Guerra e do chamado "aparato do parti
do", pretende impulsar o seu liderazgo. 

Se Alfonso Guerra afirmou nunha entrevista 
na TVE que se equivocaban quen pensaron 
que xa estaba enterrado e non o remacharon, 
González manifestou no pasado comité fede
ral do PSOE, que levaba de Secretário Xeral 
18 anos e que o seguirá senda mentres os mi
litantes queiran, no que se interpreta como o 
intento de controlar o partido, algo que até. de 
agora facia Guerra, e non só reforzando a "au
tonomia do Governo". + 

•Acordos 
entre PSOE e BNG 

Un acordo entre o PSOE e o BNG de Moaña 
pode dar nacemento a un Governo de coali 
ción neste concello do Morrazo. O pacto está 
case ultimado faltando alguns flecos importan
tes como son a delimitación da área de urba
nismo, pretendida polo BNG, e a fixación dos 
concelleiros con dedicación exclusiva. 

Mentres esto sucede no Mar de Vigo, no de 
Arousa, onde ambos partidos xa governan en 
coalición, o distanciamento está a ser cada 
vez máis patente. As críticas realizadas poo 
8NG ao "Eixo Atlántico", agora hai que enga
dirlle a petición de que o concelleiro Rionegro, 
outro dos coaligados, explique nun pleno os 
motivos da sua dimisión e posterior marcha 
atrás.+ 

• Irlanda dixo si 
a Maastrich 

O Governo irlandés gañou o referendum sobre 
o tratado de Maastricht o que supuxo un gran
de alívio para os tecnócratas europeus que, 
despois do de Dinamarca aliaban como se 
abrian fendas no tinglado da unidade europea. 

O revés danés supuxo un duro golpe para o 
Governo español, abandeirado da unidade eu
ropea, pero sobretodo duns fondos de coe
sión, que se van ver reducidos e conxelados 
na sua aplicación. 

O sí de Irlanda é interpretado en médios comu
nitários como unha barreira para que o ¡'tren 
ünitário" non descarrilase definitivamente.• 
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ALIZA E M · NDO 
INDÚSTRIA E COMUNICACIÓNS 

É a primeira empresa de capital gale-go 

lnditex, matriz de Zara, desminte que teña 
pensado. trasladar parte do grupo a Barcelona 
Fontes do grupo lnditex, proprietário da cadea de 
tendas Zara e de 16 fábricas de confección, 
desmentiron a este periódico a posibilidadé de que 
problemas de distribución asi como de residéncia 
de directivos que preferirian non vir a Galiza 
estaban a aconsellar o traslado de várias factorias 
instaladas no polígono de Sabón en Arteixo a 
Barcelona. 

• MANUEL VEIGA 

"Un traslado de Zara seria fatal 
para a economia galega", sina
lan fontes do sector. lndústrias 
de Diseño Textil (lnditex) canta 
actualmente cun plantel próximo 
ás 3.000 persoas. Pero ademais 
outras 8 mil traballan indirecta
mente para a empresa através 
de 325 cooperativas distribuidas 
por toda Galiza e tamén de for
ma autónoma. lnditex facturou o 
ano pasado 75 mil millóns de pe
setas, cantidade record para un
ha empresa galega. 

O vertixinoso crecemento de Za
ra produciuse na década pasada. 
A sua clave non foi o investimen
to publicitário, as campañas nes
te senso nunca pasaron de dis
cretas, senón a promoción base
ada nos próprios recursos. En 
primeiro lugar, unha boa relación 
calidade-précio: roupa de última 
moda a précios baratos, fórmula 
baseada na similitude coa con
fección máis cara, correxida con 
tecidos de inferior custo. 

O segundo eixo apoiase no con
trol do proceso completo, desde 
o diseño até a venda, pasando 
pala fabricación e a distribución. 

A clave de que todo resultase 
foi a rapidez. "Desde que surxe a 
idea até que está pendurada 
nunha das tendas non pasan 
máis de vinte dias", sinalan fon
tes da empresa. Cada semana 
renóvanse unha boa parte dos 
produtos de cada tenda. Unha 
flota de camións fai a distribu
ción de cantidades enormes de 
roupa que saen do polígono co
ruñés de Sabón . O suministro 
cubre máis dun cento de tendas 
próprias, das cales semente 16 
están en Galiza. 

se vende. Este é o motivo de 
que o 30% da produción se fabri
que xa tora de Galiza, o que per
mite que non se perda tempo no 
transporte. En Portugal prodú
cense xa un millón e médio de 
prendas ao ano. 

A variabel tempo é a que poderia 
aconsellar o traslado a unha 
área mellar comunicada como 
Cataluña. Pero non se oculta 
que os custos laborais serian ne
se caso máis elevados. 

Tamén incidiria a pral do traslado 
a reticéncia de vários executivos 
cos que Amáncio Ortega, o pro
prietário maioritário, dexaria con
tar, a residir na Coruña. 

Un directivo da empresa rexei
tou, ante a pergunta de A Nasa 
Terra, esa posibilidade. Fontes 
do sector non descartan, con to
do, que lnditex S.A. teña en es
t u do unha via intermédia que 
manteria a cabeceira do grupo 
en Gal iza,. pero colocaría en Bar
celona un centro de distribución. 

Un super grupo 

lnditex S.A. canta cun bon núme
ro de fábricas textis, algunhas de 
neme galega como Noite (lencei
ria) ou Fios (camiseiria), coa re
de de tendas Zara, que comezan 
a implantarse xa neutros paises, 
asi como con outras sociedades 
máis recentes. Jnditex adquiriu 
por exemplo o 65% das accións 
de Massimo Dutti; fíxose coa 
propriedade de várias concesio
nárias automovilísticas na Coru
ña e posee un património · inmo
biliário moi elevado. Abonda con 
saber que os locais do 90% das 
tendas Zara son da sua proprie
dade, ainda que as compras non 
quedan aí. 

"A variabel estratéxica é o factor 
tempo", ten sinalado un dos seus 
directivos. E canto máis perta se 
fabrique do centro de distribu
ción, antes se distribue e antes 

lnditex canta tamén c.on partici
pación en Antena 3 e en banca. 
Os benefícios declarados en 
1991 foron de 6.800 millóns de 
pesetas-.+ 

CARLOS PUGA 

Trinque no local recenteménte adquirido por Zara no centro de Vigo. O edificio situado na rua do Príncipe, foi restaurado con 
absoluto respeto ao entorno. 
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• CRÍTICAS Á CORRUPCIÓN ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Concelleiros do PP cobran dietas LEAIS AO BNG 
por estar en vários lugares ao mesmo tempo 

O Espirítu Santo no Grove 
•ANTONIO MASCATO 

Concelleiros que xantan 
e cean várias veces no 
mesmo dia, que cobran 
dietas por estar en dous ' 
lugares ao mesmo 
tempo, así como outro 
tipo de gastos sen 
xustificar e adxudicación 
supostamente irregular 
de obras son dados 
incluidos nun informe 
presentado polo BNG no 
concello de O Grove. 
Das respostas da 
alcaldia depende o inicio 
de accións xurídicas que 
comezarian entregando 
ao Fiscal da Audiencia 
de Pontevedra o 
resultado das 
i nvestigacións 
realizadas pola fronte 
nacionalista. 

O carpo principal das perguntas 
diríxese a depurar responsabili
dades dun concelleiro que é o 
primeiro Tenente de Alcalde da 
actual equipa de governo. Ma
nuel Benavides Otero, persona
xe singular por razóns diferen
tes, estreou o pasto de Alcalde 
accidental nunha xunta con 
membros da directiva de Ergue
te para procurar solucións á toxi
comania crecente dun sector da 
mocedade grovense. Nela, se
gundo denunciaron os próprios 
directivos, dedicou aos asisten
tes frases do tipo "aos drogados 
o que hai que darlle é caña", "is
to quen ten que solucionalo é a 
policia". A resposta inmediata foi 
o pedido da sua demisión por 
membros do Partido Popular, no 
que milita. 

Benavides, antigo Presidente 
provincial de Nuevas Generacio
nes de Alianza Popular, exerceu 
coa anterior Alcaldesa a función 
de secretário particular. A señora 
Bernárdez acabou por cesalo la
go de terse cruzado acusacións 
de gastos en "cuchipandas" que 
incluian "puros Cohibas e asado 
de reno". Sempre con asignación 
á caixa do Concello. De Alianza 
Popular pasa ao grupo de Bea 
Gondar, a Agrupación Vecinal 
independiente, que o presenta 
en terceiro lugar da lista que ía 
facerse ca governo local ante a 
falta de acordo dos grupos da 
oposición. Agabea ao segundo 
cando a fortuna leva ao lider do 
grupo ao cárcere de Alcalá Me
co. As negociacións que apadri
ña Vázquez Portomeñe para fun
dir AVI e PP, co afastamento dos 
cadros e dirección local do parti
do de Fraga en benefício dos in
tegrados de AVI, convérteno 
nunha personaxe de. relevo entre 
a dereita local. Fronte a un Alcal
de que "parece bo tipo, pero que 
non fai nada, nen sabe por onde 
Ita meten e métenllas todas" 
-en palabras dun concelleiro da 
oposición-, Benavides Otero 
pode actuar como "Alcalde in 
pectare", exercendo a imprudén
cia e a megalomania como prác
tica política. 

. DELMI ÁLVAREZ 
Manuel Benav1des era o terceiro da lista de Bea Gondar, na fotografia. 

Xantar duas veces stand próprio gasta esa cantida-
0 mesmo dia de en desprazar uns dias ao Al

calde, e segündo Tenente Alcal
de, Rico, un funcionario de con
fianza, Sr. Casal e o Sr. Benavi
des, este último -sempre se
guindo a denúncia do BNG
·;unha vez máis duplica as factu
ras, xa que cobra 168.500 pts. 
por dietas e quilometraxe e 
252.869 por gasto de comida e 
hotel. O caso é que comida, ho
tel e dietas son a mesma causa, 
logo parece que cobra duas ve
ces". Afirman que algo parecido 
aconteceu na Feira de Turismo 
de Bilbo (Euskadi). 

O grupo municipal do BNG, lago 
de revisar a documentación per
tinente, chega a perguntarse co
mo é posible que nun só dia -po
da viaxar duas veces a Santiago, 
cobrando o dia completo de die
tas -o que inclui xantar e cea
"dándose a casualidade de que 
non podia gastar nada no xantar 
xa que tambén apresenta dese 
dia unha factura de vinte mil pe
setas dun xantar con Portomeñe, 
e por riba tambén cobra, do mes
mo dia, cinco mil peset¡:¡s por 
presidir unha Comis_ión de Go
verno que se celebra a última 
hora da tarde no· Concello de O 
Grave, xusto cando el estaría ce
ando en Santiago". 

Segun a denúncia do BNG, Ma
nuel Benavides Otero, xantou 
duas veces en Pontevedra, unha 
con Portomeñe e a outra anoni
mamente, e presidia no Grave 
unha Comisión mentres ceaba 
en Pontevedra. Total o dia 16 de 
Xaneiro deste ano un concelleiro 
saiulle ao Concello de O Grave 
nunha trinta e seis mil pes~tas. 

Para Luis Rey Núñez, o conce
lleiro do BNG que asina as per
guntas á Alcaldia, "neste mo
mento o Concello de O Grave 
ten queimado o cen por cen do 
orzamento anual dos gastos de 
representación, pensa que só 
Benavídes leva fundido en tres 
meses case oito centas mil pese
tas en dietas e quilometraxe. O 
elemento dí que vai case todos 
os dias a Santiago, o que non 
sabemos é se vai, e a que vai". 
Manuel Mascato Bea, voceiro do 
mesmo grupo, afirma que nen 
nos anos anteriores era "de tal 
voracidade, parecen famentos. 
Os gastos en papatórias son su
periores aos de asisténcia bené
fica, dentro da asisténcia social, 
isto non podemos aturalo". 

As acusacións exténdense a ou
tros membros da equipa de go
verno, por asisténcia á FITUR 
(Feira Internacional de Turismo), 
aparecen gastos superiores ás 
setecentas mil pesetas. O Con
cello de O Grave sen contar con 

Adxudicación de obras 
Outra parte das pergúntas refi
rense ao critério que $egue a 
Equipa de Governo para a adxu
dicación dos Concursos Públicos, 
dado que o normal é darllo "cu
riosamente, en contra de calque
ra medida sensata e honesta, a 
aquela empresa que apresenta o 
orzamento máis caro". Continúa 
a denúncia dando o exemplo dun 
concurso para acometer obras de 
iluminación pública no bairro da 
Vilavella, onde sobre un orza
mento de 2.500.000 pta. outorga
do había un que reducía a canti
dade en case setecentas mil pe
setas. Nas mesmas perguntas 
deixase constáncia de que a ra
zón dada de ser a empresa con
cesionária de "grande prestíxio 
na comarca", cae polo peso ao 
non haber constáncia de que tal 
empresa teña acometido con an
terioridad e traballos similares. 
"Concretamente nós non atopa
mos o nome desta empresa no 
Rexisto Mercantil da Província, 
se cadra está, xa veremos con 
que data foi dada de alta". Neste 
sentido perguntan por un caso 
idéntico acontecido co Concurso 
para a adxudicación do "Acondi
cionamento do Polideportivo do 
Grupo Escolar de Conminiño", 
"outras setecentas mil pesetas 
que non se sabe para onde van". 

As vinte perguntas complétanse 
con alusíóns aos custes da insta
lación dun teléfjono móvil no veí
culo particular de Manuel Bena
vides, e outros gastos en restau
rante de xantares con funcioná
rios da Xunta e Deputación.+ 

EAGALIZA 
ENRIQUE SANFIZ 

Non recorrerei a nengun tipo de estrataxemas ou tácticas para res
postar ás "lindezas" -espías, quintacolumnistas, empoleirados, ... -
que nos adica Francisco Rodríguez aos membros de Avante, no seu 
artigo de ANT titualdo "Aos leitores desprevidos". Unicamente dirixi
reime aos leitores -previdos ou desprevidos- para trasladarlles a 
tristeza que me produce comprobrar como no BNG ainda existe xen
te que coida que a política é sinónimo inseparábel de verbas como 
infiltracións, espionaxe, contubérnio, ou conspiración. Quizá o pro
blema resida en que os que andan na feira pensan que todos somos 
feirantes. 

Gostaríame precisar alguns conceitos sobre a presunta deslealdade 
de Avante co Bloque Nacionalista Galega: este colectivo formouse en 
asemblea celebrada o 17 de Setembro de 1989. Con anterioridade a 
comisión promotora enviou a declaración de princípios a todos osco
lectivos integrados no BNG e á Comisión Permanente do Consello 
Nacional. O 20 de Setembro de 1989 enviamos unha carta a este 
mesmo organismo dando cotna da constitución do colectivo, solici
tándo o recoñecimento formal do mesmo, e precisando que non faría
mos pública a constitución de Avante até despois das eleicións auto
nómicas de Decembro dese ano. Apesar da sinceridade política ama
sada polos promotores deste colectivo, a Permanente non decidiu in
cluir o ponto na orde do dia do Consello Nacional até o 22 de Febrei
ro de 1990, quer dicir, cinco meses despois de formulada a solicitude. 
Como se pode deducir, todo un "exemplo" de lealdade para un grupo 
de militantes do BNG. 

Con posterioridade á Asamblea Nacional do BNG de Vigo en Xaneiro 
do 91, a actual dirección do Bloque, "pasou amplamente dos Estatu
tos" ao elexir a nova Permanente do Consello Nacional. O regula
mento interno do Bloque marca taxativamente que na Permanente 
deben estar representandas todas as listas que concorren á asem-

Recoñecemos que 
as discrepáncias 
poderíanse limar. 
Para iso seria 
necesário 
modificar 
a atitude de 
"acoso e derribo" 
que padece 
Avante 

blea nacional e obteñan repre
sentación. A Permanente com
púxose unicamente cos mem
bros da lista maioritária, marxi
nando aos representantes da 
candidatura alternativa, e violan
do flagrantemente os democráti
cos Estatutos do BNG. 

Apesar destes precedentes, al
guns quéixanse dos efeitos ne
gativos que para a imaxe do 
BNG produce a discrepánc!a pú
blica do naso colectivo. E evi
dente que calquer organización 
pode acusar negativamente o 
exercício da discrepáncia, pero 
ese é un direito que o Bloque 
Nacionalista Galega estabeleceu 
taxativametne para reforzar o 
seu carácter frentista e demo
crática, e nós continuaremos de
fendendo esa premisa básica no 
funcionamento do Bloque. Reco-
ñecemos que as discrepáncias 
poderíanse limar; e limitar a sua 
aparición pública por consenso 
entre todos os que compoñemos 

o BNG. Para iso seria necesário modificar a actual atitude de "acoso 
e derribo" que padece constantemente Avante e transformala nunha 
prática dialogante que seria beneficiosa para o conxunto do Bloque 
Nacionalista Galega. 

Quereria rematar este artigo formulándose unha série de perguntas: 

É tan difícil de comprender que un prisioneiro, condenado a éadea 
perpétua inxustamente, que debe viver nunha mazmorra sen luz a 
pan e. auga, non resposte con exquisitas normas de educación bur
guesa ao seu carceleiro? 

Como se pode facer tanto fincapé no carácter pluralista e democráti
co do BNG cando a Avante se lle nega o pan e o sal, e se lle mantén 
permanentemente castigado cos brazos en cruz e de cara á parede? 

Como se poden abrir as portas do BNG a outras forzas nacionalistas 
e ao conxunto da sociedade galega, cando aos de Avante se nos fai 
pasar perma~entemente pola denigrante e o insulto? 

Por que o señor Francisco Rodríguez adica tan pouco espazo nos 
seus artigas, a talar dos auténticos problemas do pais -infraestrutu
ras, reconversión, predomínio do PP e do PSOE, ... - e da situación 
na que se atopa o BNG para dar solución a esas cuestións, centrán
dose unicamente en combatet presuntos inimigos internos do nacio
nalismo? 

Nós somos optimistas e sabemos que o BNG -contra vento e maré
aprofundará na sua modernización, abrirase con xenerosidade aos ou
tros nacionalistas galegas tarde ou cedo, e será a peza mestra dunha 
verdadeira alternativa política que a sociedade galega demanda.+ 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Unha fita amasa a estratéxiaseguida por António Montero e un.xornalistá nas negociacións 

O Plan X~ral de Ordenación Urbana, motivo dos 
independentes para promover a moción de censura na Estrada 

Os intereses a respeito do 
Plan Xeral de Ordenación 'Urbana por 
parte do promotor urbanístico e ex
concelleiro do PP António Montero 
pudo ser o motivo da moción de 
censura que derrubou o governo 
tripartito da Estrada. As protestas 
veciñais culminaron o dia 21 en médio 
dunha gran tensión. O único incidente 
violento foi o dos arrepuxóns sofridos 
por António Montero (sogro dun dos 
concelleiros independentes que agora 
apoian ao PP) á saida do Pleno. Várias 
gravacións en poder deste periódico 
-e que aqui se transcreben en parte
poñen en evidéncia as manobras que o 
mencionado concelleiro viña realizando 
desde hai un ano. 

. • PABLO OTERO 

·Os tres concelleiros independen
tes formaran finalmente governo 

: co PSOE (7) e BNG (3). Agora, 
tralo seu cámbio de postura, veu 
ser eleito alcalde o independente 

· Ramón Campos con apoio do PP. 

Despois do Pleno celebrado na 
vila, Montero viuse abrigado a 
voltar ao Consistório ante as pro
testas de vários centos de vici
ños concentrados. Alí permane
ceu recluido até as 4 da mañá, 
momento no que foi resgatado, 
xunto aos concelleiros popula-

. res, por membros da Garda Civil. 

.A plataforma veciñal acusou a 
António Montero de "estafa políti
ca dirixida desde a sombra" e que 
deu lugar "a unha indignación xe
ralizada entre todo o eleitorado 

estradense que se veu burlado". 

António Montero é proprietário 
dunha axéncia de delineación e 
proxectos urbanísticos. Un xenro 
seu ocupou durante o governo tri
partito a Concellalia de Urbar:iisrno. 

Manuel Rendo, portavoz do BNG 
no governo municipal, acusou a 
Montero de "ter paralizado o 
Plan Xeral de Ordeación Urbana. 
Segundo Rendo, unha cópia do 
PXOU estivo na oficiña de Antó
n io Montero até a moción de 
censura. As recalificacións deri
vadas da aprobación do PXOU 
poderian dar lugar a "xogar con 
ventaxa a promotores como 
Montero". Un ha das causas da 
moción de censura seria, segun
do Rendo a "imposibilidade de 
facer amaños con compañeiros 
de gov_erno como os do BNG".+ 

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

A gravación que de seguido se resume foi 
realizada hai agora un ano, antes da sinatura 
do acorde tripartito, entre lndependentes, · 
PSOE e BNG. Nela enxérganse claramente 
os distintos pontos de vista entre o primeiro 
grupo mencionado e o PP. · 

XOANMA PORTO 

A xente que non collia no salón de sesións escoitou o Pleno 
desde a rua. 

O pacto que se acaba de dar era visto como imposíbel hai un ano 

Unha gravación mostra 
q~e os independentes . 
descalificaban con dureza ao PP 
"Interlocutor sen identificar": 
Con esta xente (retírese aos con
celleiros do PP) non se poderia 
facer un governo en condicións? 

Montero: Non serve para nada, 
non serve para nada. 

Interlocutor: Non serve para 
nada nengún? 

Montero: Non, non serve para 
nada un acordo que se rompa 
mañá. Onte Bemardez (Conce
lleiro Elvirista do PP) dixo que él 
se iba para calquera formación 
política ... e iso dixoo diante dos 
veciños da Calle Matadero, que 
tiveron unha reclamación alí. .. e 
dixo: os Independientes fixeron 
moito mal pero van-se acordar 
del. .. 

Interlocutor: E como, como ... ? 

Montero: Dixo, eu apoio a Ta
llón (alcalde socialista) ou a 
Dios bendito antes de que os 
Independientes teñan nada que 
dicir na Estrada". 

Unha das causas arguidas da 
apresentación da moción de 
censura era a necesidade de 
chegar a un governo "homoxé
neo e estabel" na Estrada. A tita 
revela a falta de homoxeneidade 
que habia tamén dentro do gru
po de Independientes, ecos que 
agora son os seus novos sócios. 

( ... ) 

Nogueira: O que máis me jode e 
que a xente na xunta está calada 
e despois fala por detrás. Como 
Tomé e Aurélio (candidatos lnde
pendentes ) que din: Non, de 
pactar co PSOE nada ... Pero jo- · 
der, entonces por qué nos pre
sentamos. Tomé é un cantama
ñanas, sale das xuntas e vai-llo 
contar a Palmou (Diputado do 
PP no parlamento, Concelleiro, e 
presidente do PP local). 

Montero: Pero eu xa non lle 
dou explicacións. Xa sei que llo 
vai contar a Palmou e estou de 
acordo contigo. Por eso non lle 
digo máis que o que sae no pe
riódico. 

Nogueira: Nada mais que eu e 
máis Benigno lle puxemos fren
te a Tomé e máis ao outro. 

Montero: lso fixo-o porque non 
estaba eu presente. Porque se 
estou eu mando-o calar e xa es
tá Porque iso xa se dixo o pri
meiro dia. o que teña compro
misos con Palmou que os pa
gue ... 

Nogueira: Eu xa estou tranqui
lo. A min non é por ela, a min a 
política importa-me tres carallas. 
Nin Xan, nin Pericán. A min o 
que máis me jode son os caci
ques que ten arredor dela aqui 
na miña zona. 

Montero: Pois vai-no pasar mal, 
vai-no pasar mal o teu veciño 
esta vez. 

mil e pico de sillas que non va
len un carallo. 

Montero: Quen compra unha 
chatarra desas é impresenta
bel... E que Gañetes son? 

Nogueira: Os Gañete Bernar
dez, os primos". 

Participación 
dun xornalista 
Outras das claves da Moción de 
Censura hai que atopa-la na in
tervención do delegado de La 
Voz de Galicia da edición do De
za, desde onde criticou reiterada
mente ao governo agora censu
rado, e tamén ao que calificaba 
de "suposta plataform~ veciñal". 
Este profesional chegou mesmo 
a ameazar o dia 21 a xente para 
que non asistira ao pleno adver
tindo aos "personajes que quie
ren darse a ver" da grande pre-

séncia policial que se preveia. O Martín: Si, pero a primeira vez 
xornalista, Martín F. Vizoso cons- era certa, e esta tamén é certa. 
tituiuse en habil negociador, in-
termediário do seu "amigo Pepe Montero: Desde logo mañán 
Guiña", como se deixa dito nas non que eu non estou. 
conversas gravadas: 

"Martín: Creo que Guiña vai en
trar en contacto con vostedes. 
Inicialmente non vai ·entrar él 
pero mandará unha pe'rsoa cua
lificada e da confianza del; ben, 
pero eu o que creo é que Guiña 
se pode ter a maioria do PP e 
desfacer-se de Elvira, él encan
tado, él encantado. Pero iso sig
nifica que o alcalde é Mario Ló
pez. Bueno, iso sori causas que 
haberia que falar ... 

(.,.) 

Martín: Vólvolle a repetir que is
to non é unha información para 
salir no periódico. Eu supoño 
que o veto inicial para Mario Ló
pez, (concelleiro do PP) é unha 
maneira de subir o listón, de for
zar a máquina, pero si efectiva
mente como vostede di talando 
entande-se a xente, si a condi
ción é que o alcalde é Mario Ló
pez, supoño que vostedes isa 
aceptariano? ... 

( ... ) 

Montero: Eu xa fun unha vez a 
comer a Santiago. 

Martin: Si pero, iso non se lle 
nega a ninguen. 

Montero: Non xa, pero é a se
gunda vez que me invita a co
mer desde o periódico ... 

Martín: Ao parecer Goldar está 
enfermo ... 

Montero: Si estivo ante con el 
Palmou. 

Martín: A comida está concreta
da mañá. lso é certo. O que 
ocurre é que ... 

Montero: Concretarían a comi
da sin contar conmigo. 

Martín: Si exactamente. O que 
ocurre é que me sorprende ta
mén que Campos (actual alcal
de, despoís da moción de cen
sura) non sabia nada. E a comi
da iba ser coa própria alcaldesa. 

Montero: Estas de coña!, Bue
no~. Estas de coña!. .. 

. Martín: Nesa comida o que se 
vai a pasar é, digamos, a solu
ción que se propón. E a solu
ción que se propón é a reunifi
cació n do partido cos costes 
que isto significa para alguén. E 
neste caso para a alcaldesa. E 
bueno, iso é o tema. 

Montero: Moito sabe vostede. E 
a vostede parece-lle que ela vai 
a tragar iso. 

Martín: Si claro, non lle queda 
máis remedio ... Do que se trata 
é de talar tranquilamente, poñer 
as causas sobre a mesa, e bue
no, si vostede me di que mañán 
non pode ir, home, existe a posi
bilidade de que vaian os cargos 
electos ... 

( ... ) 
Martín: De todos modos eu creo 
que están vostedes non só car
gados de razón moral, senon que 
eu creo que as suas teses son as 
que gañaron .. Home, sempre dei
xando saidas airosas e causas 
así. .. pero por aí vai o asunto. 

( ... ) 

"Montero: Noqueira, nos esta
mos en vota-la fara (Elvira) ao 
précio que sexa. Nós dixemos 
que pactariamos co demo. 

Nogueira: O Bernárdez! Ese é 
un cacique que non ten traza. 
Adxudican-lle aqui aos Gañetes 

XOANMA PORTO 

António Montero, promotor urbanístico, ex-concelleiro do PP e estratega da mo
ción de censura, á saida do Pleno. 

Martín: Eu creo que a solución 
está en que se vostedes non 
manteñen unha actitude absoluta
mente vengativa ou demasiado 
altiva, vostedes gañaron clara
mente. ·Gañaron as suas teses".+ 

L--------------~-----------------~---~----------------------------------------------------------------------~----------------------~ 
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A EXPLOSION DE CATRO CAMINOS 

As prazas son auténticos fitos xeográficos 
que palas suas especiais configuracións ur
bans convértense de cote en fitos políticos 
cun marcado acento social. Hai un mes vivia
se na Praza de América de Vigo unha festa 
motivada polo ascenso do Celta á 1 ª Divi
sión. Hai un ano o mesmo acontecia na pra~ 
za de Catro Camiños en A Coruña, e increí
belmente o feito repetiase hai escasos oito 
días: O Deportivo empataba co Betis e ficaba 
un ano máis na primeira división. 

Non irnos afondar outravolta nas circunstán
cias deportivas que levaron á permanéncia; 
tan só coido necesário destacar que foi un 
logro acadado a base de sacrificio, e da 
mesma forma que hai un ano criticabamos a 
uns xogadores que a pesares de acadar o 
ascenso nen derramaran unha soa pinga de 
suor sobre do campo, este ano compre lou
bálo estarzo dun plantel que cuestionaba
mos hai un ano desde estas mesmas páxi
nas pero que a base de entregas pundonor 
soubo manter-se na primeira división con sa
crificio e nobreza. 

Pero foron .as circuntáncias sociais as que 
principalmente marcaron a permanéncia .. E 
nes_te senso acontece que a pesares de que 
ó empate no Benito Villamarin non supuxo a 
Copa de Europa, ·a afeizón coruñesa cele
brouno coma se tal fose. Quince mil persoas 
abarrotaron a praza de Catro Camiños nas 
vísperas dun día laborábel e 16 horas des
pois colapsaban outra praza, a de Ponteve
dra, desbordando as previsións non só da 
policía, senon tamén dos xogadores e dos 
xornalistas que ali estaban congregados e 
que asisitian atónitos a unha manifestación 
social de increíbeis proporcións tanto polo 
momento no que tiña lugar como polo motivo 
que a propiciaba. Definitivamente, as cele
bracións do Mercares, pero sobretodo as do 
Xoves resultan claramente excepcionais para 
o papel deportivo que as .propiciou e deben 
ser analisadas especialmente desde unha ór
bita social pero tamén política. 

Hai anos a cidade de A Coruña asistía ao 
desenvolvemento da autonomía ca plano 
convencimento popular de que a sé da Xun
ta estaría no corazón da própria Marinada; 
eran momentos nos que a galeguidade da 
vella Brigáncia resaltabase por riba~ das su as 
manifestacións cotiás e espontáneas, facen
do que o mesmísimo Francisco Vázquez 
chegara a defendelo galega en arroutadas 
tan fervorosas como oportunistas. Pero á fin, 
ditas estratéxias que acompañaban ás tácti
cas que composteláns e coruñeses tecian, 
non eran máis que a guinda a unha coroa
ción capitalina que tanto no mar como na 
montaña dabase por feita. En última instán
cia os coruñeses perederon o partido e para 
asombro popular observabase como os úni
cos realmente surprendidos pala decisión ta
ran eles mesmos. 

O desengado provocado por esta decisión en 
A Coruña foi alén do que muitos puideran 

VITOR MÍGUEZ 

A equipa soubo 
descarregar o sentir 
popular cara ás suas 
cores e desviar o ímpetu 
do reseso frenesí 
provinciano que 
Vázquez inutilmente 
tentou impor. 

imaxinar e axiña a reacción de Marineda foi a 
daquel rapaz que alporizado porque o pai 
non lle merca o globo decide non flarlle en 
várias horas. Asi é como xorde, e só asi se 
pode entender, o fenómeno Vázquez; centros 
comerciais en masa, obras faraónicas e atitu
des prepotentes foron a resposta da élite co,
ruñesa ao desplante de elección capitalina. A 
sua vez o povo, igualmente decepcionado 
pola mesma, atopaba nas obras franciscanas 
unha saída a crise que se vivia e segue-se a 
vivir na cidade herculina, asistindo con pasi
vidade (que non con colaboración) .á prepo
téncia castiza de Vázquez e os seus. 

Pero co-paso do tempo as feridas cicqtrizan 
e os resquemores de decisións pretéritas pa
san a un segundo plano, manifestando-se 
agora dunha forma distinta e espontánea a 
traversa do actual ~spello da cidade, o De
portivo da Coruña. E aí onde hai que enmar
car as impresionantes celebracións da pasa
da semana, pois dun tempo a esta parte ve
llos remorsos van ficando arrecunchados an
te a nova reivindicación da cidadania coruñe
sa: o Deportivo. 

Esta exaltación da equipa non está exenta de 
certos tintes localistas, os mesmos que mo
ven ao Sporting en Xixón, ao Celta en Vigo, a 
Real en Donosti ou ao Porto en Portugal), tin
tes porén que de levarense por quenllas axei
tadas non son nocivos pois entre outras cues
tións son inevitabeis. No caso herculino o re
nascer do deportivismo, lonxe do que poidan 
pensar alguns non é negativo. Provocado por 
un sentimiento de auto-afirmación cidadan, a 
equipa galega soubo descargar o sentir popu
lar cara ás suas cores e acadou desviar o ím
petu do reseso frenesí provinciano que Váz
quez inutilmente tentou de impor. 

O berrinche do neno a quen o pai non lle mer
ca o globo está a pasar á história grácias á 
axuda do deporte; o novo globo polo que be
rran os afeizoados coruñeses é de coiro e 
xan non se lanza indiscriminadamente contra 
do portal do viciño, senon qu~ xunto co coiro 
compostelán e celtista apanda decididamente 
contras das portarías españolas.• 

A nosa independencia depende de ti 

ocialismo 
e 
mercado 
NolP .. 11mno1lll• roHUia 

"O pior da esquerda 
americana é que atraigoou 
para salvar as suas 
piscinas" 
Orson Welles 

Para os outros; os que 4 
nom atraigoam por umha 
piscina, este livro. 

•Socialismo e mercado. 
Notas de Economía Política. 
Ramom L. Suevos 
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• VÍTOR MÍGUEZ 

• A un mes para o comezo 
dos xogos certos detalles da 
cerimónia inaugural come-

. zan-se a desvear. Asi , o no
me do espectáculo chamara
se Mar Mediterráneo e nel 
fará-se alusión á cultura e 
idiosincrásia dos países lati
nos do Mare Nostrum. Men
tres, os galegos xa non sa
bemos a que nos agarrar po
lo' se mao é o desprezo da 
omisión, que non será que 
nos tomen por "lolailos" ... 

• Pero é que estes últimos 
até no deporte gozan dos fa
vores dos país da pátria. Na 
recente eliminatória Betis
Deportivo a Vitória dos 1 os 
dabase por feíta: que se o 
tronío andaluz , que se a 
"grasia" ... A final tanto balbor
do ficou nun lamento á Ma
carena. lso si , nos Telediá
rios do dia despois nada de 
tronios, grasia ou olés; o si
léncio ocupou o seu lugar. 

• Dias atrás en Ferrol tre
miase pola desaparición do 
O.A. R. Era preciso xuntar 
máis de 200 millóns para a 
conversión do clube en S.A. 
e conforme pasaba o tempo, 
a venda da equipa tomaba 
corpo. Lago dun S.O.S. ur
xente a toda a cidade, o pa
sado luns Xoan Fernández 
decia atoparse diante doutro 
problema, e é que polo retra
so de correos nas notifica
cións bancárias agora sei 
que sobraban 40 millóns . 
Problemas como este xa os 
quereria para si o Celta. 

• A administración socialista, 
empeñada en converter o 
Ministério de Cultura e De
portes en campo de probas 
para futuros chanceleres , 
nomeou a Alfredo Pérez Ru
balcava como novo manda
mais do deporte hispano. No 
governo ninguén dubida da 
sua valía, pero aqui desco
ñecemos os seus "méritos": 
Quizais ter sido o principal 
branca das iras estudiantis 
nas protestas do ensino mé
dio do 87 ... ? 

• Centos de persoas asisti
rán á manifestación convo
cada por H B en Donosti o 
vindeiro 3 de Xullo con moti
vo da saída do Tour da Fran-

. za. Sobresaltado ante esta 
previsión, o Governo Civil de 
Gipuzkoa proibeu o acto ale
gando que " ... puede provo
car grandes perturbaciones 
de orde público ... ". Non hai 
certeza no tocante ao núme
ro de manifestantes, pero a 
seguranza do Governo Civil 
leva a considerar que nunca 
o lema dunha carreira ciclis
ta resultou tan atinado: "De 
San Sebastián al Mundo".• 
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N A C l Ó NS SEN ESTADO NA EUROPA 

Cidadáns checos asinan en Praga un pedimento para un referendo sobre a separación de Eslováquia. 

Eslováquia decide 
democraticamente independizarse da República checa 

Presións internacionais 
• • #' para evitar a separac1on 

pacífica de Checoslováquia 
• FERNANDO CARBALLA 

Ninguén pode entender 
a dobre moral. E menos 
en política. Asi, cando 
todos os países 
ocidentais aceitan de 
bon grau o renacirhento 
das nacións europeas 
sen estado, a saber, 
bálticas, balcánicas ou 
caucásicas, que están 
dando lugar nalguns 
casos a sangrentas 
guerras, por que 
"lamentan 
profundamente como un 
grave erro" o acorde 
constitucional que puxo 
fin á República federal . 
dos checos e os 
eslovacos? 

Ainda que a nación eslovaca só 
tivo estado próprio nos anos da 
Segunda guerra mundial, cun 
governo pro-názi, as reivindica
cións nacionalistas datan de an
tigo, co seu primeiro fito na fixa
ción do eslovaco como língua 
netamente diferenciada do che
co a fins do século XVIII. A parte 
eslovaca do actual hino checos
lovaco data da primeira metade 
do século pasado. [Sobre o naci
mento da república checoslova
ca e a frustración nela das aspi
racións nacionais eslovacas tras 
séculas de dominación húngara, 
ver o artigo de Xúlio Ríos, ANT 
nº 527, da pasada semana]. 

Nunha era na que están a aflorar 
novas estados por toda a Europa 
oriental, a perspectiva dunha Es
lováquia independente non pode 
resultar tan alarmante. A sua po
voación de 5,3 millóns de habi
tantes só é a metade da da Re
pública checa, pero moi superior 
á de países da Europa ocidental 

como Irlanda ou Noruega, e con
siderabelmente maior que a dos 
Estados bálticos. 

A viabilidade económica 

As aspiracións nacionais, os de
sexos de independéncia dun pa
vo sobrepasan de longo o cadro 
sintomático, simplificador, da 
simples conveniéncia económi
ca. Vale como exemplo a reivin
dicación nacionalista de países 
ricos como os Cataláns ou Eus
kadi , ou tamén a renuéncia do 
parlamento británico a aceitar o 
acordo de Maastricht no tocante 
a recortes de soberanía nacional. 
Ainda máis comprensíbel se tor
na este axioma se contempla
mos un caso de país subordina
do e dependente como Eslová
quia a respeito das decisións de 
Praga. Se engadimos que o pro
grama económico das forzas po
líticas gañadoras no parlamento 
de Bratislava é netamente distin
to do do partido de Vaclav Klaus, 
vencedor na república checa (es
te neo-liberal, aquel reclamando 
maior intervención do gasto pú
blico, grosso modo) , pódese 
comprender facilmente que Vla
dimir Meciar declare: "Os nosos 
intereses económicos están en 
conflito cos intereses económi
cos checos" [citado por Newswe.
ek do 22 de Xuño). 

A maioria dos eslovacos parecen 
indiferentes ás consecuéncias 
das suas decisións. Zora Butoro
va, do Centro de Análise Social 
de Bratislava declara á mesma 
revista americana: "Non. aceitan 
argumentos sobre desestabiliza
ción xeopolítica". En calquer ca
so, ninguén espera un desenvol
vimento violento da situación de 
aqui ao 30 de Setembro, data en 
que os Parlamentos das duas re
públicas deberán decidir o seu 
futuro confedera! ou completa
mente separado. 

A inxeréncia exterior 

E é aqui, na decisión soberana 

dun povo (ou de dous, se se 
prefire), onde están a incidir to
das as presións exteriores, os 
lamentos hipócritas da Comi
sión Europea, do governo ale
mán , dos diversos executivos 
europeus que xa se teñen pro
nunciado, mesmo ameazantes, 
en contra da independéncia de 
Eslováquia. A ofensiva diplomá
tica alcanza inxeréncias intole
rábe is como a adverténcia, 
estilo díktat, dunha eventual re
negociación do pre-acorde de 
Checoslováquia coa CEE. Un 
pretendido governo supranacio
nal contiriental como a Comi
sión Europea, que permite im
pertérrito o desangrarse de Cro
ácia e Bósnia, dase o luxo de 
aconsellar a dous parlamentos 
sobre o seu futuro constitucio
nal. 

Se é normal que o presidente 
da 'República federal, o checo 
Vaclav Havel, reclame un refe
rendo para ratificar a decisión 
da separación (referendo de du
bidosa constitucionalidade, se
gundo xuristas citados por Le 
Monde do Martes 23 de Xuño, e 
moralmente capcioso, dada a 
esmagadora maioria demográfi
ca dos checos), non o é tanto 
que o xornal El País (Domingo 
21 de Xuño), ins.ira comentários 
do estilo do de llana Kovariko
va, insinuando que un Estado 
eslovaco só existiu senda fas
cista e pro-názi e o seu presi
dente entorcado en 1946. Ou
tros estados de ánimo recollidos 
en Berlin polo mesmo diário 
francés citado falan da incomo
didad e do establihsment ale
mán a resultas do pasado do 
estado eslovaco. Algun inconve
niente a expensas do pasado 
názi dos ustachis croatas, dos 
nacionalistas lituanos, do mes
mo Vitautas Landsberguis, até 
dalgun desgraciado patriota ir
landés, por contraposic!ón ao 
imperialismo británico? E máis 
aceitábel que a loita pala inde
pendéncia se substáncie a tiros, 
coma nos Balcáns? • 

Maastricht, 
un perigo para Europa 
"Sesenta economistas alemáns descreben os acordos de 
Maastricht coma un perigo para Europa despois de asinaren un 
documento de once pontos no que se prevé un aumento de paro 
nos países máis pobres". O enunciado corresponde a unha 
crónica de Berlin asinada polo correspondente do diário EL 
MUNDO que a publica odia 14 de Xuño. "Ainda que recusan 
imputación de avivar o lume do Euro-pesimismo ( ... ) censuran o 
como e o cando do tratado de Maastricht" ( ... )Coa implantación . 
dunha moeda única e o conseguinte aumento da competéncia, 
os países máis febles e de menor produtividade rexistarán un 
considerábel aumento nas cifras de paro". 

Desta opinión participa o 
economista J.F. Martín 
Seco nun artigo 
publicado no mesmo 
diário. "en Maastricht 
consagrouse a Europa 
das duas velocidades. 
Ábrese unha fenda entre 
Norte e Sul. De se 
consumar o proceso no 
1997, a Comunidade 
terase escindido en 
dous. Tanto o manifesto 
de setenta prestixiosos 
economistas alemás 
como o informe do 
Banco de Pagos de 
Basilea, afirman con 
rotundidade que esta 
clase de unións entre 
países con grande 

heteroxeneidade económica xera e incrementa desequilíbrios 
rexionais ( ... ) Doutra parte, a axuda comunitária non se reparte 
por igual nos países de rendas menores. Irlanda recebeu o 5,7 
por cento de aportación neta comunitária; Grécia e Portugal, o 
4,7 e 1,2 mentres que España só o 0,5. A mesma conclusión 
chégase coas taxas de cobertura". 

Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, Pablo Castellano, Francisco 
Palero e outros membros coñecidos da fracción Nueva Izquierda, 
de Izquierda Unida, dinque a oposición ao Tratado de Maastricht 
é próprio das direitas, dentro da tradicional aversión ao Norte de 
Europa dos conservadores españois. Na opinión dos comunistas 
reformados, publicada coma colaboración en EL PAIS de 22 de 
Xuño, baixo o título Unidad Euroepa os acordos han traer 
modernidade e progreso. "Sobre todo, o Tratado rexista un 
cámbio en novas políticas transferidas á unión, que permite que 
se poida configurar unha verdadeira estratéxia transformadora, 
naturalmente sequen ocupa a dirección política así o queren". 

Nada contamina máis que a pobreza 
"A crise económica e social iniciada nos 80 favoreceu a 
reprodución acelerada dos factores que ameazan o meio 
ambiente humano( ... ) através do empioramento da Orde 
Económica Internacional." Este párrafo está tomado do discurso 
de Fidel Castro na reunión de xefes de Estado do Rio, que 
aparece en versión íntegra no boletín 1'ERRA SEN AMos, editado 
pola Asociación de Amistade Galego Cubana Francisco Vil/ami/, 
inserta no seu último número. "A participación das exportacións 
de produtos básicos, incluidos os combustíbeis, mantívose por 
riba do 45 p9r cento das exportacións totais deses países, cun 
máximo en Africado 90 por cento ( ... )A taxa promédio anual do 
crecimento do produto interno bruto nos países subdesenvolvidos 
reduciuse no decurso das tres últimas décadas, desde un 6, 1 por 
centono periodo 1961-1963, até apenas un 2,8 por centono 
periodo 1983-1990. ( ... ) Mentres que no 60 o 20 por cento da 
povoación mundial de maiores ingresos mostraba níveis 
superiores trinta veces aos recursos do vinte por cento máis 
pobre, no 90, eses níveis fixéronse 60 veces maiores". 

"No mundo hai hoxendia 1.300 millóns de persoas, case o trinta por 
cento do Terceiro Mundo, que carecen de aceso a auga potábel; 
máis de 2.300 millóns non dispoñen de saneamento ( .. ·.) En 1990, 
só o 63 por cento da povoación rural neste grupo de países -contra 
o 82 por cento da urbana- tiña auga potábel e só o 49 por cento 
dos residentes no rural -contra o 72 no urbano- tiña saneamento. 
( ... ) A partir da coñecida caréncia de recursos financeiros e 
tecnolóxicos que permitan ao labrego do terceiro mundo elevar a 
produtividade do seu traballo, compréndese que a única solución 
que ten a curto prazo é a incorporación de novas áreas ás suas 
práticas atrasadas de produción agropecuária, causantes directas 
dalgunhas das peores formas de estrago ambiental". 

"O troco de débeda por natureza, independentemente das boas 
intencións dos ambientalistas, non resolven o problema( ... ) da 
débeda externa, en tanto que non ataca as causas que a xeran; 
pero sobre todo, implica a perda potencial de soberanía do país, 
e máxime cando os acordos limitan os direitos do Estado 
debedor sobre determinados recursos naturais".+ 
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1Son partidário de que Sodiga · 
• . • . # • 

sa1a ao ~xter1or, pero so para apo1ar 
a empÍ"esas galegas1 

· 

Segundo informacións apareci
das na prensa Sodiga vai sair 
da Galiza. 

Expreseime mal nese momento. 
O que dixen, ou o que quixen di
cer, é que hai cantidade de em
presas galegas que se están a 
marchar para o norde de Portu
gal. Sodiga ten un corsé que lle 
impide acudir a elas, apoiar a 
esas empresas para ir a Portugal. 

Asi que seria bo facer unha reflexión 
sobre a posibilidade de que Sodiga 
pudera acudir ao exterior. En definiti
va, apoiar á empresa galega xa se
xa na Galiza ou xa sexa fóra. 

Non significaria incrementar o 
desinvestimento na Galiza? 

Non, ao contrári.o, toda empresa 
que vai ao norde de Portugal non 
deixa de funcionar na Galiza, se
nón que o que monta é algo 
transnacional. Pescanova ten a 
sua base en Vigo, é unha empre
sa netamente galega, viguesa, e 
porén ten factorías en Chile, en 
Sudáfrica, é unha empresa trans
nacional. A isa é ao que me reti
ro. A expansión das empresas 
galegas en busca de mercados. 

Non se trata nese caso máis de 
distribución que de fabrica
ción? 

Non, tamén poderia ser cuestión 
de fabricación. Volkswagen quer 
montar unha fábrica de automó
beis en Portugal. Hai empresas 

galegas que, desde aqui, non po
derian ser auxiliares desa empre
sa en Portugal e van ali conser
vando a sua producción aqui. 
Non diminuien a sua capacidade 
de traballo, seu emprego na Gali
za. Se van ao exterior é para se 
potenciar. 

Unha vez fóra non se corre o 
risco de que as empresas se 
desvinculen da Galiza, ou está 
asegurado o vencellamento? 

A empresa galega, como a ale
mana, sempre será galega ou 
sempre será alemana. Outra cou
_sa é que teña filiais noutros pai
ses, rexións ou comunidades. De 
todas formas de momento Sodiga 
non pode facelo. + 

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

Xosé Martínez Ct 
presidente de Sodiga 

1Temos que facer coincid 
económico co europeo' 
Xosé Martí nez Covelo é o presidente da Sociedade para o 
Desenvolvemento Industrial de Galiza (SODIGA), foi 
director da Fábrica de Motores de Barreras e directivo do 
Grupo de Empresas Alvarez. Profisionalmente está e estivo 
sempre relacionado co Instituto Nacional de lndústria, 
neste sentido pódese dicer que é o home deste grupo 
industrial público na Galiza. Nesta entrevista fai un repaso 
á situación industrial de Galiza e á política industrial que 
desenvolve o Estado no naso país. 

• HORÁCIO VIXANDE 

Calé o seu diagnóstico sobre a 
situación industrial na Galiza? 

A indústria galega nestes momen
tos está a pasar por unha época 
de crise como toda a indústria es
pañola. 

Crise estructural ou coxuntu
ral? 

A crise está ai, é un feito, e eu 
creo que se trata dunha situación 
coxuntural, porque as crises son 
cíclicas, hai momentos bos e mo
mentos maos. Este é un momento 
cíclico máis que estamos a pasar. 
Nestes casos compre procurar, 
que non é doado, facer coincidir 
ese ciclo co ciclo da economía, 
neste caso, española ou europea, 
porque se é asi, se o tacemos 
coincidir cos ciclos dos conxuntos 
superiores, chámese España ou 
Europa, conquerimos que a saida 
da crise sexa igual tamén para 
ambos, e polo tanto que os danos 
sexan menores. 

E coincide? 

Si. Claramente, a nível español 
. existe esa crise e a nível europeu 
tamén. 

Cales son as suas causas e que 
serviria para aliviar a situación? 

É difícil saber que elementos cau
saron a crise, $e se soupera entón 
saberiase sobre que elemento ha
beria que actuar para sair dela. O 
que non cabe duda é que estamos 
na crise. 

O INI e Galiza 

Un informe recente, coordenado 
por González Laxe, di que as 
empresas do INI están desvin
culadas da economia galega. 
· Fala de casos como Alúmina ou 
Endesa. 

Descoñezo ese informe. Pero creo 
que non, as empresas do INI ubi-

. cadas na Galiza estári potencian
do á economía galega. Non só en 
Galiza están empresas como Alú
mina e Endesa, tamén está Barre
ras, até hai pouco Alvarez, e Asta
no, Bazán, Repsol. .. Todas elas 
están a fomentar a economía ga
lega. Outra cousa é que haxa al
gunhas como Alúmina ou Endesa 
que sexan, digamos, as ramifica
cións doutras que existen ao lon
go de España e que atenden a un
ha estratéxia global, mais non 

desvencellada da economía gale
ga. Endesa está a utilizar unha 
matéria prima galega, non só está 
a producir enerxia eléctrica, usan
do o lignito, senón tamén man de 
obra inducida, médios de trans
porte galegas ... Está dentro da 
economía galega. 

Aí entra outra cuestión, a utiliza
ción dos recursos naturais e o 
reinvestimento de beneficios ... 

Alguns dos benefícios reinvísten
se dentro de Galiza. Non coñezo 
os dados para saber se outros son 
reinvestidos dentro. Hai unhas ci
fras, que non lembro de memória, 
que indican que Endesa vai inves
tir vários miles de millóns dentro 
das Pontes. 

Cando empresas como Barreras 
ou Alvarez son pechadas ou 
vendidas ao dar perdas, sempre 
xurde a perganta de se o INI está 
vencellado á economia galega. 

Se o INI está presente en empre
sas como Hijos de J.Barreras, As
tano, Bazán ... , que dan perdas 
desde hai moitos anos, desde que 
o empresário privado as abando
nou e cairon na man do INI , e se 
seguiron dando perdas e o INI se
guiu soportando esas perdas , a 
min paréceme que iso é estar ven
cellado á economía galega. 

Pero hai outras, como Bazán ás 
que se lle impide entrar noutros 
mercados (só pode contruir bu
ques militares) ... 

Non. Eu entando que, no seu mo
mento (non de agora, senón de 
hai moitos anos), houbo un plan 
estratéxico polo cal se decidiu que 
Bazán non competiría dentro do 
mercado de buques normais e se 
dedicaría a fabricalos para a Ar
mada. Tomouse esa decisión, en
tre outras causas, porque se con
siderou que habia un exceso de 
capacidade de producción e que a 

'A1gunsdos 
beneficios 
reinvistense dentro 
de Galiza. 
Pero non 
coñezo os dados 
doutros'. 
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demanda podia ser cuberta polo 
resto dos estaleiros. 

Pero agora estamos nunha si
tuación distinta. 

Certo, pero non medrou o merca
do de buques e están eí outros 
dous estaleiros. 

É a única competéncia que terian 
ou haberla competéncia proce
dente doutros lugares do Estado 
espafiol ou da CE e non convén? 

Hai unha normativa dentro da CE 
que impide aumentar de producción. 

De Galiza? 

Non só de Galiza, de España. 

É dicer, que Bazán entraría en 
competencia non só cos estalei
ros galegos, senón tamén cos 
do resto do Estado. 

Cos do resto do Estado e cos do 
resto de Europa. 

Alvarez e Barreras 

Outro problema relacionado coa 
crise industrial son as canles de 
distribución. Empresas como Al
varez perderon esas canles, a ca
pacidade de colocar os produc
tos no mercado ... Supón un ele
mento provocador desa crise? 

Pódese d ividir a história de 
G.E.A.(Grupo de Empresas Alva
rez) en tres etapas : unha primeira, 
a empresa privada, na que non sei 
se perderon as canles de distribu
ción , pero na que non o deberon 
facer moi ben porque tiveron que 
botarlle a chave e case pechar. 
Por que non pechou naque! mo
mento? Porque chegou o INI e bo
toulle unha man. A situación na 
que o colleu era dramática, de 
quebra total , non só económica, 
senón de quebra técnica. O INI in
vestiu moitos miles de millóns ao 
longo da sua etapa no Grupo . 
Cambiou a estratéxia, os tempos 
que corrian para o próprio produto 
non eran bos. Puxéronse aquelas 
canles de distribución que se con
sideraron axeitadas e deixouse de 
vender por canles próprias porque 
era un momento no que estaban a 
entrar as grandes superfícies e 
estabase criando unha competén
cia entre as canles próprias, as 
tendas do Grupo Alvarez, e as 
grandes superfícies e pequenos 
empresários que habia. Entón de
cidiuse pechar estas tendas. Esta 
foi a segunda etapa. A terceira foi 
a privatización actual, na que es
peremos que estes noves donas 
sexan quen de levala abo termo. 

Pero esta nova empresa é moito 
menor en tamaño que Alvarez. 
Que garantia pode ofrecer? 

É de· menor dimensión que Alva
rez, pero ten outros negócios ade
mais de La Cartuja e Pickman. 

Non ere que teñen falta de expe-

riéncia nese mercado? 

Teñen a experiéncia de La Cartuja. 

Abonda? 

Debe abondar. Son uns empresá
rios que non só teñen La Cartuja, 
senón que teñen outros negócios e 
o de La Cartuja tenlles que dar ex
periécnia suficiente como para po
der co Grupo de Empresas Alvarez. 

Respeito a Barreras, a politica 
industrial cos motores sempre . 
foi a mesma. Desde o 66, data 
na que comezaron a construir 
baixo licéncia Deutz, non poide
ron aproveitar este tempo e o 
prestíxio para criar un produto 
autónomo e non estar depen
dendo?• 

Barreras traballou primeiro cunha 
licéncia holandesa, logo conDeutz 
porque tecnoloxicamente eran 

'As estratéxras 
marcadas polo INI 
funcionaron, 
digamos, en parte. 
En mans privadas 
moitas empresas non 
seguirían abertas'. 

máis avanzados. A época privada 
de Hijos de J. Barreras transcorriu 
asi. Desde o momento en que o 
INI entrou a estratéxia foi desligar 
os dous negócios que habia: o ne
gócio estaleiro e o negócio de fa
bricación de motores, incluida a 
fundición . Entón non er,a o mo
mento oportuno de comezar a fa
cer digamos virgalladas no merca
do cun novo produto descoñecido, 
que requeriria uns anos para intro
ducirse. Probabelmente teria que 
ter sido feito na etapa anterior, por
que se empezaron a estabelecer 
negociacións, xa daquela, con 
Deutz parq a venda da fábrica de 
motores. E dicer, que aquel que 
sabe facer o motor que o faga, o 
que ten unha experiéncia, o que 
ten innovación, o que ten tecnolo
xia, e o que ten investigación .. . 

Non era renunciar a montar un 
grupo galego e español? 

Non era a estratéxia naque! mo
mento. A entrada do próprio esta
leiro no INI foi semellante á de Al
varez, ademais o mesmo dia. Por
que o empresário privado non pu
dera coa empresa. 

Polo que di dá a impresión de 
que o INI sempre trazou estraté
xias que logo non funcionaron 
no mercado. 

r------------------------------------------------------------------------.-------, 
1 Haberá que botarlle . imaxinación 
para sair adiante' 
Emigra o capital, emigra a man 
de obra, que nos queda? 

Estamos os que permanecemos 
aqui ainda. Non ternos máis re
médio que pelexar con todo iso, 
con eses bois so·n cos que com
pre arar, non ternos outros. 

Por onde ten que ir a economía 
galega? Por que área industrial 
apostaría vostede? 

lso é cíclico e variábel. Nestes 
momentos nos que hai uns secto
res que están máis en crise que 
outros, o pesqueiro, por exemplo, 
pois se cadra deberia rexurdir un 
sector de transformados. O pró
prio textil debe tirar da economia 
galega, os conxelados deben ti
rar. Conquerir que eses ciclos 
den unha liña neutra que non se
xa horizontal ou descendente, se
nón ascendente. 

Coa chegada do Mercado Unico 
e a febleza da economía galega 
e a imposibilidade de defende
la, que lle queda a Galiza? 

Haberá que botarlle imaxinación 
para ir saindo adiante, eu persoal
mente confio moito no galega e no 
empresariado galega. O galega 
por natureza é unha persoa, em
presarialmente talando, decidida. 

'Confio nioito no 
empresariado 
galega'. 

A confianza é fórmula dabondo 
como para sacar o país adiante? 

É unha das partes que ten que 
existir, ten que estár baseada en 
algo. Logo hai unha série de cau
sas coas que hai que axudar. 

Cales? 

As axudas teñen que seguir exis
tindo e seguirán facéndoo. A pro
ba está en que o FEDER está a 
dalas. Ternos que enmarcamos 
nas axudas que dá Europa, tratar 
de traelas até aqui, dado que o 
Arco Atlántico é a parte menos 
desenvolvida e claramente no 
Mediterráneo as causas estanse 

'Q FEDER terá que 
: apoiar máis a rexións 
1 

; deste lado'. 

a facer doutro xeito e están a sair 
doutra maneira. O que cómpre é 
tratar de equilibrar esas duas 
causas. O FEDER terá que 
apoiar máis a rexións deste lado 
que ás que están saindo soas. 

Saen soas, ou teñen unha axu
~iña? 

Teñen unha axudiña. liveron axu
da apropriada no fT!Omento ade
cuado. Tamén xogou a situación 
xeográfica. Na Galiza as vías de 
comunicación coa Meseta son 
fundamentais.· As redes viárias e 
de ferrocarril son imprescindíbeis. 

Hai agrávio comparativo con 
Gal iza? 

Non diria con Galiza, senón con 
todo o oeste atlántico. 

Convenlle a Galiza investir fóra? 

Sempre que os investimentos se
xan rendíbeis e revirtan dentro. 

Convenlle evitar a dependén
cia? 

Sempre que sexa demasiado fé
rrea si, pero ten que ser intelixen
te dabondo como para sacar re
sultad os positivos, experiéncia. 
Até agora non se sacaron.+ 

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

Primeiro, procedian de empresas 
que xa non funcionaban no merca
do. Posteriormente as estratéxia:s 
marcadas poio INI funcionaron, di
gamos, en parte, polo menos con
tinuaron existindo. En mans priva
das non seguirian abertas. 

Dependéncia do exterior 

Para evitar conflitos como o de 
Motores Deutz, vendida e logo 
abandoada polos alemáns, non 
haberla que constituir unha in
dústria galega sen este tipo de 
ataduras? 

Este foi un caso concreto. Outras 
moitas empresas marren porque o 
mercado e a indústria son algo vi
vo. Nacen, crecen, reprodúcense 
e algunhas marren ... Digamos que 
o traballo é unha parte fundamen
tal para que as empresas teñan 
unha supervivéncia maior, xa non 

'Q INI ségue 
soportando perdas,_ a 
min paréceme que 
iso é estar vencellado 
á economia galega' . 

eterna, pero polo menos maior. O 
que non cabe dúbida é de que 
sempre haberá empresas que es
tean a morrer, mais o que hai que 
facer é que nazan outras para 
acadar un equilíbrio. 

Pero os dados parecen indicar 
que morren todas. 

Teño dados de Inglaterra, da Fran
za ... nos tres primeiros anos do seu 

A NOSA TERRA 

nacemento, entre o 40 e o 50% das 
empresas marren. En Alemaña es
tá un pouco máis baixo. 

Pero hai dados de descenso in
dustrial, non é que nazan unhas 
empresas e morran outras. Que 
opinión ten do descenso? 

Ven dado, loxicamente, pola situa
ción de crise na que estamos. O 
91 foi un ano francamente duro, o 
92 está a ser un ano duro. Agar
demos levantar cabaza a princí
pios do 93, esa é a esperanza que 
hai e parece que os indicadores 
económicos fan pensar iso. O 93 
pode cambiar a pendente para co
mezar a subir. 

Para Galiza tamén? 

En xeral... O que ternos é que aco
modarmos a ese ciclo económico, 
ai é onde ternos que ser áxeis. • 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe G~nzález) 

Nao Caterineta 
era o nome en 
clave utilizado polos 
narcos galegas e 
portugueses, 
proprietários da 
embarcación Río 
Umia, detidos .en dias 
pasados. Unha das 
contraseñas 
empregados tiña por 
texto: "terra España, 
areas de Portugal", 
fragmento do retrouso 
dun romance medieval 
portugués no que sé 
narran as aventuras 
da Nao Caterineta. É 
mágoa que o bon 
gosto literário esteña 
da parte dos 
delincuentes e non 
das autoridades que 
nos sulagan a todos 
con adefésios 
linguísticos como 
Xacobeo 93. 

Julio lglésias, 
persoaxe que, como 
Frank Sinatra e Al 
Capone, non necesita 
de máis 
presentacións, 
apresentou o seu 
último disco Calor en 
roda de prensa 
~elebrada en Madrid. 
Na mesma, 
retransmitida logo por 
várias emisoras, · díxo 
que lle gestaban as 
mulleres e que "se 
fose maricen seria o 
máis maricen do 
mundo". Abundando 
no tema sinalou ainda: 
"o que son eu é un 

MAASTRINCADOS 
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

A desenvolvida Dinamarca dixo Nej por exceso de infor
rna~om. A atrasada Irlanda, ainda que corn elevada absten~orn, 
dixo Yes por todo o contrário. Os landers alernáns amea~am 
com vetar a ratifica~om do Tratado e prestigiosos economistas 
afirmarn que, sern convergencia das diferentes estruturas eco
nómicas, sem harmonizas;:om impositiva e sem umha política 
social cornum, a uniom monetária definida em Maastricht leva
rá a cria~om de paraísos fiscais para os capitalistas, de infernos 
laborais para os trabalhadores e a aboli~om das conquistas so
ciais do século XX. 

O mais salientável do debate radica em ter explicitado a natu
reza. do projecto europeu dos monopólios, em evidenciar a 
crise de legitimidade das instituis;:ons nos países capitalistas, o 
delirio bonapartista da eurocrácia e o descrédito do jornalismo 
oficial. 

Mas no reino da fulería nem se informa nem se discute, im
pom-se o silencio dos anhos . Entre whisky e whisky no bar das 
Cortes, entre banho e banho na piscina do Senado, cleptócratas 
e euromonas construiam a nao Victoria da Convergencia, de
senhada polo Navarrete. Todo teria passado sem pena nem gló
ria de nom ser polos vikingos. A paponaria tem riscos e quem 
mais, quem menos, come~a a andar coa pedra no sapato. O ca
be~udo das Ramblas di que um referendo seria "perigoso" e 
·F.G.M. sabe que se converteria num plesbiscito. + 

Os privados 
dannos 
oP.A.U. 
Como afectado do barullo da Se
lectividade quería aproveitar a 
oportunidade que me brinda A 
Nasa Terra para dar a miña opi
nión ao respeito. 

En primeiro lu
gar felicitar a va
lentia do alcalde 
de Corcubión 
por destapar a 
pía de esterco 
que fomentaban 
os coléxios pri
vados. 

En segundo lu
gar destacar a 
valentía da Uni-
versidade ao fa-

A medida 
tomada pola 
Universidade 
quedouse 
curta. 

cer frente a esta corrupción e 
non toureala como fixeron os an
teriores mandatários. 

Penso que a medida tomada 
pola Universidade quedouse 
curta, xa que se ben hai probas 
evidentes das filtracións en tres 
probas, todos os metidos nisto 
sabemos que tamén as houbo 
no resto, mais é imposíbel de
mostralo con probas palpábeis. 
De todas formas quedan con 
esta medida co cu ao ar eses 
coléxios que nos tapan a boca 
co seu 99 por cento de aproba
dos por moito que se manifes
te n en Compostela ou doen 
sangue, ben sabemos que non, 
tan só mostra diso son os auto
buses grátis que botot:J o cole
xio privado Marcote para des
prazarse a Compostela. Ou ta
mén cando un amigo meu que 
foi ás asembleas de Santiago 
(cando recoñecen.do os priva
dos que sabian o contido dos 
exames) díxolle, un deses que 
apoia ao detractor chamado 
lván López: "Tú lo que envidias 
es que yo puedo ir a un colegio 
privado y tú no". Lago de con
testarlle, o xeneral lván López 
negoulle o aloxamento no insti
tuto cedido para tal función, 
tendo que durmir el e tres máis 
con papeis de periódico nun ga-

raxe. lsto debe ser a igualdade 
que predican lván López e mais 
os corenta.+ 

XOSÉ MA.NuEL MERA IGLESIAS 
(UN REPITIDOR) 

(VIGO) 

P.D.: Agora ao colexio privado 
Marcote, chámanlle NARCOTE 

Camilo 
ten quen lle 
escreba 
Estou anonadado. Teño todo o 
coco malo. Non é cousa da ·calor, 
pero algunhas veces férveme 
porque me poño a cavilar e hai 
cousas que non entendo. 

Non entendo como Manuel Ri
vas vai sempre de xornalista in
dependente e, ás primeiras de 
cámbio, apoia sempre as teses 
de Camilo Nogueira por moi dis
paratadas que parezan. Pero 
ainda entendo menos os seus 
argumentos adubiados de luvas 
brancas nas que esconde un 
puñal para cravarllo ao Bloque 
ás primeiras de cámbio: en tres 
anos defendeu unha vez ao 
BNG ... Pousa é un bon naciona
lista, porque foi moi bon xestor 
no governo de AP ... O BNG 
avanzou cando fixo o que dician 
os de Avante, qu.e pola contra 
sempre estiveron perseguidos s 
marxinados e, ademais, concor
dan coque di el. .. Camilo é non 
só un lúcido home de pol1tica, 
ao que o país se empeña en 
non facerlle caso nunca (Rivas 
non explica por que) e ademais 
virxe e mártir e, por se fose pou
co, ten a grande virtude de in
ventar cada poucos dias unha 

. teoria, teoría ás que Rivas e 
Pousa se sumaron sempre ar
dentemente como máximos de
fensores ainda a costa de dar o 
pinchacarneiros de hai tres me
ses estar por un partido de es
q uerdas e, agora, estar por un 
de dereitas; de botar chispas 
contra unha frente e agora pre
tender facelo ... 

E César Cunqueiro, Bieito Igle
sias, Sanfiz e os de Avan~e , ade-

GONZALO 

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

FE DE ERROS 1 

O viño presente nas cartas 
de Iberia non é o "Terras 
Gauda", como se afirmaba 
por erro no anterior número, 
senon o "Abadía de San 
Campio".+ 

mais dun alcalde de Fene que di 
unha cousa en público e outra 
en privado. 

Cunqueiro pasou de ser marxis
ta-leninista (ver artigas neste 
mesmo periódico ainda non hai 
tres anos) a ser un volcán anti
comunista: Bieito Iglesias afirma 
en "A Nasa Terra", nunha entre
vista, que hai que desfacer o 
BNG e, cando ve que non pode, 
decide ir viver a vida. Sanfiz re
córdalle a Francisco Rodríguez 
cousas de hai dez anos, pero 
non lle recorda as de hai doce, 
cando foi precisamente Paco 
Rodríguez quen o empurrou. Os 
de Avante din que son do BNG, 
defenden teses distintas e, por 
se fose pouco sumanse a cal
quer campaña 
para despresti-
xialo e atacalo , 
defendendo a 
Pousa, e dei
xando en .evi
déncia que te
ñen a mesma 
estratéxia. 

Os xornais to
dos atacan ao 
BNG e eu non 
vexo cartas de 

Camiloénon 
sóun lúcido 
home de 
política, 
ademaisé 
virxe e mártir. 

militantes e menos artigas de diri
xentes·. Téñenlle medo no BNG, 
agora, ao debate político?, ou 
pensan que as cousas están tan 
claras que non fai falta dalo? Son 
soberbios, vagos ou, non o di
go ... pensan que o nacionalismo 
medra votando nas asembleas 
as propostas do Consello Nacio
nal por unanimidade? Moitos ain
da estamos tora e, se cadra, ne
cesitamos certas explicacións, 
ainda que sigamos votando elei
ción tras eleición por non existir 
nada mellor. 

Está visto que a Camilo si hai 

quen lle escriba, pero ao BNG 
non.+ 

XOSÉ CAsTIÑEIRAS 
(LUGO) 

O exemplo 
danés 
O Presidente do Governo do Es
tado, no seu empeño de "reestru
turar" unha Europa unificada, un
ha Europa coma se fose unha Al
dea Global para todos ... está ob
cecado coa posibilidade de desa
turar o contubérnio de Maastricht 
e que este se reduciria a unha li
xeira pataleta entre todos os Sin
dicatos Obreiros (sen exclusión 
de siglas .. . ) e o seu PSOE. Ao 
dia 28/M 92, de momento hai que 
sumarlle o fallo de Dinamarca. 
Tente por axeitar que , posibel 
mente, por coincidir tal Mundo 
sexa a Terra dun dos mais céle
bres contistas (Andersen) saiban 
diferenciar o "conto" da sincerida
de, así coma a realidade da fábu
la. O 50,75% dos cidadáns, nada 
menos, dixeron non ao proxecto 
Maastricht, ainda que aos seus 
"dirixentes" lles pesase. E aqui 
acaba a história, pois logo, cando 
os homes e as mulleres dun país 
culto, desenvolvido sócio-econo
micamente, coñecedores da sua 
responsabilidade cidadá plantan 
cara e non se cinxen aos intere
ses de quen mandan. O cal de
mostra que o deber e o direito 
das personas nun Estado que ex
plica aos seus tillos con suficién
cia o alcance dun proxecto euro
peu, a estes, polo menos, que
doulles a decéncia de discrepar 

. dos seus políticos que, por outra 
parte, historicamente sempre fo
ron respeitados. 

No noso caso, posta que xa se 
tala de levalo a cabo nun só 
exercício -por algo será ... -
eleitoral, unhas eleicións xerais, 
asi como un referéndo sobre o 
tan controvertido Tratado de Ma
astricht, debíamos aprender a li
ción de memória, para que, polo 
menos, ninguén por moi arro
gante e asentado que estexa na 
cúpula do poder, se empecine 
en creer que é o único portavoz 
do Pavo. Nen da Galiza nen do 



A ALDEA 

r-----------------------------------------------------------------------~----, mercadeiros porque asi defen
den mellor a sua condición de 
fu ncionários da respúblíca ". Di 
tamén, e eu estou de acordo: 

Xente de Monterroso 

Antonio 
Salgado Porto 
(O "Panadeiro") 
Este home oriúndo da casa dos 
Condes de Fufin foi distribuidor 
de viñas en várias zonas da 
Galiza e cando este non res
pondia a ser bon, fose polaca
lidade ou danado polos "pipos
vasixas" recollíao e cambiábao 
por outro que fose do gosto do 
consumidor e familiares que 
con el convivian. 

A sua probidade e hon·radez é 
recordada polos presentes que 
o coñecimos e lle axudamos 
incluso á carga e descarga 
dos pelexos que levaba enci-

ma dun mulo que llos transpor
taba. O animal estaba moi en
cariñado con el polo. bon coi
dado que lle daba. 

Foi criador de riquezas no povo 
legándolles aos tillos Asunicón 
e Xosé casas e negócios para 
subsistir e propriedades en Fu
fin para que as repartisen entre 
si cando asi o acordasen. 

Estivo casado con Carmen Pa
tiño, señora da "Candaira'', das 
comarcas de Chantada, a cal 
era familiar dun alto cargo de 
Correos en Madrid que despois 
de someter a probas de prepa
ración material e cultural pasa
ron a ser funcionários estatais 
dando servizos ao público no 
legalmente estabelecido alguns 
monterrosinos. 

E asi foi este honorábel persa-

naxe, sempre disposto a axu
dar ao viciño e aos que onda 
el chegasen sempre -que a 
cousa fose legal e merecese a 
sua escrupulosa aprobación 
sen ferir nen causar males a 
naide. 

Polo tanto, despois de facer xa 
ben tempo que morreu, traemos 
hoxe o recordo deste benefac
tor ao semellante e que debe 
ser espello en que se miren os -1 

vindeiros, sexan panadeiros ou 
vinoteiros. E. .. mai cando hoxe 
nesta rama de viños e misturas 
hai tanto vento libre que deixan 
de ser as cepas naturais e ape
lan ás químicas danosas e artifi
ciai s, se ben se analisan as 
causas, xa que hai moita tram
pa con cartón.+ 

DANIEL RANDULFE CARBAi.LO 
(LUGO) 

"Hai anos que os dirixentes do 
país, acampados nos arredores 
do .Estado, fan as causas porque 
lles dá a gana. Pero sempre ha
berá un 50,75% de españois dis
postos a non aceitar ese neofe
deralismo e teimudos en agardar 
a que chegue a hora de cumprir
se a utopía máis simples: que 
España sexa dos españois e non 
de méida dúcia de iluminados 
empeñados en guiarnos á terra 
prometida por camiños tortas".+ 

DAVID TEIXEJRO MECIA 
EXSECRETARIO XERAL DO 

SINDICATO REXIONAL DE CC.00. 
DO TRANSPORTE, MAR E 

COMUNICACIONS DE AsTURIES. 

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

Pérez Labaca: 
un concellal 
de Asuntos 
Exteriores 

resto. Pensamos que, de mo
mento, a unidade política e eco
nómica da vella e controvertida 
Europa, fundamentalmente po
i as distáncias 
existentes entre 
as calidades de 
vida dos seus No noso país, 
cidadáns, ade- sempre foi 
mais dunha va-
nidade, e unha unha 
auténtica utopía constante, 
para mercadei-
ros sen limita- ocultarlle ao 
ción de escrú- cidadán o 
pulas. Ou , o f d d 
que é o mesmo: on o a 
para eses que cuestión das 
non eren para causas xerais. 
nada nas uto-
pías que non 
pasan polas 
caixas dos ban-
cos, ou palas caixas rexistado
ras dos seus negócios insacia
belmente persoais. 

Ternos de recoñecer -tanto ga
legas coma o resto dos espa
ñois- que somos bantante mal 
axeitados no que respeita ao 
exercício dos nasos direitos des
de hai séculas. Ternos que 
aprender un pouco bastante da 
atitude danesa recentemente. 
Podíamos facer unha referéncia 
para velo como exemplo, cando 

o referendo sobre o seu ingreso 
na OTAN, onde Dinamarca res
peitou, tanto as distintas mensa
xes como a limpeza nun referen
do, cousa que no noso país no 
se deu, é posíbel acceder a re
sultados decorosos, tal como su
cedeu na pequena, culta e es-

• pléndida terra danesa. Polo tan
to, cando o conxunto dun Povo 
coincide unánimemente na adop
ción dun xesto político, sen dúbi
da nengunha, e que ten a certi
dume simbólica da razón verda
deira, Así que, como para fiarse 
daqueles políticos que se inco
modaron co resultado danés. 
Destacamos a palabra políticos 
porque pensamos que máis que 
políticos son trapicheiros buró
cratas que fixeron posíbel a pro
funda crise da Europa Comunitá
ria actual. 

Pode que se dé por feíto o ausn
to de levar adiante o tema de 
Eleicións Xerais engadíndolle o 
tema de Maastricht. No noso pa
ís sempre foi unha constante 
ocultarlle aos cidadáns o fondo 
da cuestión das causas xerais. 
Asimesmo é ben certo tamén 
que os intereses duns poucos 
estivo por riba dos da maioria; os 
máis recentes exemplos para es
quecer un pouco da "longa noite 
de pedra", a Leí Corcuera, a res-
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tricción ao Direito de Folga, o re
corte das pensións dos Desem
pregados para reducir a infla
ción, non é asi, segundo se des
prende dalgun meio de comuni
cación que afirmou que os tres 
últimos presidentes do Governo 
da Democrácia: Suárez, Calvo 
Sotelo e Felipe, co consentimen
to do Parlamento, se lles asigna
se unha pensión vitalícia de 
2.500.000 pesetas ao ano, máis 
coche oficial, máis todo, etc. 
etc ... e hai que crelo, xa que lo
go, cando se comemoran crimes 
de ·1esa humanidade a través de 
celebracións como os da Ex
po/92, ou se aceitan prémios de 
mans dun presunto narcotrafi
cante por xestións contra o mes
mo, hai que crelo ... ). Digo que se 
o referendo se leva a cabo 
-cousa, sen dúbida, que cheira 
mal- xa que, nin España é Di
namarca nen, entendamos, cada 
un de nós un Hamlet, tal como di 
o ilustre periodista e amigo astur, 
Lourenzo Cordeiro, através do 
seu "Ollo do Tigre" que añado e 
subscrebo" "España non alberga 
cidadáns dubitativos, se non pí
caros. A picaresca é unha cons
tante na vida nacional, Moitos di
rán que si crendo que defenden 
unha miserábel pensión, e moi
tos proclamarán a sua adesión 
aos ·postulados da Europa dos 

O outro dia, lendo un xornal gale
go, fixeime nun titular no que se 
dicia que Pérez labaca (concellal 
da CNG de Ponteareas), pedia 
"que se declare persoa non grata 
a Castro". A verdade é que quedei 
perplexo. Non mo podia crer. Pa
recí ame "demasiado" para unha 
persoa que non hai moitos anos 
locia as flechas 
da falanxe na 
sua chaqueta e 
era camarada de 
Castro. Eu per- Eu entendin 
guntábame: será 
certo o que esta
ba a ler? Se é 
certo, demostra 
que Pérez Laba
ca de verdade 
quer facerlle 
oposición a Cas
tro. Dispúxenme 
a ler a nota de 
prensa. Todas 
as miñas dúbi-

que a 
~reposta era 
nomeara 
Pepe Castro 
como persoa 
"non grata". 

das deixaron de existir. A ledícia 
que eu tivera ao ler o titular tro
couse por unha grande desilusión. 
Tal como estaba posto o titular, eu 
entendin que a proposta era no
mear a Pepe Castro como persoa 

UNHACIDADE 
OLÍMPICA 

NANINA SANTOS 

Con Xogos que, bulindo, van dar vistosidade a Barcelona. 

Mares e moreas de xentes mirarán na Barcelona olímpica unha 
cidade linda, limpa, de orde, sen lios nen problemas. 

Así o quer o Concello que anda metido a limpar a zona do 
Camp Nou de prostitutas. 

Dan má imaxe, non é cousa de amosar aos turistas "as baixe
zas" e os "trapos suxos" que se teñen na casa. Mellor á zona 
Franca, polígono industrial onde se concentra a venda de dro
ga, delincuéncia diversa .. . e que non forma parte dos circuítos 
e itinerários previstos para a magnífica cidade que se apresenta 
aos visitantes. 

Prostitución (prostítutas e clientes), haina en todas partes, porén 
xa o <licia San P·aulo "Precisamos cloacas para manter a limpeza 
dos nosos pazos". 

Ao igual que as compresas, "que non se not~, que non se vexa, 
que non se saiba que a levas". · 

Non entanto, ás prostitutas que as parta un raio! • 

puto ... que non se 
pode dicer ... vale! logo 
cortádelo se 
queredes". Xa lle pode 
ir aprendendo a 
leución Portomeñe 
antes de traelo ao 
Xacobeo, porque ou 
afina o estilo ou 
pódelle dar un patatús 
a Romay Becaria. 

Ramón Lorenzo, 
catedrático de 
Filoloxia, escrebiu o 
pasado dia 19 en El 
Correo Gallego, 

• referíndose á polémica 
xerada pala filtración 
de exames de 
selectividad e: "a 
denúncia dun coñecido 
persoaxe que mellar 
f aria en calar a 
boca ... ". Non foi 
Lorenzo o único que 
non gostou de que o 
pai dun alumno e 
alcalde de Corcubión 
exercese o seu dereito 
e a sua abriga a 
denunciar unha 
irregularidade. Para 
que lago veña o 
governo pedindo 
"colaboración cidadá". 
Asi a agradecen! 

Foguetes e 
algarabia para a 
festa do PP no 
monte Faro. Cara a 
tora din que sentidoo 
moito non podarán 
estar presentes todos . 
os militantes porque alí 
non colle tanta xente. 
Resulta que esaxeran 
porque na romaria que 
anualmente se celebra 
no mesmo lugar o dia 
8 de Setembro adoitan 
a ir perta de cen mil 
persoas,sendo unha 
das máis grandes de 
Galiza. Portas para 
adentro os caciques 
perseguen pala 
chaqueta á clientela 
para que vaia facer 
bulto. Tampouco deben 
sai r as contas 
económicas porque ao 
princípio o PP 
prometera pagar o 
xantar e agora abriga a 
que cada quen abone 
a sua comida. En todo 
caso os populares 
taran unha exibición 
daquelo que mellar 
saben. 
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Alfredo CQnde 
padece unha extrana 
doéncia político
somática. Cada vez 
que o PP corre o risco 
de perder unha 
votación a el éntralle 
algunha necesidade 
fisiolóxica. 

Ramón Villares. 

Hai dous anos 
puxeron de comentário 
de texto de 
selectividade un 

• fragmento de Tiempo 
de Silencio. Pero ás 
alumnas dos coléxios 
Acacias e Monte 
Gaste/o non poideran 
ler o libro. Noutros 
coléxios do OPUS 
pasáronlle un resumo. 
Nengunha das 
estudantas chegou a 
enterarse nunca de 
que na coñecida e 
prestixiada obra había 
un incesto. O ano 
pasado houbo 
protestas contra un 
texto de Gil de 
Biedma. Este ano 
criticaron a inclusión 
dun artigo da 
xornalista Rosa 
Montero sobre as 
violacións, publicado 
na contraportada de El 
País. O surprendente é 
que tampouco lle · 
gustara ao rector, 
Ramon Villares Paz. 
Nen Martin Santos, 
nen Gil de Biedma, 
nen Rosa Montero. 
Quizá haxa que volver_ 
ao catecismo do Padre 
Astete, aos libros de 
Herrera Oria sobre 
educación patriótica de 
España e a' biografia 
política de Franco de 
Luis Maure Mariño, 
editada pala Xunta de 
Propaganda de 
Burgos. Non queremos 
outra guerra. 

••••••••••••• 
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"non grata". Ao ler o texto, deca
teime que non era por Pepe Cas
tro, senón por Fidel. Xa me pare
cía a min demasiado "forte" para o 
concellal da CNG, que de "progre" 
non ten nada e de nacionalista 
ainda menos. Haberá que seguir 
a agardar a que cheguen tempos 
mellares. Os caciques e colabora
dores da ditadura ainda están aí, 
e como é lóxico entre camaradas 
non pode haber oposición. 

Pérez Labaca máis unha vez de
mostrou que o único que preten
de ao estar de concellal en Pon
teareas é ser protagonista e ... sa
be que con Pepe Castro tena do
ado. Probabelmente o pleno diga 
que si á sua proposta. Se cadra 
di non por imperativo de Fraga. 
En resumo, un que nunca pintou 
nada na oposición a Pepe Castro 
quer ser agora protagonsita cun
ha proposta que mellar estaria se 
for dirixida ao verdadeiro tirano 
do concello. Ánimo, Labaca. Que 
se esta proposta non prospera, 
ainda pode propor a Bush para 
que se lle conceda a medalla de 
ouro do concello polo seu grande 
labor a pral da paz e da demo
crácia ... e seg u e asi, que o estás 
a facer moi ben.+ 

MAR.cos LoPEZ 
(IRMANCIÑOS DA FALA) 

PONTEAREAS 

Querer á Galiza 
E aparecémos os Escrebedores. 
E acabouse o pensamento cei
be: irnos guiados polos encarre
gados de pensar e pór en letras 
de molde os seus pensamentos. 
Cando Marx-Engels artellaron o 
Manifesto Comunistra os "bos e 
xenerosos" escomenzamos a 
criar a ilusión da Etapa Histórica 
do Socialismo. 

Pero os Capitalismos sabian moi 
ben que, se puñan en marcha 
aos escrebedores seus, ainda po
dian retrasar exitosamente esta 
Etapa. E velai que a retrasaron. E 
natural que por pouco tempo pero 
retrasárona. Tamén é certo que 
quizá sexa ese avatar histórico o 
que aporte novas pulas, o que 
done a madureza necesária para 
non moer en van nen ter que che
gar ao. terceiro asalto na conquis
ta desa Etapa Socialista que, 
queiramos ou non queiramos, ten 
de vir e findar, cal viñeron e finda
ron e coa só imposición dos máis 
fortes do seu tempo, que eran os 
escrebedores que habia daquela, 
viñeron e tamén findaron as eta
pas anteriores: o Escravismo, o 
Feudalismo ... E, se isto é asi, que 
están a escreber, que están a 
pensar os que, chamándose de 
Demócratas para arriba, esban-

dallan, ateigan de chatolas o ca
miño que nos ha levar a esta Eta
pa Socialista canto antes ou can
to despois, segundo a dirección 
dos esforzos 
dos que ilusio-
nan as etapas 
do porvir colecti
vista humano, 
nas que a mu
ller, o Home, o 
rapaz, o vello, 
podan acadar a 
liquidación das 
angúrias de vi
ver, trocándoas 
pola vida fácil, 
doada que te
rnos ao alcance 
da man, desque 
chegamos a 
conquistar ainda 
moitos máis 
bens dos que 
realmente· se 
preci~an para vi-
ve r. E semente 

Cando 
pelexan e fan 
pelexaraos 
seus 
seguidores, 
alporizan o 
noxo, pola 
xenreira que 
amosan cando 
artellan 
partidiños 
-fraccionários. 

necesário trocar os ególatras "ad
ministradores" aos que, por mor 
da riqueza persoal, artellaron e 
artellan, ainda hoxe, as demonía
cas cochinas guerras nas que 
marran de cotio o mmón de ir
máns para servir os parcos afáns 
dunha só besta que se chamou 
rei e agora tamén presidente. 

E acadamos a cultura xa, na que, 
lediciosamente, púxose nas nasas 
mans facer, cal as abellas, as raí
ñas que lle conveñen á sua vida. 
A cuestión está, pois, en gabarse 
menos da nosa condición de ani
mais superiores e caír na canta de 
que os esforzos dos "bos e xene
rosos" han de estar sempre, sem
pre, sempre, opostos á filosofia do 
"divide e vencerás" que tan bon 
resultado lle ten dado aos corri
chos de todos os tempos. 

E velai como mancan, canto doi, 
ver na nasa terra un dos meiran
des intelectuais, Xosé M. Beiras 
pelexar con outro intelectual, Ca
milo Nogueira. 

E debía ser chegada a hora de 
que estes e todos os persoeiros 
escrebedores de esquerda enfien 
as suas ilusións cara a pragmática 
necesidade de facer Cultura Po
pular que nos libere de todas as 
angúrias habidas e por haber e 
que non gasten unha só miasma 
de tinta nen cuspe contra os que 
debian quererse entrañabelmente, 
pois que polo menos, no quepa
rece, e se non son uns vulgares 
enganabobos, chegan na sua tra
xectória até xogar a vida pola de
fensa dun mundo máis fermoso 
para todos. Máis, cando pelexan e 
fan pelexar aos seus seguidores, 
alporizan o -asco, o nexo, pala 
xenreira que amosan cando arte
llan partidiños fracciónári_os. Feito 

está o Partido Galeguista no que · 
Castelao ilusionou á Nazón Gale
ga hai xa unha chea de anos. E 
non somos agora nen máis gale
guistas nen máis amantes da Ga- · 
liza nen tampouco gozamos me
llares condicións subxectivas de 
conquerir o que Castelao cobiza
ba. Medrando partidiños, pola 
contra só irnos direitiños polo es
curo burato do excusado: nen so
mos nacionalistas nen socialistas, 
menos ainda marxistas dos que 
pregaban aos proletarios de todos 
os países: unídevos.+ 

XOSÉ FRAGA IGLESIAS 

Sobre a 
disperssom das 
presas e presos 
Era no mes de decembro quan
do os"presos independentistas 
galegos fariamos chegar a nossa 
voz mái alá destes muros para 
plantejar públicamente o rechac;o 
a política carcelário-repressiva 
do Governo e demandar o nosso 
translado a Galiza. Desde entón 
até hoje as navidades que se 
tenhem producido non fam máis 
que confirmar o nosso profundo 
rschac;o a política de dispersom 
e seguer reivindicando, com 
máis forc;a e firmec;a, o reagrupa
mento nos cárceres galegas. 

Trata-se agora de apretar um 
pouco máis no "caso galega", 
perseverando (Interior e Justic;a) 
no intento de atingir os seus ob
jetivos: a claudicac;om política e 
ideológica da disidencia galega 
que cuestiona a actual estructura 
unitaria do E. E. Perseverar, 
quer dizer, seguir o caminho da 
constante conculcagom dos de
reitos fundamentais. Todo vale. 
O assunto é "excepcionar" os in
dependentistas galegos, mesmo 
das garantías jurídico-formais, 
estabelecidas na sua democrá
cia burguesa e parlamentar. 

Estámos ante un salto qualitativo 
na política carcerário-repressiva 
para com os pressos indepen
dentistas galegas. Umha nova 
fase, ingerida no contexto global 
que repressenta o ano 92 para o 
Governo Espanhol. 

Se anteriormente os "movimen
tos" dos que foramos objeto obe
decian sempre a outras situac;ons, 
alheas en grande medida, á 
existencia dunha política específi
ca para com nós, de esta vez, a 
disperrsom temo carimho de: "ge
nuinamente galega". Parez que 
comec;am a esboc;ar-se as lineas 
do que será umha etapa de im
protante pressom sobre o conjun
to dos presos e presas indepen
dentistas. Pressom que nom só 
consistirá em medidas de carácter 
repressivo-penintenciário, senóm 
que levará o complemento político 
en cada momento, segundo lhes 
convenha e em func;om de coor
denadas políticas mais globais. 

Assistimos ao inicio de um trata
mento individualigador dirigido a 
rachar a dinámica colectiva, inte
nando assim variar o Colectivo de 
Presos Independentistas Galegas 
do seu conteúdo político, preten
dendo levar-nos a umha fase de 
auto-criminalizac;om individual 
que estimariam óptima para o de
senvolviemento da sua política de 
reinserc;om e arrepentimentos. 

A situac;om actual assim o vem a 
confirmar. Nom só lhes basta com 
o alonjamento do nosso entorno 
afectivo, político, cultural, etc., se
nom que precissam dumha serie 

de medidas complementares que 
acompanhan a toda dispersom. 

Neste sentido, aplicase-nos todo 
un tratamento especial baijo a 
consideragom de F.l.E.S. (fichero 
interno especial seguimento), 
considerac;om de naturalega ex
clussivametne regimenta! -de 
carácter interno- que nom esta 
sujeita a regulagom legal de nen
gú n tipo, obviamente outra "ex
cepgom" á que nos tem acostu
mados o Governo do PSOE. Os 
cacheios diarios, a extrema vi
gianga, as constantes mudangas 
de cela, os Atgo 1 O, as inte
venc;ons do correio e das comuni
cagoms, ... a tensom, som hoje 
cousa de todos-os dias nos cár
ceres espanhois. Todo um trata
mento, rigorossamente planifica
do (sóbre os carpos) para doble
gar-nos intentando fazer de nós 
elementos assimilaveis ou exter
minar-nos física e psíquicamente. 

Por todo isto a solidariedade 
dessatada nestes meses, com a 
campanha levada adiante polos 
Comites Anti-repressivos e Co
lectivo de familiares é a única 
maneira, junto com a nossa res
sistencia, de fazer-lhe frente á 
política repressiva do PSOE e os 
seus plans para com os presos 
independentistas galegas. 

Queremos agradec;er, muito sin
ceiramente, a aquelas torgas polí
ticas e sindicais que recentemen
te amossaram a sua solidarieda
de com nós solicitando o nosso 
translado a Galiza e criticando a 
política de dispersom. Solidarie
dade que nengum nacionalista 
-que se considere tal- pode 
negar, nem baixo argumentos de 
carácter político, nem de nengun
ha outra clase. O silengo é a com
plicidade necessaria para seguer 
dandolhe volta á 
torca repressiva. 
Aqueles e aque
tas que calam 
converten o seu 
silen90 en aval 
da política re
pressiva do Go
verno Espanhol. 
Os silengos po
dem ser diferen
tes e obedecer a 
multitude de 
causas, mas 
sempre tenhem 
o denominador 
común da insoli
dariedade. 

Os pressos inde
p ende nt is tas 
que assinamos o 
pressente comu-

Os cacheios 
diarios, 
a extrema 
vigian~,as 
constantes 
mudan~sde 
cela, 
os Atgo 10, as 
interven~ons 
do correio ... 
son cousa de 
todos os dias. 

nicado, reafirmamo-nos, mais um
ha vez, naqueles valores políticos 
e ideológicos que sempre anima
ron a nossa luita. A nossa existen
cia como presos políticos galegas 
tem a sua origem na falta de so
berania política plena. Esta é a ra
zom fundamental da que nós so
mos umha consecuencia polo fei
to de sermos galegas e patriotas. 

Polo que mentras segam a negar 
o dereito a Auto-determina9om, 
a Independencia, estaremos 
sempre ao lado daquelas mulhe
res e homes que estejam dispos
tos a deijar confluir as suas 
forgas nun porjecto político am
plo, aberto, plural (non excluin
te), capaz de aglutinar torgas no 
caminho a Liberia9om Nacional 
e Social do noso pavo.+ 

DuARTE ABAD (TERUEL) 
CARws DEIVE (CoRDOBA) 

XAVIER Fll..GUEIRA 
(EL ACEBUCHE,. AlMERIA) 

RAMON P!NHEmo (OCANHA 1) 
MANUELQUINTAES(0CANHA2) 
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Caliza en América, 
a épica da emigración en cinco séculas 
O 1 de Xullo ábrese unha mostra antolóxica en Bonaval 

•MANUEL VILAR 

A presenza dos 
galegas na 
América, o seu 
labor alá e a 
repercusión desa 
emigración no noso 
país é o tema dunha 
mostra que vai 
abrir as portas no 
compostelan 
mosteiro de 
Bonaval o dia 
primeirio do mes 
de xullo, 
organizada polo 
Consello de 
Cultura. 
Aproveitando o fasto do 92, a ex
posición rende a profundizar nas 
forres relacións que sempre houbo 
entre Galiza e América, resaltando 
que hai unha preséncia, ainda que 
cuantitativamente non moi nume
rosa, desde os primeiros momentos 
do descobremento e, resalatando 
tamén o que América significou 
para Galiza. Para a directora da 
mostra, María Xosé Rodríguez 
Galdo, as razóns que levaron a 
montar esta mostra hai que busca
la no feito de que a emigración e a 
presenza galega en América son te
mas "dos que todos sabemos, dos 
que todos falamos, pero sobre os 
que non se ten un coñecemento ri
goroso ou mínimamente sinxelo". 
A exposición "está plantexada co
mo unha forte chamada de aten
ción para que despois haxa diferen-

Escalas Val Miñor. 

tes níveis de profundización en 
función dos diversos intereses que 
a exposición despertara ou dos in
tereses cos que se achegue a xen
te". Do que se trata, asegun a sua 
directora, é que "un público amplo 
salga cunha idea do que significou 
toda esa relación de séculas". 

A mostra construise cun carácter 
eminentemente didáctico e está 
constituida por paneis explicativos, 
nos que xogaron un papel impor
tante a equipa de diseño do grupo 
Revisión. 

Terral 

A mostra de Bonaval vai dividida 
en seis partes nas que se trata de 
explicar a viaxe cara ao Novo 
Mundo, a chegada á Terra Prome-

tida, os galegas traballando na 
América, os galegas facendo cultu
ra no novo continente, os exiliados 
da guerra e o retomo ou a influén
cia americana na Galiza. 

Empézase por tratar de enmarcar a 
viaxe na tradición mariñeira galega 
con referéncias gráficas a represen
tacións medievais e aos petroglifos 
da Idade do Bronce, para dicer que 
naos e homes que foron con Colón 
eran galegos. Tampouco falta a re
feréncia á suposta orixen galega do 
Almirante. Por iso cando o vixia 
berra Terral non é o 12 de Outu
bre, senón o primeiro de marzo do 
1493 e Galiza é a primeira que ten 
coñecemento de que o mundo non 
remata en Fisterra. 

Das naves de Colón e dos capitáns 

galegas que exploran o Pacífico 
pasamos aos galegos que chegan a 

. América nos primeiros séculas ar
mados coa espada e coa cruz. Lo
go, xa a fins do s. XVIII, chegarán 
os pioneiros da emigración, os 
adiantados da maré dos séculas 
XIX e XX. Tradúcennos a imaxes 
ao galega "como cacique, como 
home cruel, como relixioso e como 
emigrante". 

Sangue galego 

No terceiro ponto desta mostra 
atoparémonos cos Galeg.os na 
construcción das nacións ameri
canas. Empézase o recorrido cos 
cascallos da nao capitana de Co
lón, A Galega, que erguen a pri
meira construcción arquitectónica 
occidental no Novo Mundo, o Por
te Nav:idade. A idea deste apartado 
é mostramos "como os galegas fo
ron elemento humano fundamental 
na construcción das nacións ame
ricanas". De aí que se resalte, se
gundo a directora da mostra, "o 
papel de Faustino Sarmiento, a as
cendéncia galega de Simón Boli
var ou mesmo que a avoa de Ru
bén Blades era galega, o mesnio 
que os dous avós do poeta peruano 
César Vallejo". 

No seguinte apartado amósannos o 
papel das miles de asociacións que 
os galegos foron erguendo polo 
continente americano nos séculas 
XIX e XX, desde que en 1741 fora 
creada en México a primeira So
ciedade de Naturais e Orixinários 
de Galicia. 

Os apartados máis interesantes, o 
os máis extensos, son os referidos 
ao Exilio e o Retorno. Despois do 
golpe franquista do 36 foron moi
to s os galegas que tiveron que 

Edifício da 
Sociedade 
de 
Agricultores 
de 
Cristiñade 
naque está 
a escolada 
Sociedade 
de 
lnstrución 
"La 
Antorcha" 
sostida 
polosfillos 
da parróquia 
residentes 
na América. 

"emigrar", pero xa eran outro tipo 
de emigrantes e ocuparon cátedras 
en Texas ou en Nova York, fueron 
cine en México ou pintaron e es
creveron en Bos Aires. Son os que 
mantiveron viva a chama da liber
tade. Hai unha referéncia especial 
ao Consello de Galicia e a moitos 
destacados persoeiros que se viran 
abrigados a fuxir da nosa terra. 

Baixo o epígrafe de O Retorno 
amósannos a incidéncia americana 
no noso país: desde a introducción 
do cultivo do millo e da pataca, 
que tanto incidiron sobre o noso 
agro revolucionando os cultivos, a 
dieta e permitindo un crecemento 
sostido da povoación, até as moitas 
escalas que cos cartas dos emi
grantes fóronse erguendo polas co
marcas. "Na medida do posíbel, di 
M. X. Rodríguez Galdo, dase unha 
imaxe realista. Hai unha parte nas 
que estudamos os custes da emi
gración, acudindo a miudo ásrepre
sen tacións que fai Castelao. En 
nengun momento obviamos os cos
tes sociais que todo isto conleva". 

Mostra paralela 

Ao mesmo tempo que esta mostra 
recorrerá as ·sete principais cidades 
de Galiza, outra mostra paralela se
rá inaugurada odia tres de xullo en 
Sevilla, para logo "emigrar" a Bos 
Aires o Montevideo nos meses de 
Agosto e Setembro e voltar de no
vo a Península, c.oncretamente a 
Madrid no outono. Os textos desta 
"mostra paralela" estarán escritos 
en galego e en castelán. 

Xunto coa exposición aberta o 1 de 
Xullo en Compostela será publica
do wr amplo catálogo no que cola
borarón uns coarenta especialistas 
no tema.• 
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CULTURAL 

DIAS 

• Poesía maior 
Xa están no mercado dous novos títulos da editora Espiral Maior, única na Galiza adicada 
en exclusividade á poesía. Títulos de novos e veteranos. Por unha banda Bernardino Graña 

• Publicacións sobre 
Bouza Brey 

Na altura do 17 de Maio o 
panorama de libros sobre o 
personaxe homenaxeado foi máis 
reducido que ·nautrras edicións. 
Pouco a pouco foron saindo as 
edicións preparadas: a xa. 
tradicional Fotobiografia 
preparada por Xerais, o estudo "A 
paixón dun Humanista" de 
Dorinda Castro, editado por 
Edicións do Cúmio, e entre as 
edicións non convencionais, unha 
separata da revista estradense · 
Contrarretranca intituiada "As 
terras da Estrada na obra de 
Fernirn Bauza Brey. Guia 
biobibliográfica". + 

• Actores e actrices 
para o Centro 
Dramático 

Para o vindeiro 5 de Xullo está 
convocado o proceso de selección de 
intérpretes necesários para cobrir 
papeis vacantes para a montaxe deA 
lagarada de Ramón Otero Pedrayo, 
coa que se completará a tempada do 

M,irc:> Villar. 

CDG. A peza de Otero está adaptada 
por Cainilo Valdeorras e será dirixida 
polo catalán Pere Planella. 
Os interesados poden obter cita 

XURXO LOBATO 

edita Himno Verde un 
texto acompañado 
polas fotografias de 
Siña Femández; pola 
outra Miro Villar 
consegue publicar o 
seu primeiro libro 
Auséncias Pretéritas 
con prólogo de Dario 
Xohán Cabana. 

O plan editorial deste 
ano de Espiral Maior 
aporta entre as suas 
novidades un libro 
inédito de Uxio 
Novoneyra, "Este brillo 
prernido entre as 
pálpebras"; unha 
rigorosa antoloxia de 
Manuel Maria 
preparada por Fernán 
Vello e Mato Fondo; a 
reedición de "Memorial 
de brancura" do poeta 
de Cospeito, e os libros 
"Poemas da luz e da 
loucura" de Henrique 
Rabunhal, "Tempo de 
ría" de Xohana Torres e 
o derradeiro poemário 
do finado Antón Avilés 
de Taramancos "Ultima 
fuxida a Harar". + 

prévia nos teléfonos do coo· ou 
presentarse o mesmo dia da escolla 
nos locais da Rua do Vtllar entre as 9 
e as 21 h.+ 

Cario Xohán Cabana gañou o Cidade de Lugo 

•Prémios 
literários 

Dario Xohán Cabana 
foi o gañador da 
edición 92 do Cidade 
de Lugo de narrativa 
co seu libro "Vidas 
senlleiras". Nestes 
mesmos días Edicións 
Xerais anunciaba o 
aumento de dotación 
do Xerais da narrativa 
(1.500.000) e Merlín 
de literatura infantil 
(750.000). O fallo 
darase a coñecer en 
Ourense o próximo 
Novembro e o prazo 
de apresentación 
finaliza o 10 de 
Setembro. • 

• Actuacións de 
Vaina Roda 
na Galiza 

O grupo de música popular portu
gués Vai da Roda inícia un relan
zamento, da man do seu represen
tan te exclusivo "Mundo da 
Can~ao", que o vai levar a diferen
tes actuacións en Dinamarca, No
ruega e no noso país. O 27 de Xu
ño estarán en Ourense no curso 
dun concerto do programa de fes
tas e ten xa diferentes contratos pa
ra participar en Compostela nas ac
tuacións do Xacobeo 93.+ 

CINEFÍLIA E TELEVISIÓN 

Os que habitamos en "províncias", os que 
estamos afastados dos priviléxios do "cen
tro" e non nos nutrimos -pala sua inexis
tencia- da política cultural cinematográfica 
inspirada por organismos públicos, ou 
padecemos de crónica orfandade onde atopar 
recunchos para formar o naso coñecimento 
das obras maiores da arte donoso tempo, ti
vemos e ainda ternos na televisión unha das 
canles máis preciosas onde fornecer o noso 
apetito cinéfilo. Porque, certamente, os que 
amamos o cine, os que levamos incrustadas 
nas nos as retinas a etiqueta de cinéfilos (e os 
demais tamén, naturalmente) ternos unha dé
beda poucas veces recoñecida e confesada 
con ese pequeno artilúxio, espia furtivo e 
mudo da nosa intirn!dade. Grácias a ela des
cobrimos unha longa morea de títulos clave 
da história do cine mundial e aprendimos, 
con todas as limitacións que tal meio repro
dutor de cine implica, non pouco da sua gra
mática expresiva, dos seus procedimentos 
narrativos e das suas capacidades estéticas. 
Estoume a referir sobretodo aos "clásicos", a 
aqueles exemplos de cine xenial que criaron 
escalas, que alumearon correntes e estilos, 
que afondaron na investigación da Iinguaxe, 
que inspiraron movimentos, que inaguraron 
e espallaron, aperfeizoaron e fecharon xéne
ros ... Naturalmente quero obviar, máis unha 
vez, as comparanzas entre cine e televisión e 
dirixir, con evidente xustiza, dardos acusado
res contra un meio artificial e espúrio polo 
que atinxe a sua relación co feíto cinemato
gráfico, orixinariamente añalisado. Pero si 
convén lembrar que sen a televisión non se
ria posíbel non xa só a cinefília, senón tamén 
o coñecimento de moitas das obras mestras 
da sétima arte. 

Ninguén pode negar que os que pertencemos 
á xeración da televisión, quer dicer, os naci
dos na decada dos cincuenta, achegámonos 
ao cine de "sempre" con ela como gran mes
tra de cerimónias. Porque, cantos son os que 
admiraron fitas como "O nacimento dunha 
nación" ou "Intolerancia" "Nosferatu" "O 
ÚJtimo" ou "Caligáry'', "A Paixón de x;ana 
de Arco", "Varieté", ou "Carbón", "O can 

andaluz" ou "A idade de 
ouro", "Napoleón", 
"Metropolis", ou "Os 
Nebelungos", "Amane
cer", "Esposas Frívolas" 
ou "Avarícia", "Moana" 
ou "Tabu" ... se non foi 
através da pequena pan
talla? Cantos, á marxe 
da laboura agora 
enterrada e marta dos 
cine-clubes e cantos, á 
marxe tarnén das heroi
cas visitas furtivas as 
filmotecas ou catacum
bas semellantes, desco
briron na gran pantalla o 
cine de Eisenstein ou 
Dovjenko, Keaton ou 
Chaplin, Griffith ou In
ce, Murnau ou Pabst, 
Sternberg ou Lang, 
Stroheim ou Vidor, 
Gance ou Vigo, Dreyer, 
Flaherty, Stiller ou Sjos
trom? (e estou citando 
só títulos e nomes glo
riosos do cine silente). 
Cantos soubemos das 
grandes películas de Re
no ir, Clair, Carné ou 
Cocteau, de Ford e de 
Mann, de Hawks, Ray, 
Walsh ou Wellmann, de 
Lubitsch ou Wilder, de 
Donen ou Minelli, de 
Dmytryk ou Kazan, de 
Brooks, Aldrich ou Hus
ton, de Preminger ou de 
Vidor, de Orson We
lles ... de Pressburguer 
ou Powell, de Mizogu
chi, Ozu ou Kurosawa, 
de Rossellini, De Sica, e 
os seus compañeiros· ne
o rrealis tas, de Emilio 
Femández, ... se non foi 
no sofá das nasas casas? 
Cantos viron, pagando 

CELSO X. LoPEZ PAZOS 

Gary Cooper e Grace Kelly. 

Sen ~ televisión non sería posíbel 
non xa só a cinefília, senón 
tamén o coñecimento de moitas 
das obras mestras da sétima arte 

entrada títulos tan máxicos e míticos como 
"Casablanca", "Beau Geste', "Cidadán Ka
ne", "Sede de mal" ou "A Dama de Shan
gai", "A condesa descalza" ou "Eva espida", 
"A dilixéncia", "Mogambo" ou "Paixón dos 
fortes", "Soño eterno", "A Bola de fago'', 
"Lua nova" ou "Ter ou non ter", "Ninotch
ka", "Ser ou non ser" ou "A oitava muller de 
Barba Azul", "O crepu culo dos deu e ' ou 
"Perdición", "O derradeiro refuxio" ou "Ao 
roxo vivo", "O falcón maltés", "O tesouro de 
Sierra Madre" ou "A xu ngla do asfalto" 
"Ladrón de bicicleta " ou "Umberto D'', 
"Barbarrúbia" ou "Rashomorn" ou "O ete 
samurais", "Morreron coa bota posta " 
"Só <liante do perigo", "O mundo nas ua 
mans", "Robin dos bosq ues", "Magnolia'', 
"Cantando baixo a chúvia", "Un americano 
en Paris", "Drácula" ou "Frankestein" ou 
"King Kong", '~El'', "Abismos de paixón", 
"Os esquecidos" ou "A marte ne te xardin", 
"A leí do siléncio" ou "América, América", 
"A cidade espida", "A invasión dos ladróns 
de carpos" ou "A máscara do deaño", Un dia 
nas carreiras", "Sopa de ganso" ou "Unha 
noite na ópera", "Os menores anos da nasa 
vida", "O Forasteiro" ou "A herdeira", "Re
beca", "Encadeados" ou "Psicose", "Duelo 
ao sol'', "A terra treme", "Bellísima" ou 
"Rocco e os seu irrnáns'', "Lastrada" ou "As 
noites de Cabiria", "A caza'', "Baixo os tei
tos de Paris'', "Roma cidade aberta'', "Fuxiti
vos na noite" ou "Xermánia ano cero", "Ben
vido Mr. Marshall" ou "O Verdugo" ou "Plá
cido'', "Rebelde sen causa" ou "Ao este do 
Edén" ou "Foise co vento"? 

A ninguén se lle escapa que repasando esta 
breve e aleatória escolma de títulos e nomes 
sobranceiros da história do cine, é maior a, 
débeda contraída coa televisión que o des
prezo condenatório (ben que xustificado en 
non poucos conceitos) . Xa que lago, ainda 
que só sexa no território específico que aquí 
glosamos, vaiau pois estas breves liñas para 
restituir á pequena pantalla un lugar impor
tante no proceso formador do coñecimento 
cinematográfico de moitos dos amantes do 
cine.+ 



Apollinaire, por Pablo Picasso. 

Apollinaire 
pornógrafo? 

As once mil 
vergas 
En 1913 saía ao prelo un libro que 
ia, en certa maneira, revolucionar a 
poesia francesa do seu tempo: Al
cools, de Guillaume Apollinaire. 
Ou, para amadores de dados, Gui
llaume Albert Wladimir Alexandre 
Apollinaire Kostrowiztky. Un dos 
máis importantes poemas do libro 
titúlase "Zone". Un belo poema no 
que o herói erra polas ruas de Paris 
durante horas do día e toda unha 
noite. O herói coñece Marsella, 
Coblenza, Roma, Praga, Amster
dam. Sofreu o amor e a vergoña da 
paixón; posue fetiches de Oceanía 
e da Guiné. Pasa pola bairro xu
deo, ve aos emigrantes dispostos a 
buscar unha vida mellor, na Ar
xentina ... e apresenta unha impor
tante porción do mundo moderno e 
o seu entusiasmo. O poema é unha 
alucinante e alucinada visión da ci
dade e do seu destino. Unhá visión 
na que, como dirá nun dos seus úl
timos poemas, quererá entregar 
"vastos e estraños domínios" e pa
ra i o sitúase no centro mesmo da 
vella "querela entre a orde e a 
aventura". A aventura é ese errar 
pola cidade moderna sen buscar 
nada, encontrándoo todo. A orde, 
que o poeta ama ainda que pareza 
o contrário, exprésanola nos seus 
ver o : "Seul en Europe tu n 'es 
pas antique o Christiani me/ L'Eu
ropéen le plus modeme c'est vous 
Papa Pie X" (Só ti é o que non es 

antigo en Europa oh Cristia
nismo/ O Europeu máis mo
derno es ti Papa Pio X). Pe
ro o poema é moito máis; a 
parte dun canto de fin de 
amor, en palabras do poeta, 
a crítica quixo compara]o 
con outro grande poema do 
século XX: A terra erma, de 
T.S. Eliot. Para a crítica o 
poeta francés vaga por unha 
"zona árida" da que -como 
no poema do norte-america
no-- toda esperanza de cer
tidume está proscrita. 

Mais non se trata de falar de 
Guillaume Apollinaire poe
ta. Senón de outras das suas 
facianas: a de narrador. A de 
narrador erótico, que duran
te moitos anos foi agachada. 
Como narrador o poeta fran
cés publicou .. co seu nome e 
en vida, Heresiarca e Cia, A 
Roma dos Borgia (en reali
dade escrita polo seu amigo 
René Dalize), O fin de Ba
bilónia (mesma observación 
que para a precedente); sá
bese que o folletín, asinado 
por Esnard, Quefaire? é da sua au
toria. E duas novelas eróticas que 
s~ publican con só as iniciais do 
poeta en 1907: As aventuras dun 
xoven Don Jua.ri e As once mil ver
gas ou os amores dun ·hospedar, 
que remata de ver lume traducida 
ao galego. Os responsábeis da pu
blicación deste clásico do relato 
erótico son Edicións Positivas. A 
bela tradución correu a cargo de 
Ana Castiñeira Rial, os poemas 
que existen no texto foron traduci
dos por X.A. López Dobao. Por 
unha módica cantidade, 795 pese
tas, o/a leitor/a galego/a pode ter 
na sua man unha obra mestra do 
xénero erótico. 

As once mil vergas --que raramente 
se edita con indicación do seu título 
inteiro- foi publicada en 1907. 
Eran momentos de apuros monetá
rios do seu autor: traballaba nun 
banco pero non tiña cartos de aban
do para satisfacer as suas necesida
des. Mais non quer dicer que a "pe
rentoriedade" de cartos fose a única 
necesidade. S. Alexandrian, na sua 
História da literatura erótica expli
ca o porqué destas narracións eróti
cas de Apollinaire: para explorar un 
domínio proibido, a causa da sua 
imensa curiosidade intelectual. Ex
plicación que liga co verso de "A 

alegre rúbia" ci-
. tacto ao princípio. 

Apollinaire 
explorou o 
erotismo 
duro co 
mesmo 
estado de 

Apollinaire, que 
se dedicou até ao 
"cotilleo" intelec
tual (asinaba cró
nicas sobre litera
tura feminina co 
pseudónimo de 
Louise Lalanne ), espírito con 
que se sentiu que facia os 
atraído polo anar- seus máis 
quismo, que des-
cobriu pintores e belos 
que resgatou es- poemas ou 
critores malditos 
- foi o primeiro 
grande descobri
dor (sic) do mar
qués de Sade- , 
explorou o erotis

se 
entregaba á 
búsqueda 
de novas 

mo duro co mes- formas 
mo estado de 
espírito con que poéticas. 
facia os seus 
máis belos poe-
mas ou se entre-
gaba ao amor ou á búsqueda de no
vas formas poéticas (os caligramas). 
Quer dicer, "explorando a bondade 
bis barra enorme onde todo se cala". 
Apollinaire explorou o erotismo até 
límites cáseque insospeitados e só 
lle podia sair o que lle saiu: un texto 
pornográfico. 

O devandito Alexandrian di · 
na citada "História ... " que 
pornografía e erotismo só 
se diferéncian pola calidade 
da escrita. Pode ser, pero 
somos dos que eremos que 
a literatura erótica (ou o 
erotismo) diferénciase da 
pornográfica ( ou da pomo
grafia) pola posición peran
te o obxecto (do desexo). 
Para a pronografia trátase 
de posuir un corpo. Para o 
erotismo, concluir un acto 
amoroso entre duas perso
as. a calidade da escrita tan
to nunha como noutra posi
ción fica fora. Hai literatura 
pronográfica boa (o exem-

. plo nolo está a dar Apolli
naire nesta novela) e litera
tura erótica de ínfima cali
dade. O poeta francés, ex
plorando a bisbarra do se
xo, só podía chegar a extre
mos. Extremos ao que o 
condicionaba a sua ideolo
xia católica. Quer dicer, no 
momento de cair na máis 
mínima infracción, a explo
ración condúceo até o final: 

a pronografia. Ou, con palabras de 
Alexandrian, "o erotismo in-huma
no" ---0 que é unha evidente con
tradición: o erotismo é humano 
porque o humano é o único animal 
_que sublima. O erotismo é unha de 
tantas sublimacións do amor. (Non 
é de estrañar, tampouco, que os 
grandes escritores pornógrafos do 
noso século teñan mentalidade reli
xiosa ou sexan católicos: de Henry 
Miller ao filósofo, e grande pronó
grafo, Pierre Klossowski). 

As once mil vergas, que segundo 
Picasso era a obra mestra de Apo-· 
llinaire (tal di o prologuista anó
nimo da novela na edición de 
L'Or du Temps, en 1968), é unha 
das máis interesantes novelas 
pronográficas de todos os tem
pos, non só pola escrita do seu 
autor, senón pola perfeita combi
nación dos tempos: despois dun
ha das máis atroces das orxias sá
dicas (páxinas 44-47) da novela 
descrebe unha apacíbel paisaxe 
da Renánia. Apollinaire era 
amante dos contrastes. 

A presente novela inidou a colec
ción popular de Edicións Positivas. 
Non pudo ter mellor comezo. + 

XGG 

~~~l~[IT~elev~isión~l[I~ ~~~ 
Variantes 
zoolóxicas 

Mundo de/eras 
Acabouse Rubí, aquel interminábel 
culebrón, feíto por un fillo frontei
rizo de Douglas, Sirk; e é rempra
zada de imediato por unha nova sa
ga tropical. Se xulgar pola calidade 
da obra é a finalidade da crítica, to
dos eses quilómetros de bosta alie
nante non merecerian mención; pe
ro, como no caso da audiéncia es
pañola son eses os produtos esixi
dos --e servidos sen tardanza e a 
todas horas polos canais e canale
tes- é cando surxe a pergunta: por 
que esa aceitación masiva da escó
ria? Creo que aquí ten a ver a ofer
ta real de programacións culturalis
tas que non tiveron xamais en con
ta o respirar das audiéncias, pero 
tamén a própria necesidade de ver-

se reflectivos, esquecidos e pasiva
mente afogados polo espectáculos 
das feces. Baixos instintos que 
sempre quixeron un alívio cedo sen 
dar motivo para a reflexión. 

A fin de cantas a diferéncia entre 
Dallas, Dinastia e outras ervas e as 
variantes viperinas feítas en Vene
zuela ou Arxen-
tin a nacen dos 
dólares. Ambas 
oferecen a de
gradación dun 
xénero nobre co
mo o melodrama 
e introducen to
nalidades de mo
ralina retrógrada 
-sobretodo pa
ra as mulleres, 
con presenta
cións esquemáti
cas de enamora
das ou cornea
das, pensando 
que elas son fun-

Non hai 
interpreta-
ción, os 
guións son 
de xulgado 
de guarda, 
as músicas 
remiten á 
pre-historia 
e todo por 
un estilo. 

damentalmente as consumidoras 
deses produtos. Claro que ao non 
haber cartos polo meio e facer de 
cada plano un vergonzoso alarde 
de pobreza en todos os sentidos os 
resultados son dramáticos. Non hai 
interpretación, os guións son de 
xulgado de guarda, as músicas re
miten á pre-história dos sintetiza
dores -o ensino de Augusto Al
gueró non quedou no esquecimen
to-- e todo por un estilo. 

Mundo de fieras representa un pa
so máis neses lameiros. ao lado de
sa filosofía da vida tan insultante 
para o sentido comun, perfílanse 
neste novo calvário de métlio ano 
alguns defectos: a iluminación é tan 
deficiente que todas as persoaxes 
pasan na penumbra capítulos intei
ros. Iso xunto á pretensión de rodar 
en exteriores as aventuras paixo
nais das feras de turno dan unha 
impresión de miséria moi penosa. 
Para que o sentido da continuidade 
non se perda segue cada dia a intro-

<lución-recitado telefónico de Doña 
Adelaida, que en termos brechtia
nos ven significar ese enfriamento 
que necesita o espectador para asis
tir a ese espectáculo infame; a sua 
presenza parece querer dicer: Vene
zuela como Albacete, todos respira
mos igual, as leis do culebrón son 
infab.beis. O que cala é que detrás 
deses supostos gostos do especta
dor hai manipulación ruin coma pa
sou con Elena Francis, con Corin 
Tellado e con outras ilustres damas 
empeñadas en manter ad infinitum . 
a servilidade das mulleres. 

O estraño é que ante tanta agresión 
á respeitabilidade da metade da hu
manidade as feministas non protes
tan ou non se movan para explicar 
con claridade as insuportábeis ar
gúcias da manipulación que están 
detrás de cada plano -é un di
cer- das mordeduras diárias das 
serpes venezolanas. + 

CARLOS AMARO 
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Unha viaxe a Palestina 

Xoán Bernárdez Villar entrega un novo 
libro, producto de tres distintas viaxes a 
Oriente Médio nos anos 1967, 87 e 90. 
Xerusalén, Xerusalén! é o título deste 
texto de descripción e análise da ator
mentada história desta zona do mundo, 
recollida noveladamente polo autor de 
O ano do cometa. Edítao Edicións do 
Cumio.• 

Estudos de Bouza Brey 

O número 114 de Grial inclue catro 
artigos sobre o autor a quen se adicou 
este Dia das Letras Galegas. Artigos de 
Ramiro Ponte, Xosé Manuel Dasilva, 
Dores Vilavedra e Xaquin R. Campos. 
Noutros traballos Antón Costa fala de 
"Universidade, cultura e língua na 
Galicia do antigo Réxime'', Sabine 
Albrecht indaga sobre a codificación 
do galego e Klaus Bochmann estuda os 
valores e funcións pragmáticas dos pri
meiros textos en galego do século 
XIX.• 

Agustín Fernández Paz. 

Cornic na escola 

Agustín Fernández preparou unha guia 
para . abordar desde os prime iros pasos 
o traballo con este meio de comunica
ción desde a Educación Infantil á 
Secundária. Está editado por Xerais na 
sua colección Facer Escola. Inclue un 
estudo sobre o comic, o seu aprovei
tamnte didáctico, a realización de 
cómics na clase, diversas actividades e 
bibliografia. • 
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Os dez anos 
que 
cambiaron a 
arte 

Valeriano Bozal é ben coñecido 
como historiador e teórico da arte. 
De formación marxista, quizais o 
que máis chame a atención na súa 
obra máis recente, que aquí co
mentamos, sexa tanto a renuncia ó 
tradicional socioloxismo carácte
rístico d~s análises estéticas inspi
radas no materialismo histórico, . 
como a renovación dos presupos
tos "realistas", na interpretación 
da obra de arte, nun tempo no que 
as orientacións formalistas seme
llan case condición dogmática. 

A tese que guía Los primeros 
diez anos é que, nos estudios so
bre a xénese das artes contemporá
neas, a importancia concedida ós 
movementos estilísticos (os 
ismos) dificulta, senón impide, un
ha correcta percepción dos cam
bios que se están a producir. Bo
zal, fronte a ese enfoque, seleccio
na dez anos -a primeira decea do 
século- nos que, á marxe de ten
dencias e escolas, se crean un con..: 
xunto de obras de arte que, na súa 
opinión, fan dese tempo un dos in
tres · excepcionais da Historia da 
Arte. Nese tempo ere atopar, tanto 
na obra de "vellos mestres" (Ce
zanne, Monet, Degas) como na 
dos novos artistas (Klimt, Munch, 
Brancusi, Picasso ), uns eixos que 
marcan a nova dirección que as ar
tes plásticas están a adoptar. 

Para a localización deses eixos, 
Boza] toma as obras -os cadros, as 
esculturas- practicamente como 
documentos autónomos, materiais 
de análise en si mesmos. É neste 
punto onde se afasta do enfoque 
característico da tradición marxis
ta. As re1acións entre o artista e os 
movementos sociais, os nexos en
tre transformacións tecnolóxicas e 

· técnicas artísticas, non merecen a 
· súa atención. Non obstante, a súa 

aportación máis anovadora pode 
lexitimamente considerarse conti
nuadora <lesa mesma tradición. ·Pa
ra Bozal, a transformación das lin
guaxes plásticas contemporáneas 
non son o resultado dun esquece
mento ou desprezo da realidade, 
senón, ó contrario, o producto do 
anceio de "representarla mejor" 
(p. 25). 

O abandono das interpretacións re
alistas débese ó predominio, entre 
elas, dos enfoques estreitamente 
miméticos. Agora ben, a tensión 
que caracteriza á arte contemporá
nea, segundo a concepción de Bo
zal, é xusto a que se dá entre reali
dade e linguaxe. Só a linguaxe po
de "hablar de las cosas y decir có
mo son", pero só pode faceto reco
ñendo o seu papel med~ador, isto 
é, a súa condición de ser outro que 
o real. O novo "c1asicismo" que 
inaugura a modernidade nace do 
intento de superar esa condición 
mediadora, isto é, interpretadora, 
adxectivadora, da linguaxe, do in
tento rigorosamente imposible de 
atopar "un lenguaje que se oculte a 
sí mismo" (p. 158). A preocupa
ción pola linguaxe na arte contem
poránea (alomenos nas orixes), 
pois, segundo a proposta de Bozal, 
non nace de que esta se tome a si 
mesma como obxecto, abandonan
do toda pretensión de representa- · 
ción do real, senón de depurala de 

tódalas adherencias que a afastan 
(á linguaxe) da súa esixencia de 
"verdade'', que é a capacidade de 
acada-la cousa mesma. Unha capa
cidade, iso si, sempre sospeitosa, e 
endalí a tentación da renuncia e o 
silencio. 

Dende eses presupostos, aqueles 
primeiro.s anos vense iluminados 
cunha nova luz. 
A relación coa 
natureza aparece 
como o obxecto 
das indagacións 
formais dos ar- Bozal toma 
tistas. A explo- as obras -os 

· ración de xéne-
ros tradicionais, cadros, as . 
como os cadros esculturas
de "bañistas" ou 
os retratos femi- practicamen-
ninos, serve a te como 
Bozal para evi- documentos 
dencia-la ten-
sión, aparente
mente contradic
toria, entre "cla
sicismo" e "pri
mitivismo", que 

autónomos, 
materiais de 
análise en si 
mesmos. 

dende Cezanne -onde predomina o · 
eixo clásico- e Gauguin -oeste o 
predominio é do primitivismo
chega ás "Demoiselles d 'Avig
non". No cadro picassiano a ten
sión faise dec;ididamente explícita. 
Pero, sexa o ideal clasicista -que é 
o ideal da máxima obxectividade
ou sexa o aparente "regreso" pri
mitivista -a súa atracción para o 
artista moderno viría xustamente 
do fracaso da "verdade clásica": se 
non é posible a linguaxe estricta
mente obxectiva, adoptémo-la ele
mentalidade do salvaxe para recu
pera-la confianza na expresión do 
inmediato-, nos dous casos o mo
tor é o mesmo: construír unha lin
guaxe plástica capaz de transcen
de-los límites da súa condición 
mediadora e abrirse coa máxima 
"verdade" ó mundo. 

Paradoxicamente, é esa vontade de 
trascendencia para alén dos seus 
límites intralingüísticos o que esi
xe que a análise da obra ·de arte se 
faga dende a autonomía dos ele
mentos semánticos específicos da 

materia plástica, como foi esa 
mesma vontade a que conduciu ós 
artistas a unha preocupación cada 
vez meirande polos aspectos for
mais dos seus sistemas de repre
sentación. Coido que sería extre
madamente interesante que Vale
riano Bozal puxese a proba estas 
teses na análise das obras que tra
dicionalmente máis se veñen resis
tindo ós puntos de vista realistas, 
isto é, os cadros e esculturas cha
mados "abstractos" ou non figura
tivos. Entre tanto, a súa aportación 
paréceme que é indiscutiblemente 
valiosa, en tanto que permite elu
dí-los radicalismos formalístas, 
hoxe tan en moda, cos seus parali
zantes correlatos autonegadores. 
Cando a indagación formal só se 
remite a un xogo intra ou metalin
güístico, inevitablemente os aspec
tos máis vivos e esenciais da ac
ción estética permanecen ignora
dos. Bozal, salientando os nexos 
entre experimentalismo form~l e 
representación do ~eal esquiva per
fectamente esta eiva. + . 

MIGUEL VAZQUEZ FREIRE 

Tarrién menos 
/ ./ . e ma1s na 
escultura de · 
Ignácio 
B4sallo 

No catecismo racionalista das pri
meiras décadas do presente sécúlo, 
o magnífico arquitecto Mies Van 
der Robe afirmaba con rotundidá
de que menos é máis. O máis sin
xelo, concreto, articulado, tenso, é 
o máis funcional, eficaz, expresivo 
e, daquela, ferrnoso. 

Esta radical verdade para todo 
aquel obxecto arquitectónico, su
porte de actividades resolto con 
técnicas de inxenieria ou cousa de 
uso definido, é menos óbvia ao 
aplicala á produción de iconos ar
tísticos, porque estes só están so-

metidos a unha servidume: a de 
xerar novos significados con mate
riais xa coñecidos. Toda vontade 

· . de ser prácticos carece de senso no 
seu proxecto: 

Porén, sucede que na última obra 
apresentada por ·rgnácio Basallo 
oeste mes de Xuño na Galeria Nu- . 
ba de Madrid , os princípios de 

Pezas de Ignacio Basalto. 

economía racio
nalista, sen cair 
no esquemático 
minimalismo 
curto de miras, 
dá lugar a pezas 
sintéticas e deci
did amen te be
las. O abano 
formal aberto 
polo escultor é 
amplísimo e 
percorre un am
plo espectro que 
vai desde a obra 
lineal, ensam
blada segundo 
eixos ortogo
nais, até o volu
me pechado e 
lacónico, só ani
mado por un pe
quen o suceso, 
textura e insi
nuación cromática. 

As pezas 
parecen 
pedir ao 
espectador 
que as 
empuxe, 
xire ou 
balancee e 
de imediato 
responderán 
cun son 
parsimonio
so e 
monótono 

Boa parte da exposición está man
dada por unha clara intencionali
dade, que pode resultar nova para 

os coñecedores superficiais do tra
ballo de Basallo, e que non é outra 
que a evocación do movimento. 
As pezas parecen pedir ao especta
dor que as empuxe, xire ou bala
cee e de imediato responderán cun 
son parsimonioso e monótono, e 
unha vontade folgazana de se des
prazar. Nesta cuestión o escultor 
retoma vellas queréncias pór un 
dos seus importantes bancos de re
ciirsos, "os brinquedos portugue
ses", eses imaxinativos xoguetes 
de feitura popular, construidos con 
materiais sinxelos: chapa, corda, 
madeira e tinxidos con anilinas, 
capaces de lograr uns considerá
beis resultados comunicativos. 
Nunha época xa case remota na vi
da <leste criador, Basallo analisou 
rigorosamente e trascendeu coa 
sua própria produción de xogue
tes-escultura estes singulares ob
xectos que se converteron nun re
ferente permanente e discreto du
rante a sua traxectória artística. 
Quizais porque en aspectos esen
ciais a visión do mundo do artesán 
coñecedor das tradicións, sereo e 
escéptico observador de canto lle 
rodea e facedor dun universo per
soal e a pequena escada, máis 
amábe1 que o real, teña moito que 
ver coa atitude moral do artista an
te o devir exterior. 

Outro bloco temático desenvolvido 
na mostra é o das pezas-instrumen
to. Obxectos escultóricos que suxi
ren accións habiruais en ferramen
tas ou utensilios de uso técnico, pe
ro que se alguén intenta manexalos 
actuarán de modo surprendente e 
unha chisca extravagante. Aqui pó
dese atopar outravolta unha liña de 
continuidade coa sua ancestral pre
ocupación por reler ritmos, formas 
e xeitos de execución dos galaicos 
trebellos de labranza, penosamente 
tirados da terra e que contra a vella 
terra voltan. 

Hai un terceiro grupo de pezas es
táticas, dispostas no plano hori
zontal e outras no vertical -cousa 
infrecuente no catálogo <leste artis
ta- que se apoian na emblemática 
forma do fuso. Por conter un des
tacábel valeiro negro, estar trata
das as beiras cunha cálida coración 
e reforzados formalmente os bei
zos do oco, non hai moito que es
pecular para cair na conta de que 
son soños de pracenteiras vaxinas 
femininas os asuntos nos que la
boura ensimismado o escultor. 

A exposición complétase cun bre
ve repertório de pequenas pezas 
manufacturadas en lámina de zinc 
recuperada doutros usos, utilizan
do a soldadura vista como técnica 
de conformación, incorporando 
outros elementos metálicos indus
triais, nas que tamén se valoran e 
completan as calidades e córes 
oferecidos polos óxidos próprios 
do material. Estt;.S bocetos xeral
men te anúncian novos camiños 
que darán froitos en elementos de 
meirande dimensión e complexi
dade, ou serán aletargados proxec
tís na recámara, prontos a ser utili
zados cando a paixón o requira. 

Atopámonos diante dunha moi 
destacábel mostra do quefacer dun 
dos escultores contemporáneos 
máis relevantes do panorama esta
tal, que pola sua condición de au
tomarxinado do mediocre circuito 
da arte-espectáculo non acadou 
ainda a posta en valor que a sua 
obra merece. Este é un aviso para 
navegantes despertos, hai moito 
senso na obra de Ignácio Basallo e 
ten ainda moito por dicer. + 

FERNANDO FERRO 
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A AUTOMEDICACION 

O consumo de medicamentos por iniciativa pro.pia 

ou seguindo consellos dun amigo, veciño ou compañei

ro, pode traer consecuencias negativas para a saúde. 

--

UNTA 
DEGAUCIA 1 

Algunhas doenzas teñen síntomas parecidos pero só 

os prof esionais da medicina están capacitados para 

indicaren un determinado tratamento, logo de valora

ren cada caso individualmente. Cómpre ter sempre 

presente que, ademáis do efecto desexado, os medi

·camen tos poden provocar efectos secundarios, 

sobre todo se non se usan correctamente. 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
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GALLAECIA NO VII CONCILIO TOLEDANO 
Sabido é o papel que Martiño de 
Dumio desempeña como símbolo 
do "progreso" da cristianización 
coñecido en Gallaecia na 2ª metade 
do século VI. En base á sua obra, 
monástica e pastoral, non só se 
producen os avances da organiza
ción eclesiástica que levan á distin
ción, no II Concílio de Braga (572) 
por el mesmo presidido, de dous 
grupos de dióceses, unhas con de
pendéncia da metropolitana que se
gue a ser Braga e outras de Lugo 
(Iria, Tui, Ourense, Britonia e As
torga); senón que tamén se efectua 
unha análise da situación relixiosa 
das zonas rurais da mesma Gallae
cia simultaneamente a unha siste
matización da problemática da con
versión do campesiñado, atacando 
as distintas pervivéncias pagás, su
persticións e crenzas das xentes do 
rural, a penas cristianizadas ou sen 
cristianizar, no seu Tratado, fre
cuentemente transmitido como ser
món, De . correctione rusticorum. 
Amais disto, e formando parte da 
sua tarefa, é o protagonista da con
versión dos suevos ao catolicismo. 

Un documento que ben nos dá con
ta da situación e organización ecle
siástica galega entre 572 e 582 é o 
Parrochiale Suevum. Nel aparece 
xa un asentamento firme da dióce
ses, e tamén a coincidéncia nas 
suas designacións das unidades 
menores , denominadas xa parró
quias, cos grupos étnicos situados 
nas distintas comarcas, o cal se in
terpretou como mostra do respeito 
desta organización coa realidade 
social preexistente, no que se refire 
precisamente á adquisición progre
siva dun senso territorial dos gru
pos xentilícios. Xunto a isto, re
fléctese unha difusión máis profun
da do cristianismo e unha organiza
ción eclesiástica máis ampla e ex
tensa nos territórios comprendidos 
entre o val do Miño e o río douro, 
mentres que a parte norte da Galla
ecia se caracteriza pala auséncia de 
comunidades cristiás organizadas 
(á marxe, o grupo dos bretóns). 

Un texto que nos pode servir de 

meio para nos achegar á sociedade 
do NO. hispano na. segunda metade 
do S. VII é o coñecido como Regu
la ConmunisC1), através do cal non 
só aparece reflectido o entramado 
social, senón tamén as conceicións 
relixiosas e a própria situación dun 
monacato irregular, que se pretende 
ordenar no que se refire aos proble
mas de autoridade eclesiástica (as 
cualidades do abade elexíbel, a ob
seváncia que ten este que seguir). 

Apesar destes textos e documentos 
citados, a penúria de estudos sobre 
a situación da igrexa na Gallaecia 
nos s. VI e VII é algo evidente. 
Tendo isto en conta, o VII Concilio 
de Toledo (646) trata do seu IV ca
non certas circunstáncias referidas 
á Gallaecia, converténdose esta 
disposición conciliar en base docu
mental importante para a análise 
sobre a sua situación eclesiástica. 

O aumento da importáncia xerár
quica de Toledo que se produce xa 
no s. VI lévao no VII a un encubra
mento eclesiástico manifesto. A sua 
conversión en urbs regia, a civitas 
regalis dos monarcas visigodos, xa 
desde os tempos de Leovixildo 
(572-586); a unidade católica, aco
rrida baixo Recaredo (586-601), no 
III Concilio (589) pala abxuración 
do arrianismo do povo visigodo, e a 
congregación ao longo da sétima 
centúria de 15 concilios, fundamen
tais en canto ás profisións de fe for
muladas e ás normas disciplinares 
acordadas, crian unha preéminéncia 
que se disporá explícitamente logo 
no canon VI do VII ConcilioC2). 

Este VII Concilio Toledano, convo
cado a instáncias do rei Chindas
vinto, e reunido o 18 de Outubro 
do 646, ao quinto ano do seu man
dato, tivo un carácter de Concilio 
xeral de Hispania. Chindasvinto, 
caracterizado en moitos textos co
mo "enérxico govemante", repre
sor da aristocrácia goda, especialis
ta en "purgas'', etc.C3), foi un fecun
do lexislador e asentador da monar
q uia visigoda. Xa no ano 642/3 
promulgara unha lei (que se repro-

XosE ABILLEIRA SANMARTIN 

Chindasvinto, á direita, de escuro, con cetro, xunto con tres bispos. 

O concílio tratou de co~un acordo 
sobre as queixas dos clérigos rurais 
da Gallaecia polos abusos 
dos bispos consistentes 
nos excesivos gravames impostas ás 
igrexas das freguesias. 

duce no primeiro canon do Concí
lio) destinada a ser instrumento xu
rídico axeitao para o seu poder e 
represión (II, 1, 8 do Liber I udicio
rum ). Nestas circunstáncias, o VII 
Concilio terá como finalidade a in
tención política de que tamén a lei 
canónica fose confirmación da sua 
lexislación e aparecese esta refor
zada con penas eclesiásticas. 

Este Concilio ocupouse exclusiva
mente de diversos pontos de disci
plina eclesiástica, ainda que con im
plicacións de índole política, como 
xa apontamos(4). Precisamente este 
aspecto será, contra o tradicional, o 

que se trate en prirneiro lugar, no 
canon 1 º, sobre actos criminais, 
verdadeira razón da convocatória 
conciliar. Os cánons disciplinários 
restantes, son complemento do lºC5). 

É neste contexto onde aparecen re
flectidos tensións ou conflitos na 
Gallaecia. 

O Concilio tratou de comun acor
do ("comnuni consensu") e como 
era debido ("competenter") sobre 
as queixas ("querimonias") dos 
clérigos rurais de Gallaecia polos 
abusos dos bispos ("Contra ponti
ficum suorum rapacitates") consis-
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tentes nos excesivos gravames irn
postos ás igrexas das freguesias de 
maneira indiscretaC6l e nas contri
bucións excesivasC7) da que eran 
obxecto, situación, manifesta e 
comprobadaCS), que reduciu a al
gunhas igrexas mesmo á miséria 
("ad exinanitionem". 

Para que non valva repetirse ("nec 
ergo fiat de cetero") esta situación 
de desorde ("inordinate"), dispú
xose unha série de medias: a) que 
o bispo só pudese esixir, de acordo 
co estatuído polo Concílio 11 de 
BragaC9), dous soldas anuais ("an
nua inlatione") por igrexa, excluí
das as monasteriais: b) en canto á 
regulación da visita pastoral, que 
se reduza a un dia o tempo de per
manéncia do bispo en cada igrexa 
rural, e a 50 o número de persoas e 
cabalarias que formasen a comitiva 
episcopal "evectiones"). 

Finalmente, alúdese ao estabeleci
mento de penas canónicas, xa de
cretadas polos "priscorum patrum ", 
para os transgresores que obra en 
de distinto xeito ("aliter") ao pres
crito nesta disposición conciliar. 

Entre os que aprobaron e si.naron 
os cánons deste Concílio, figuran 
Vasconius, bispo da igrexa de Lu
go, Gottomarus, de Iría, Sonna, de 
Britonia, Farmus, de Viseo, (os ca
tro vinculados á expresión "etsi i.n
dign us "), Gudsteus, de Ourense, 
Adimirus de Tui. 

En definitiva, un texto importante 
e pouco estudado, que reflecte a si
tuación eclesiástica na primeira 
metade do s. VII na Gallaecia, e os 
atrancos no desenvolvimento da 
implantación do cristianismo e o 
nível de conflictividade xerárquica 
e social na Igrexa, nun contexto 
feudal claro.+ 

(1) A Regula Conmunis, non obstante, ten 
vários problemas de cronoloxia, autoria, 
mesmo textuais, sen resolver afnda. 

(2) Neste canon estabelécese que os bispos 
cercanos á urbe réx.ia, "pro reverentia princi
pis ac regiae sedis honore ve! metropolitani 
civitatis ipsius consolatione ', residiran por 
turno en Toledo un mes ao ano, non sendo en 
tempos da sega e da vendima. Paso adiante, 
evidentemente, cara a configuración da Pri
macía eclesiástica toledana e contribución 
importante a esa "pre-eminéncia" da cidade, 
residéncia da Corte, como capital do Reino. 

(3) "Chindasvinto, que había sido el alma de 
la sublevación que arrojó a Tulga del trono, 
le ocupó luego; y, temeroso de caer á impul
so de otros motines, per igujó y castigó con 
serveridad a todos aqueUos que consideraba 
enemigos; pero, no creyéndose todavía segu
ro, acudió a la protección de la Iglesia, reu
nindo el 7° Concilio toledano, que, legiti
mando esta nueva usurpación, decretó penas 
extraordinariamente rigurosas contra los que 
hicieran traición al rey" (ALFONSO M ORENO 
Y ESPINOSA. Compendio de fíistoria de Es
paña, 1887,. pág. 64, 5ª edición)? 

(4) A este Concilio asistiu o primeiro abade 
que finnou as actas como vigairo episcopal: 
Crispin, representante do bispo de Lisboa 
Neufredo; o que é indício, como corrobarará 
o seguinte concílio ao que asiste un grupo de 
abades, dun auxe monacal neste século. 

(5) Os títulos dos cánons son: 1. "De refugis 
atque perfidis clericis sive laicis". II . "De 
langoris eventu ministrantium clericorum". 
ID. "De exequüs morientis epicopi". IV. "De 
exactione ecclesiarum Gallaeciae provin
ciae". V. "De reclusis honestis sive vagis". 
VI . "De convicinis episcopis in urbe regia 
conmorandis". 

(6). "indiscreto moderamine parrocitanas ec
clesias praegravantes" 

(7). "in exactionibus superflui frequenter" 

(8). Reiteración dun léxico que contribue a 
obxectivar esas circunstáncias que se denún
cian: "ut comperimus", "in publicum exa
men", :evidens inquisitio", "constat" ... 

(9). "ut episcopus per diaecesim ambulans 
duos solidos tantum accipiat", (Braga Il, ano 
572, canon 2°). 
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Morreu González Bernáldez, 
crítico ~igoroso 

UNHA VIDA ENTREGADA 
Á ECOLOXIA HUMANA 

da eucaliptización DOMINGOS GARCIA 

"Os ecoloxistas representan a fracción máis 
informada e avanzada das nosas sociedades" 

Francisco González Bemáldez, cateclFático de Ecolo
xia da Universidade Autónoma de Madrid, un dos pio
neiros con Ramón Margalef da introdución académica 
da devandita disciplina, comprometido e respeitado 
dentro do movimento ecoloxista, finou o pasado Mar
tes, dia 16, por mor dunha enfermidade que non enten
de de valores humanos nen de loitas pola sobrevivén
cia do planeta. 

Autor de centos de artigas nas mais prestixiadas re
vistas, director de múltiplas tesiñas e teses, consultor 
de organismos e institu-
cións -como a UNES-

veñen de desprazalos dos seus habitats; extínción 
masiva de certas faunas e floras; revolución destruti
va e empobrecimento da diversidade biolóxica ao 
dominar o home logo da evolución do seu córtex ce
rebral...". 

As suas reflexións estiveron sempre marcadas por tres 
grandes fitos: 

- A visión holística, globalizadora, sistemática dos 
problemas -inda que o científico proceda, por limita-

ción da capacidade cogni

O pasado martes 16 de 
Xuño falecia Femando 
González Bemáldez, 
catedrático de ecoloxia da 
Universidade Autónoma 
de Madrid e xunto co 
tamén finado 
recentemente Francisco 
Bermejo, un dos 
científicos que máis 
crítico se mostrara coa 
política forestal e de 
instalación de celulosas. 
Bemáldez foi autor dun 
informe sobre os efectos 
do eucalipto na Galiza e 
no litoral Cantábrico. 

foi moi criticada desde a Xunta que 
presidia na altura González Laxe, 
críticas ás que o profesor Bernáldez 
contestaba: "o que é grave é que o 
eucalipto se faga masivo e endémi
co ao ser apoiado por políticas de 
subvencións por parte, por exem
plo, da CE. Se o eucalipto medra 
por si mesmo e pola sua pretendida 
rendabilidade esas subvencións se
rian negativas. Trátase de subven
cións que serian dadas con gran en
tusiasmo por moitos pasies que 
prefrren que as fábricas de papel e 
os eucaliptos estean aqui na Galiza 
e non nos seus territórios. 

CO, a CEE, o governo 
basca, a Xunta de Anda
lucía ou a EXPO de Sevi
lla-, prémio Nacíonal de 
Meio Ambiente en 1989, 
ponente en Congresos 
dentro e fóra de España, 
conferencista, e ademais 
un excelente debuxante ... 

As suas reflexións estiveron 
sempre marcadas 

tiva humana, parcelando, 
fragmentando, dividendo, 
especializando- pois todo 
está relacionado con todo. 

pola visión globalizadora, 
sistemática dos problemas 

- A preocupación pola 
paisaxe e o seu deteriora
mento. 

O 17 de Maio de 1990, A Nosa Te
rra publicaba unha extensa con
versa con Femando González Ber
náldez. O catedrático de ecoloxia 
viña de elaborar un informe enca
rregado pola CE sobre a extensión 
do eucalipto no Norde peninsular. 

A conclusión do informe sinalaba 
que o eucalipto inza por si próprio, 
pola sua própria rendabilidade e 
por efecto do lurne. Pretender sub
vencionar a extensión desta espécie 
con fondos públicos seria nese con
texto unha aberración. Esta análise 

"Co noso informe pretendernos que 
a CE non dea subvencións para o 
eucalipto senón para racionalizar 
cultivos. Coidamos que estas reco
mendacións non teñen nada de radi
cal e que son compartidas por moita 
xente. Por iso é de notar que haxa 
quen se escandalice porque aparen
temente as nasas conclusións coin
cidan coas dos ecoloxistas e mesmo 
coas dos nacionalistas. Debemos 
pensar que nesa parte dos seus pro
gramas levan razón. Con esoutras 
posturas arcaicas perante o rnovi
mento ambiental, hai quen pensa 
que o termo ecoloxista ten unha 
connotación negativa. De feíto, os 
ecoloxistas representan entre nós a 
fracción de povoación máis infor
mada e a que mellar representa a 
mentalidade do cidadán dos paises 
máis avanzados e civilizados".+ 

En 1990 participou como 
ponente na VII Semana 
Galega de Filosofia, dedi
cada a Filosofia e Ecolo
xia. O título da sua inter
vención foi dabondo sig
nificativo: Ecoloxia e 
Biosfera: Xea (Gaia) ou 

·Saturno? Disa interven
ción son as seguintes ver
bas: 

"A observación do pasa
do da Biosfera pon de 
manifesto que hai motivos para esperar comporta
mentos tanto de tipo Gaia ou Xea (protección mater
nal e conservación do favorábel para a vida) como 
de tipo Saturno (hecatombes por cámbios relativa
metne bruscos: intoxicación masiva dos vivintes do 
cámbrico pola aparición do, entón velenoso, oxixeno 
atmosférico; brutal competéncia exterminadora dos 
organismos procariotas polos novos eucariotas que 

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 

GONZÁLEZ BERNÁRDEZ 

- A invitación á Ecolo
xia humana -título dun 
dos seus ensaios mais co
ñecidos-, coa mensaxe 
ética de viver en harmo
nia coa natureza e non 
depredando a mesma. 

Mesmo parece unha iro
nía do destino que, des
pois do fracaso do Cúmio 
da Terra, nos deixase pa
ra sempre, como cansado 
de bregar contra a hipo
cresía e a miséria dun sis
tema in-humano. 

Mais Fernando pode ter a seguridade de que somos 
máis a cotio os que estamos en disposición de seguir o 
combate, porque está en xogo o porvir da 
humanidade. + 

DOMINGOS ANTON GARCIA FERNANDEZ é 
Portavoz da Aula Castelao 

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

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), correspondentes 
a 6.060 accións nominativas cun valor nominal 
de 5.000 Pta. cada unha, e nas seguintes 
condicións: 

emitidas, queda facultado o Consello de 
Administración para oferecelas a persoas 
alleas á sociedade cunha prima equivalente 
ao 100% do valor nominal, sendo pois o 
prezo de 10.000 Pta. por acción. • Domiciliación do Pago até 6 meses. 

Os novos títulos emitidos serán oferecidos 
aos actuais accionistas no exercício do seu 
direito de su bscrición preferente polo seu 
valor nominal, na proporción de dous novos 
por un vello. 

Na medida na que o direito de. subscrición 
preferente non cubra a totalidade das accións 

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

•Contado: 

• Mediante cheque emitido a favor de 
ANOSATERRA 

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

SOMOS 223 ACCIONISTAS, FAI QUE MEDRE O NÚMERO. 

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

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

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

O Presidente 

d"""'" ~¿ 
Francisco Carballo 

A NOSA YERRA É UN PROXECTO PLURAL E ABERTO, NINGUÉN PODE TER MÁIS DO 4% DAS ACCIÓNS 

Non agardes máis, ti tamén podes ser accionista xa. · 

-AUMENTAMOS A DIÁRIO-· 
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Convocatórias 

Património Audiovisual 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
organiza o II Seminario de Recupe
ración do património Audiovisual, 
dirixido a todos os interesados no res
cate das imaxes do noso pasado, tanto 
no ámbito do cirne como da fotogra
fía. O Seminario terá lugar no marco 
das Xornadas de Cine e Vídeo en 
Galícia (Xociviga), os días 1 e 2 de 
Agosto, na Casa da Cultura do Carba
lliño. O programa constará de distintas 
ponéncias a cargo de coñecidos imves
tigadordes do mundo da imaxe, lectura 
de comunicacións polos participantes, 
presentación de duas novas publica
cións do CGAI, sobrea recuperación e 
catalogación cinematográfica. Tamén 
se fará a presentación pública de dous 
filmes recuperados polo CGAI e do ci
clo "Cine español, Algunos jalones 
significativos ( 1896-1936)", organiza
do pola Federación de Cineclubes do 
Es tado Español. Os interesados en 
asistir ao Seminário haberán de enviar 
a ficha de inscrición, antes do dia 15 
de Xullo, ao CGAI (rua Durán Loriga, 
10 Baixo. 15003 A Coruña) ou ben ao 
Fax : (981) 20 40 54. A matrícula é 
gratuita e facilitaranse bonos de manu
tención para os dous días que dure o 
Seminário. Aqueles que queiran apr
sentar comunicacións haberán mandar 
un resumo das mesmas (2 fólios) antes 
do 10 de Xullo . 

Pé de imaxe 
Nova Escola Galega e a Escola de 
Imaxe e Son de Galícia organizan este 
Congreso Internacional de Pedago
xia da Imaxe, dentro da "Escola de 
verán", que terá lugar nos locais da 
Escola de Imaxe e Son (Someso, 6. 
15008 A Coruña), dos días 30 de Xu
ño ao 4 de Xullo. A matrícula normal 
costa 7.000 pts ., e para estudiantes, 
parados e membros de Nova Escola 
Galega son 5.000 pts. O vídeo, o có
mic e a televisión educativa, xunto 
con coa presentación de ponencias, 
mesas redondas , obradoiros e presen
tación de materiais audiovisuais com
poñen a programación do Congreso. 

Certame 
Manuel Lueiro Rey 
O Concello do Grove convoca este 1 
prémio "Manuel Lueiro Rey" de Na
rración Curta, para ttaballos inéditos e 
orixinais, que se apresentarán por quin
tuplicado, en fólios mecanografiados a 
dous espazos e por unha só cara. Nun 
sobre aparte constará, no exterior, o le
ma elixido para o traballo, no interior 
irán o nome e apelidos do autor ou au
tora, enderezo, teléfono, fotocópia do 
D.I., así como unha breve reseña bio
gráfica. Establécense duas categorías,: 
unha para xoves menores de 18 anos, e 
outra para maiores desta idade, que esi
xirán entre 20 e 30 fólios a prirneira, e 
entre 30 e 50 fólios a segunda. As obras 
poderán presentarse directamente ou re
mitidas por correo certificado á Delega
ción de Cultura do Concello de O Gro
ve (Praza do Corgo, s/n. 36980 O Gro
ve). ou ao Centro Cultural "Manuel 
Lueiro Rey" (Monte da Vila, 11. 36980 
O Grove)., até as 14 h do 20 de Agosto. 
Os prémios son para a prirneira catego
ría, de 100.000, 50.0óO pts. e un accé-

sit, e de 20.000, 100.000 e 50.000 pts. a 
segunda. 

Ese ola 
Galega de Verán 
O Ateneo Senta Cecília de Marín or
ganiza esta Escola que terá lugar nos 
locais do própio Ateneo e ao ar libre 
do dia 6 ao 31 de Xullo. O obxectivo 
prioritario é o de respostar ás carén
cias de actividades para adolescentes 
durante o verán, continuar coa apren
dizaxe da língua, o acercamento ao 
médio audiovisual, o fomento de gru
pos de traballo, e o descubrirnento do 
entorno mais irnediato. Poderán inscri
birse nenos e nenas a partires dos 6 
anos, e a matrícula costa 1500 pts para 
sócios e 2.000 para non sócios, así co
mo o camping costará 3.500 para só
cios e 5.000 para non sócios. Obradoi
ros, acampada nas Illas Cíes, marcha 
ecoloxista, Semana de Xogos ao ár li
bre e proxección de películas compo
ñen o programa desta Escola. 

Camerata Ad Líbitum 
O grupo "Camerata ad Líbitum" de 
Ponteareas organiza o ID Concurso de . 
Dirección, Canto e Técnica Vocal, que 
terá lugar no Mosteiro de Poio do 9 ao 
19 de Xullo. O curso está orientado a 
directores de coros, estudiantes de can
to, profesores de música, cantantes de 
coro, profesores de EXB, e en xeral, to
dos os afeizoados ao canto coral. "Ca
merata ad Libitum" leva traballando hai 
catro anos nestas actividades, cun im
portante afán divulgativo da música co
ral, organizando concertos, coclos co
rais e cursos. A idade mínima para po
der inscribirse son 16 anos. O prezo 
completo (matrícula, estancia en réxirne 
de pensión completa e partituras) é de 
4 7 .500 pts. para Dirección Coral, 
47.000 para Tecnica Vocal A, e 55.000 
pts. para Técnica Vocal nível B. A ma
trícula sen estáncia custa 22 .500, 
22.500 e 30.000 pts. respectivamente. 
Todos os alumnos-as que acrediten per
tencer a algún coro membro da Federa
ción Coral Galega, terán un desconto do 
20% en Técnica Vocal, e do 40% en Di
rección Coral. Para formalizar a matrí
cula deberase remitir a sua inscripción, 
debidamente cumprimentado, antes do 
dia 30 de Xuño, xunto con catro fotos 
tamaño carné e fotocópia do resgardo 
do ingreso da cantidade de 15.000 na 
conta num. c/c 0056.004.00.1209-8 de 
Caixa Vigo (Sucursal de Ponteareas). a 
nome de Camerata Ad Libitum- "III 
Curso de Dirección Canto e Técnica 
Vocal. O pago da cantidade restante 
efectuarase o prirneiro di~ do curso. Ins
cripcións: "Camerata ad Libitum", Cal
vo Sotelo, 3. 36860 Ponteareas. Tamén 
nos Tlfs. 64 00 17 e 64 02 13. 

II Bienal de Gravado 
Caixa Ourense convoca este certame, 
Prémio Julio Prieto Nespereira. Cada 
artista pode presentar un máximo de 
duas obras, inéditas e orixinais. Tamén 
se admiten técnicas de Calcografía, 
quedando excluído calquer procede
mento de estampación mecánica. o pra
zo ·de admisión de obras pecharase o 31 
de Agosto e as obras remitiranse ao 
Departamento da Obra Cultural da Cai
xa de Morros de Ourense. • 
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O trinque 

Revistas 

Ajoblanco, versión renova
da da publicación 
anarquista de fins dos se
tenta, manten un interés 
que escasea noutras revis
tas do quiosque. No seu 
número 42 desta nova 
época destacan duas 
reportaxes: sobre as séries 
latinas de televisión ( Cule
bron ou pornografía) e 
máis sobre a alza do abs
tencionismo político. Con
tén igualmente unha entre
vista co filósofo marxista 
francés Roger Garaudy. + 

Música 

Constance :Oemby 
O dia 26 ás 2 lh un novo concerto 
do ciclo "Novas Músicas'', no Au
ditório da Galiza, en Compostela. 

Clásica 
O día 25 ás 20,30h o Coro Clásico 
de Vigo dará un concerto no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

Danza 
Tamén o 25 ás 20h no Auditorio do 
Centro Cultural Caixavigp terá lugar 
o Festival das Escolas de Danza. 

Música do Corpus 
A "XX Semana de Música do Cor
pus", celebrándose en Lugo, ten 
programado, para o 25, un concerto 
de "Flacus Vocis", de música fala
da, no Museo Provincial. O 26 no 
Auditório Gustavo Freire, terá lugar 
un concerto de "Giardini Pensili" 
(clarinete, voz e electrónica). O 27 
está previsto un Concerto de Cam
pás, dirixido por Lloren¡; Barber. 

Rock e protesta 
Organizado polo Komando Estrela Ga
liza, o dia 26 terá lugar, na Casa da Xu
ventude de Ourense ás.19h, un concerto 
contra a represión, contra a lei Corcue
ra, a lei de folga, a lei de extranxeiria, 
o servizo militar e a represion policial. 
Actuarán tres grupos caracterizados po
la dureza da sua música, o Hard-Core e 
o Metal: "Episodio Psikótico" de Ou
rense, "Brutal Distracción" de Ponteve
dra, e "Beer Mosh" de Bilbo. • 
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Anúncios de balde 

Laura Quintillán (violi
no e cinta), Kukas (pin
cel e proxector), e Fran
cisco Souto (voz) quere
mos facer posível Amé
rica recital con textos 
dos autores-as : Rafa 
Vilhar, Xela Arias, Lino 
Braxe, Antón Reixa, 
Francisco Duarte Man
gas, José Viale Moutin
ho, José Emílio Nelson, 
Iñigo Arambarri e mais 
Eduardo Galeano. Músi
ca orixinal composta 
pola Laura e Deseños en 
formato de diapositiva 
da autoría de Kukas. Se 
vos interesar, contactade 
cos telefones (981) 73 
23 31 -Paco- e (981) 23 
03 71 -Laura-. Para con
dizóns óptimas do es
pectáculo, sería desexá
vel contar cun un espa
zo branco sobre o que se 
poda proxectar (parede 
ou silnilares), dous pro
xectores con unidade de 
fundido e un reprodutor 
estéreo de cintas. 

Desexaria estabelecer 
contacto con persoas de 
fala grega. Podedes es
cre berm e ao Apartado 
93 8 de Santiago de 
Compostela 

Vendo ou troco sobres 
con mataselos e rodi
llos conmemorativos, 
os máis dos anos 1980 e 
1981 , acepto ou tros so
bres ou selos. Ricardo 
Alonso, rua Compostela 
2-3C , 36700 Tui . Tlf. 
(986) 60 35 59. 

A revista "Renova~ao" 
deseja contactar com or
ganizaºoes reintegracio
nistas galegas ou de pai
ses de fala comúm por
tuguesa para intercam
biar revistas, Livros, au
to-colantes ou qualquer 
outra publicaºªº de in
teresse. Os intressados 
podem -se dirigir ao 
apartado dos correios 
24034 de Madrid. 

"Ronseltz. S.A.", empre
sa de palabras. Vodas, 
bautizos, dia das letras 
galegas. Recitado de 
cláicos e producción pró
pria. Tlf. (982) 52 18 90 
Mondoñedo. 

Está aberto o prazo de 
inscripción para o Cur
si ño de Iniciación á 
Fotografia que organiza 
o Grupo Prisma en Sa
baceda (Moaña) do 1 de 
Xullo até o 28 de Agos
to en clases de 6 horas á 
semana. O prezo é' de 
15 .000 pta. mensuais, 
material incluído. Para 
máis información cha-

mar aos telf. 31 02 75 
ou 31 08 91. Sortearáse 
unha cámara réflex entre 
todos os inscritos . 

Conta aberta em solida
riedade e apoio ao pro
fessor nao numerário do 
I.F.P. de Caranºa (Fe
rro!) Manuel Zebral 
López, sancionado pola 
Administras;ao espanho
la com sete mesesde 
suspensao de emprego e 
soldo por motivos polí
ticos e ideológicos. Cai
xa Galicia (291) Urbá 
num. 3 (2150 . Conta 
num. 300.4084.0 

O programa "No Aire", 
coas orquestras e gru
pos de Galicia. Manda a 
tua cassette, ao seguinte 
enderezo: Antena Louro 
Radio, Programa " No 
Aire". Rua Ramón Gon
zález, 19- lA. Porriño . 
¡Agardamos a tua Ma
queta!. Todos os sábados 
e domingos, de 18 a 22h 
no 107 .2 da F.M. Axdun
tar teléfono de contacto e 
nome dos c.ompoñentes. 

Desexo contactar con 
aires mozos de 60 para 
riba ... Homes e mulle
res para falar en galego, 
rir en galego e ler a nosa 
fermosa poesía. Chama
de en Vigo ao número: 
378608 e preguntad e 
por Maximina a partir 
do 10 de Xuño. 

Véndese tractor Mas
sei-Fergusson modelo 
183-B (80 cabalos) no
vo, máis remolque ho
mologado, volquete de 
5.000 Kg . dun mes de 
uso. Prezo: 950.000 pts. 
Tlfs . (986) 36 77 63 e 
(908) 18 66 82. Pergun
tar por Manuel. 

Campaña "Rompamo-lo 
bloqueo", en solidarie
dade co povo cubano, 
envio de medicamentos e 
libros técnicos. Axúda
nos! Asociación de Ami
gos do Povo Cubano. 
Apdo.Correos 350, Lugo. 

Vixiante xurado, con
trolador ou traballos 

r--------------, 
Pisos para 

compartir, avisos, 
al ug ueres, cámbios, 

compras, vendas, 
contactos ... 

de publicación 
gratuita na sección 

Anúncios 
de balde 

Tfno. 1986) 43 38 86 

--------------' 

semellantes, ofrécese 
con urxéncia . Tlf. (986) 
55 53 66, chamar de 14 
a 22h. 

Aula de Natureza é unha 
sección da Asociación 
Xuvenil "Arceibe", que 
gostarfa de manter con
tactos con outros grupos 
galegos, qu e traballen 
no eido da educación 
ambiental , coa fin de 
intercambiar experi én
cias levadas a cabo con 
rapaces e rapazas na na
cureza. A.X.T.L. Arcei
be, Apdo. 404, Ferrol. 

O colec'tivo "Papaventos 
Edu cación Ambie ntal " 
esta formado por mes
tres/as, sicólogos/as eco
lox istas , e desenvolve 
distintos pogramas am
bientais ao longo do ano, 
como son obradoiros de 
reciclaxe, teatro ecolóxi
co, exposicións, xorna
das, etc. en centros edu
cativos, culturais, conce
llos, etc. O noso anceio, 
fomentar a toma de con
ciéncia ante os proble
mas eco-sociais que es
tamos a vivir para entre 
todos artellar solucións. 
Oferecémosvos o noso 
traballo e colaboración, 
¡chamádeno !. Papaven
tos Educación Ambien
tal , Avda. Portugal , 16. 
27500 Chantada (Lugo). 
Tlf . (982) 44 03 68 e 44 
02 75 (Anxo). 

Comparto piso en 
Vigo. Tlf. (986) 29 85 
76. Chamar pola noite, 
perguntar por Xabi e r. 

Desde Vilanova de Lou
renzá e Mondoñedo sae 
o Fanzine "A Brosa do 
Verdugo", que tenta er 
un instrumento de ex 
presión , para todo s os 
que pensamos que hai 
algo máis ca iso que nos 
fan ver. Pedidos a: Co-
1 ectivo Skornabois, R/ 
Castro . 27769 Vilanova 
de Lourenzá. 

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

Grande oferta en dis
cos e cassettes. E. Ba
ños, Xoan XXIII, 13c7. 
Ourense. Tlf. (988) 21 
05 85. 

A agrupación A Fiada 
de música e baile tradi
cional agarda as vosas 
chamadas para contra
tar actuacións. Tlf. 982-
14 02 16.• 



Novas sensuais 

• MC/ A CORUÑA 

Maria do Carmo Kruckenberg 
despois do seu regreso de Nova 
York, onde botou unha ollada aos 
aconteceres mundanos, confiounos 
alguns detalles. Mais, nestas, ató
pase "certamente cansa, porque fo
ron uns días moi axitados e inten
sos". E desde aqui mandámoslle 
unha agarimosa aperta. Supormos, 
sen embargo, que estará totalmente 
recuperada en nada, e que a sua 
comparecéncia no recital poético 
musical, xunto a Cáccamo, Baixe
ras, Pozo e Fonte, sexa un reflexo 
desa calidade literária á que nos 
ten acostumados. Do seu paso pola 
outra beira do planeta, confiounos 
que aqui, "cópiase de maneira in
decente", referíndose á arte plásti
ca, en xeral. "Mais en relación coa 
poesía, a nosa obra é parella coa de 
calquer lugar". Kruckenberg desta
ca de xeito singular pola sua fres
cura, cintileo do ser que vive "no 
día de hoxe", nun achegamento a 
ese mundo específico "dos xóve
nes, que gosto de compartir, xunto 
aos seus poetas que hoxe en día 
conforman a outra panorámica lite
rária, tanto como con aqueles ou
tros que a asinaron onte. Estou coa 
vida, cos vivos, coa dinámica diá
ria". Maria do Carmo, entende, 
asemade, que, en efeito , seguen 
existindo "os clans. Isto é un mun
do que funciona segundo teñas este 
ou outro carné. Alguns autores, in-

Exposicións 

CHELO 

. cluso, séntense importantes e non 
asisten a certas leituras poéticas se 
non son avaliados significativa
mente". No prelo, Alegoría do en
soño ferido, labor que, baixo o 
anagrama de Edicións do Castro, 
servirá para disfrutar unha vez 
máis coa fonda sensibilidade poéti
ca desta autora nova que, "penso é 
unha novidade". 

O especialista Víctor Manuel 
Vázquez Portomeñe será quen de 
pronunciár o pregón literário na 
XXXII Romaria Viquinga que se 
vai celebrar na vila pontevedresa 
de Catoira nos próximos dias 1 e 2 
de Agosto (Sábado e Domingo). 
" Unha narración dramatizada 
complementará o desembarco vi-

A. MOUZO 

Picas so 
Mostra dos gravado da 
"Suite Vollard", na Sala I. 
Díaz Pardo do Auditorio 
da Galiza, en Santiago. 

Roberto 
González 

derá visitarse até o dia 
30 nos locais do Institu
to Municipal de Edu
cación de Vigo (Chou
zo, s/n. Praza da Indús
tria). 

Arte 
na Cadea 
José Balmón Castell (es
cultor) e José Maria 
Sánchez Casas (debu
xante) expoñen as suas 
obras na Asociación Vi
ciñál, Cultural e Depor
tiva de Candeán (Vigo). 

A. Mouzo 
Mostra na Galería Sar
gadelos de Compostela, 
até o 11 de Xullo. 

del Blanco 
Antolóxica deste pintor 
compostelán, que traba
llou na primeira metada 
deste século. Casa da 
Parra, en Compostela. 

Arte 
infantil 
Organizada pola Aso
ciación Cultural "Ir
masdexos", a "V Mos
tra de Arte Infantil" po-

Páxinas coordenadas 
por · 

MARGA R. HOLGUIN 

Pedro Pérez 
de Castro 
O Museo de Belas Artes 
de A Coruña, dentro do 
programa de mostras da 
Dirección Xeral de Pa
trimónio Histórico, or
ganiza esta exposición 
co fin de dar a coñe
cer a obras deste artis
ta do século XIX, ade
máis de editar un Catá
logo monográfico sobre 
o mesmo.+ 

axenda 

quingo", que, non obstante, respei
tará integramente a sua própria sin
gularidade e tradición, desenvolvi
da en catro blocos dramáticos onde 
a história teria moito que ver coas 
"personaxes principais da aventu
ra, Xelmírez, Crescónio, As
trong ... " Chegada ás torres do 
Oeste das /orzas defensivas, Os 
gardas da llla, O desembarco dos 
despiadados e feroces viquingos e 
Mozas e viño acaban co vinquingo, 
compoñen a espectacular montaxe 
que, segundo a información facili
tada por Manolo Carril, "tan só 
hai novas da existéncia de aconte
cimentos parellas na Europa, nas 
illas Shetland, na Escócia e no po
vo danés de Frederiksund". As ori
xes da festa se "remontan ao ano 
1961, cando un grupo de intelec
tuais e viciños de Catoira, agrupa
dos no desaparecido Ateneo do 
Ullán, decidiron celebrar unha vi
quingada ·que, nun princípio, limi
tábase a unha comellada no recinto 
das Torres do Oeste". Bouza Brey, 
Castroviejo, Baldomero Isorna, 
Faustino Rey, etc., foran algunhas 
das personaxes representativas da
quelas primeiras enchentas aventu
reiras. Outra curiosidade desta edi
ción é a pretensión de 1'que a roma-
ria non remate, como até agora, ás 
catro da tarde, senón que os romei
ros fiquen nas Torres do Oeste até 
as dez da noite" animados por un
ha coorte numerosa de agrupacións 
festeiras do páis. + 

Televisión 

Pesquisas 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe ven de estrear o capítulo piloto 
desta série, que conta os distintos 
casos que teñen que resolver os de
tectives dunha axéncia de investi
gación. Os distintos episodios es
tán ambientados en diversas cida_: 
des galegas, e este episodio piloto, 
tidua.do "O caso das galiñas aforca
das", transcorre na Coruña. Anto
nio Durán "Morris" e Manuel 
Manquiña incorporan ao detectives 
protagonistas desta série, que tira 
pola via do humor. O director é 
Miguel Gato, autor de tíduos coñe
cidos do cine galego dos ·anos se
tenta, como "A tola", "O herdeiro" 
ou "Os cigarróns''. Producida por 
Sincro e subvencionada pola Con
selleria de Cultura e Xuventude, 
está rodada en formato cine, contra 
a costume habitual nas produccións 
para televisión.+ 

Publicacións 

O N oso Barrio 
O Movimento Cidadán Cristo da 
Vitória, de Coia, en Vigo, editou 
unha revista, coincidindo coa cele
bración da Romería popular "A 
Bouza é Nosa", para comemorar o 
éxito da loita levada a cabo polo 
bairro desde o ano 76 para conse
guir transformar A Bouza en zona 
verde, deportiva e lugar de encon
tro. No "O Noso Bárrio" trátanse 
temas como o papel da muller, a 
obxección de conciéncia e a insub
misión, os movirnentos xuvenís , o 
desemprego e a visión crítica do V 
Centenário, entre outros. + 

A crítica 
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NOTTO BE! 
XURXO ESTÉVEZ 

Examinados os programas de festas estivais das cidades 
galegas, escandaliza a auséncia do teatro. 

Convén lembrar que a programación cultural e de ócio 
das institucións languidece durante o noso longo inverno 
para emerxer logo durante ese par de meses nos que o 
deus Ra desee, xeneroso, a excitar a melanina dos palide
cidos fillos de Breogán. 

O teatro, omnipresente como actividade asi que se asó
cien uns cantos viciños ou uns xovens nun club ou colé
xio de bairro, desaparece axiña asegun entramos nos des
pachos e salóns oficiais, enterrado baixo o espeso manto 
dos espectáculos millonários onde 'lucen sinátricas carape
las sen pelexe na galería dos chufantes. 

Servirán os 2.000 millóns de pelas do ano Xacobeo para 
financiarlle as obras a un cento de grupos ou continuará o 
drama das actrices e actores galegos a alugarse en crú pa
ra representar chorradas nas ceas viquingas dos paradores 
de turismo? 

Construirán 25 teatros no 93 ou seguiremos asistindo -im
potentes espectadores- á iillnobiliárica traxédia onde Pro
meteu, en forma de excavadora marela, arremete contra 
os fráxeis muros dun Odeón en ruinas? 

Un Hamlet xifrudo de actor pluriempregado sen tempo 
para mudarse a roupa de viquingo observa o cránio con 
cornos que sostén entre as mans e exala ~clarexada xa to
da sombra de dúbida- o célebre dilema, aqui manipulado: 
Not to be, not to be?+ 

Cme 
Cine Independente 
Americano 
O Centro Galega de Artes da Ima
xe ten programado, dentro <leste 
ciclo o film.e "Nunca te deites en
fadado", dirixido por Charles Bur
nett en 1990, e cun magnífico 
Danny Glover no papel protago
nista, un extraño persoaxe que vai 
crear problemas a unha tranquila 
familia de descendentes de escra
vos, no sul dos EEUU. Será os 
días 24 e 25 na Sala de Proxec
cións do CGAI, na rua Durán Lo
riga, 10, A Coruña. No mesmo lu
gar, os días 26 e 29 proxectarase 
"O fin da noite'', dirilxilda por 
Keith McN ally no ano 1990, que 
conta a história dun home qua, in
capaz de asumir o embarazo da 
sua dona, obsesiónase cunha mu
ller totalmente descoñecida. 

Videar 1992 
O dia 30, ás 20, 15h terá lugar na 
Sala de Proxeccións do CGAI, 
unha experiencia mistura de 
carácter videográfico e televisivo, 
que ten do vídeo o estudo do es
pazo de presentacipon e o xeito 
de oferecer as imaxes, e ten de te
levisivo os contidos. A programa
ción televisiva fragrnentária ofe
récese através de multitude de 

bloques que van desde a imaxe 
documental ata a dicción, pasan
do pola música , a videocreación 
e a información. 

Clásicos JEDN 
O CGAI oferece, dentro deste ciclo 
adicado á colección de José Antó
nio Díaz Noriega, o filme "O Na- . 
vegante'', realizado por Buster Ke
aton en 1924. Será o dia 1 de Xullo 
ás 20, l Sh no loc(ll da rua Duran 
Loriga, 10. A Coruña. 

O Padriño 
Os dias 2, 3 e 6 de Xullo, o Cen
tro Galego de Artes da Imaxe ini
ciará un pequeno ciclo adicado á 
triloxia "O Padriño'', de Francis 
Ford Coppola. A primeira parte 
proxectarase estes días, en se
sións de 19,30h, e foi rodada en 
1972. Nela actuan Marlon Bran
do, Al Pacino, Diane Keaton e 
Sterling Hayden, entre outros. A 
músiú é de Nino Rota. 

Historia do Cine 
O Cine-Clube Pontevedra, dentro 
do seu ciclo adicado á História do 
Cinema, proxectará o día 1 de Xu
llo o filme "Doce do pati'bulo". Se
rá as 22h na Biblioteca Publica de 
Pontevedra. + 
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Á culturada 
satisfacción é o libro 
máis. retranqueiro e 
rigoroso dos últimos 
meses. O seu autor, 
de 84 anos, pasa a 
garlopa da rexouba 
por riba da política 
económica de 
Reagan e Bush. Entre 
bromas·, o economista 
non deixa nen títere 
da mítica reaga
monic con cabeza. 
Will Hutton, do diário 
The Guardian falou 
con Galbraith durante 
unha recente visita a 
Londres. 

John Kenneth Galbraith 
'Os ricos nunca protestan cando o governo salva un banco' 

Os que recusan hoxe os impostos pa
récense ás clases meias victorianas, 
ou aos comerciantes de Edimburgo no 
século XVIII. 

Completamente dacordo. Os cidadáns que 
viven na fartura nunca deixan de atribuiren 
virtudes á sua posición mellorada. Claro 
que hoxe, os cidadáns satisfeitos en Norte
américa son moitos máis ca nos comezos 
de século ou mesmo na Inglaterra de raiña 
Victoria. Son moitos e poderosos en ter
mos eleitorais. A pergunta é como a maio
ria descontenta permite. mediante a absten
ción que a minoría satisfeita governe. 

Non lle parece que hai partidários de 
Reagan e da Thatcher que procuraban 

. honradamente a desaparición dos mo
nopólios? 
No lle estou nada convencido que tal cau
sa fose certa cos partidários da Thatcher. 
Pero os incondicionais de Reagan e Bush 
eran na sua imensa maioria os que vivian 
ben e non querían pagar impostas para 
mellorar a posición dos que non vivían tan 
ben. Na actual estrutura de impostas os 
que se benefician da iniciativa do governo 
son os desherdados, os que non teñen 
achego, os que viven do subsídio. Os que 
pagan impostas teñen todas esas causas 
e logo adoecen por teren que pagar por 

outros cando eles coidan que se safan 
ben sen o governo. O mesmo pasa cos 
policias. Nos Estados Unidos hai máis 
axentes de seguridade para os ricos ca 
policías de bairro. 

Seria inxusto asegurar que os ricos es
tán sempre contra a facenda pública. 

Os satisfeitos e os que viven na fartura 
talan do governo segundo lles cadra. 
Nu'nca na vida protestan porque o gover
no interveña para salvar un banco ou un
ha caixa de aforras en creba. Téñome 
fartado de repetir que nos Estados Uni
dos somos socialistas cando o avión dos 
monopólios pausa no aeroporto nacional 
de Washington. Cando o governo acolle á 
aeronave dos intereses financeiros que fi
cou sen gasolina, viva o governo; cando 
o governo di que hai que pagar para os 
pobres e as clases meias baixas, morra o 
governo. 

No seu libro di que ao sustituir os im
postos polos tipos de interese a econo
mia Keinesiana morre a mans da políti
ca da satisfacción? 

Nas economías de xestión vai implícita a 
subida de impostas como forma de conter 
a inflación ou, o que é máis difícil, recortar 

o gasto. Subir impostas ten un efecto ful
minante sobre a maioria satisfeita. En tro
ques, os monetaristas soben os tipos de 
interese e prémian aos que teñen cartas 
para prestar. Polo xeral, a xente que ten 
algo que prestar ten máis cartas ca a xen
te que non ten un pataco para prestar. 

Nas páxinas de A cultura da satisfac
ción pon a feder a Charles Murray pola 
sua· afirmación de que a beneficéncia 
favoreceu a formación dunha clase de 
aproveitados en Norteamérica. Pero el 
acúsao de non querer criticar o pési
mo funcionamento do sistema de be
neficéncia. 

Que causas! A estrutura da asisténcia 
nunca foi perfecta pero moitos problemas 
das cidades e o que puxo Los Angeles de 
cuñas foi o recorte de subsídios decidido 
polos governo de Reagan e Bush. 

Pero non é certo que moitos prefiren 
vivir do paro antes que traballar? 

Poderia ser se houbese traballo, pero non 
o hai. Igual hai quen quer mellar cobrar o 
paro ca traballar. Pero eu non teño nen 
gana de rifar con Charles Murray por este 
lério mentres a alternativa de ter traballo 
non sexa realidade. + 

O noso son as outras viaxes 
Vietnam, Índia, Indonesia, Filipinas, Thailandia, Pakistan, trekkings no 
Himalaya, Yemen, Exipto-Xordania, Madagascar, Tanzania-Zanzibar, 

Brasil, Mexico-Guatemala-Belice, Colombia, Chile-Arxentina ... Consúltanos 
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TRES EN RAIA. 

Incultura 
millonária 

• G. LUCA DE TENA 

e os billetes de banco que gasta 
a Xunta cada ano para o apar

tado de cultura, poderíamos combinar 
unha alfombra coma a de Ponteareas. 
Non seria tan santa e non a pisaría o 
borceguí dun purpurado (vaites , vai
tes), pero os milleiros de millóns deita
dos nas ruas darian máis rumbo ca a 
chorima toda do val do Areas. 

Onde van todas esas flores verdes e 
azuis coa firma de Mariano Rubio? 
Que procesión arrastra os calcañares 
sobre a faciana constitucional dos Bor
bóns librada pala consellleria de Cultu
ra para melloramento moral e espiritual 
dos contribuintes? 

Os caricatos tolerados polo ministério 
de Información pintaban a Fraga lri
barne coma un déspota ilustrado que 
repartia libros á forza. Nada máis lon
xe de admitir que fose certo , pero a 
conselleria dos libros entende hoxe 
que a política de cultura non é máis 
que o reparto de billetes á rapañota. 
Hai vilas e cidades sen bibliotecas pú
blicas, sen auditórios, sen programa 
cultural, pero todos podemos partici
par no sorteo dunha subvención. Se é 
para un concurso de pasodobres ou 
de bebedores de cubatas de garrafón 
non é asunto da ventanilla, que vivi
mos en democrácia. 

Ao mesmo tempo, despois de trescen
tos anos de oscurantismo, logramos 
unha televisión adoecida palas pelícu
las de bruxas e comisarias de Los An
geles. O naso mellar actor de teatro 
presenta un concurso de películas ca
seiras. O premio é para as imaxes dun 
vello que esbara nuha pel de plátano e 
perde as gafas. 

Non digan que non val a pena a Ate
nas de Fraga lribarne. + 

VOLVER Aó REGO 

D esde Maio de 1968 até odia 
de hoxe nunca as moviliza

cións estudantis contaran ca beneplá
cito, o elóxio e o alento dos médios de 
comunicación. Desta si. As protestas 
contra a repetición dos exames de se
lectividade contaron co ánimo de edito
rialistas unidos. Mentres o rector, auto
ridade outrora venerada, é retratado 
coma se dun fuxido vergonzante se 
tratar. Que perdure esa chamada dos 
xornais a manifestarse. Pode ser nece
sária ·de novo e serve de precedente 
para os estudantes. + 
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