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Xoan Carmona:-
1 A economía é máis 
política que outra cousa~ 
'Hai que sairse dá fila e ser quen de definir 
unha política industrial própria', opina o ca
tedrático de História Económica da Univer
sidade de Santiago, Xoan Carmena. "Non 
quere dicer iso romper con Europa. Hai 
que sair da fila e sair por diante. Repetir os 
camiños trillados, amañados polos demais, 
importando tecnolo~ias, non serve. Claro 
que iso esixe capacidade de decisión e 
máis autonomia en todos os sentidos". 

(páx. 14-15) 
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Cultura anúncia o 
enterro da política de 
busca de público 
Na ínqueda véspera da estrea da versión 
de A Lagarada no cenário aberto do pazo 
de Trasalba, o Centro Dramático sentén
cia a marte da política de buscar público e 
anúncia a resurrección do teatro galega 
despois dunha década de parálise. Os 
profisionais contestan á dura descalifica
ción do seu traballo. O director do CDG di 
que quer invertir a tendéncia habitual de 
achegar o teatro ao espectador. ._ 

(páx. 19-2Ó) 

Miguel Barros afirma 
que Príncipe non apoia 
a Presedo 
O parlamentário autonómico do PSOE, 
Miguel Barros, considera que o alcalde vi
gués, Carlos Príncipe, non está "apoiando 
á dirección de Santiago", interpretando a 
sua destitución como membro do Comité 
Nacional por parte do Comité Comarcal vi
gués como un novo ataque de Príncipe a 
Sánchez Presedo, por máis que a direción 
socialista olívica o negue. Antes de ser 

· destituido Barros optou pola demisión 
(páx. 8) 

F·raga beneficiouse das 
irregularidades .de 
Cuiña, di C. Mosquera 
O deputado do BNG César Mosquera, ti
tular da acusación particular contra Cuiña 
e o presidente da Deputación pontevedre
sa, afirma que é léxico que Fraga lribarne 
apoie ao conselleiro Cuiña no sumário 
que lle abriu a xustiza. Fraga chegou ao 
poder gracias as irregularidades cometi
das, afirma, ou é que non se entera, el 
que di controlalo todo, de donde saían os 
cartas para os actos como o da Lama? 

(páx. 7) 

ARQUIVO ANT 

A integración social dos discapacitados psíquicos 
e físicos segue senda unha utópia 

UN MUNDO 
APARTE 

,_. 

Apesar dos Xbgos P~ralímpicos, a realidade da atención 
aos disminuidos físicos, e en meirande grau os psíquicos, 

segue estando baixo mínimos. O estado e a Xunta deixan en mans 
dos país afectados, polo xeral, toda a responsabilidade, 

e unha lexislación relativamente avanzada non se corresponde 
coa realidade do dia a dia. 



O mapa de centros 
especializados en 
educación de persoas 
con discapacitacións 
psíquicas e físicas 
está cheo de 
iniciativas relixiosas, 
de pais ou privadas 
doutra índole que se 
sosteñen con 
insuficiente axuda 
pública. O urbanismo 
segue sen considerar 
as suas necesidades 
específicas e o acceso 
laboral é 
practicamente nulo 
apesar dos incentivos 
impositivos. Máis do 
1°/o da povoación 
galega permanece 
nesta silenciosa 
marxinación. 
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<J: Os centros ocupacionais tamén tentan cobrir ga~tos con actividades productivas dos alumnos. 

A atención -pública apenas existe para os disminuidos psíquicos e o sistema 
educativo galego leva unha década de retraso 

A Xunta e o Estado saldan· con 
subvencións e concertos a sua 

responsabilidade Con máis de 30.000 
disminuidos na Galiza . 

A recente celebración dos Xo
gos Paralímpicos en Barcelona 
-só para disminuidos físicos- e 
proximamente en Madrid, moito 
máis en siléncio, os dedicados 
aos disminuidos psíquicos, pu
xo de actualidade a situación 
dun amplo colectivo que segun
do índices da Organización 
Mundial da Saude· pode esti
marse entre o 2,5 ou 3% da po
voación. A este respeito non é 
posíbel estabelecer estadísticas 
oficiais en Galiza, onde non hai 
un c;enso específico elaborado, 
pero segundo algunhas fontes 
serian máis de 30.000 persoas 
as afectadas. 

A forte actividade da ONCE 
contribuiu positivamente a ex
tender unha idea de integración 
pero cinxiuse exclusivamente 
aos cegos, a pesar de que 
3.000 disminuidos doutra índole 

A actividadé 
da ONCE 
extendeu unha 
idea de 
integración pero 
cinxiuse 
exclusivamente 
aos cegos 

XAN CARBALLA 

se integraron -dos 7.000 previs
tos- na organización que dirixe 
Miguel Durán, que via na venta 
do cupón de Prodiecu unha for
te competéncia. Precisamente 
esta necesidade de autofinan
ciación a meio do xogo de moi
tas organizacións que substi
tuen a responsabilidade públi-

ca, é unha característica básica 
deste sector de cidadáns. 

Un mundo aparte 

A distinción entre psíquicos e fí
sicos á hora de valorar os pro
blemas parece admitida "o retra
so ou a minusvalia psíquica leva 

á imposibilidade de facer valer 
os seus direitos", afirma o psi
quiatra Cipriano Jiménez director 
do centro de autistas Menela. "No 
caso dos psíquicos o apoio da fa
mília é esencial e no aspecto da 
integración coido que se ten 
avanzado, hai menos complexo e 
non hai tanta tendéncia a ocultar 

aos tillos como no pasado". 

Mesmo asi, con pequenos avan
ces , hai quen observan unha 
tendéncia xeral á marxinación . 
"Hai unha certa tendéncia á 
agrupación dos próprios deficien
tes segundo a sua dificuldade 

(Pasa á páxlna segulnte) 

Unha doble marxinación 
Preferimos non velos. No trinque 
audiovisual (a televisión, os anúncios os 
dominicais de tintas esmaltadas) parece 
delito apartarse do patrón das anatomías 
perfeitas e apenas son notícia cando tan as 
suas próprias Olimpiadas. Discapacitados 
físicos e psíquicos compoñen unha parte da 
povoación que os fornecedores cotidianos 
do imaxinário colectivo prefiren postergar a 
unha posición na que o esquecemento se 
convirta en aliado da· roñería dos fondos 
públicos. 

Non hai unha relación estricta entre 
desenvolvimento e índice de disminuidos 
de calquer tipo, pero a ninguén se lle pode 
escapar que despuntamos no número de 
parapléxicos e lesionados medulares por 
accidentes de tránsito. Un 
desenvolvemento das comunicacións 
rodadas feíto dacabalo sobre as vias do 
medievo garante a progresión de 
acidentados de par do crecemento do 
parque de automóbiles. A estadística 
escusa esta realidade de escándalo como 
tamén a incidéncia destas disfuricións e 
dos eivados psíquicos no conxunto da nosa 
sociedade. O que si é constatábel é a 
escasa preséncia dos cartos públicos n? 

atención e formación destas persoas, na 
adecuación do urbanismo e dos · 
transportes ás suas dificuldades, nas 
facilidades para que podan acceder a un 
posto de traballo. 

A convivéncia e o coñecimento poden xerar 
solidariedade, e o conceito de integración 
pode alcanzar o seu verdadeiro sentido 
nun horizonte utópico a condición de que 
alguén deite os chanzos na escada. 
Segundo a opinión de profisionais do 
sector, o sistema educativo dos 
discapacitados leva un retraso dunha 
década a respeito doutras zonas do 
estado. Só os pais e algunhas institucións 
·relixiosas veñen ocupándose con adicación 
e médios escasos, case s.empre logrando a 
financiación por médio de subvencións ou 
convénios. Tamén son estas organizacións 
-toda unha ringleira delas no mapa do país
as que teñen que levar adiante o labor de 
concienciación, convidando aos políticos a 
tomar parte nas suas marchas, ás veces 
para que tomen consciéncia do difícil que é 
o mundo normal para quen ten estes 
problemas. 

A escasez de centros públicos e de 

planificación na formación de mestres na 
específica didáctica dos rapaces con 
disminucións psíquicas, segue sendo unha 
asignatura pendente. Mesmo para os 
integrados no sistema escolar normal, tendo 
só un escaso déficit, bátase en falla a 
escasez de ensinantes e cuidadores 
profisionais. O incumprimento durante tres 
anos consecutivos dun decreto publicado no 
Diário Oficial de Galicia para criar un centro 
de recursos de Educación Especial dá a 
medida da preocupación oficial ao respeito. 

A beira de paises comunitários que 
dispoñen de profusas estructuras para 
atender e integrar aos que teñen limitadas 
as suas capacidades físicas e psíquicas, 
Galiza é un modelo de deserción pública 
para os menos dotados. A maioria dos · 
representantes elexidos polos votos 
consideran que o seu compromiso cos 
eivados remata na indulxéncia das loterías 
benéficas ou nas isencións impositivas. As 
fachadas audiovisuais pechan o circo 
protector da má conciéncia garantindo que 
non se poda criar opinión sobre este 
problema de toda a sociedade. 

ANOSA TERRA 
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(Ven da páxina anterior) 

específica: cegos , xordos, para
pléxicos, ... ", afirma a pedagoga 
Núria Varela, especializada en 
deficiéncias profundas. 

A integración segue senda unha 
utopia pendente e a contribu
ción de eventos como os Para
lí mpicos pode ser considerada 
positiva sempre que non contri
bua a facer pensar que todo es
tá superado, "a convivéncia di
recta con rapaces con deficién
cias -teoricamente até un grau 
determinado deben estar no sis
tema esco lar comun (ver reca
dro)- axudaria á integración se 
se dá desde os primeiros anos. 
Os problemas que non se viven 
non xeran solidariedade", afirma 
Cipriano Jiménez. 

Sen embargo para chegar a es
ta realidade hai que tirar várias 
cortinas previamente. Asi como 
hai protestas para instalar locais 
de reabilitación de drogodepen
dentes, tamén existen pro.ble- · 
mas á hora de estabelecer cen
tros de deficientes, "nos casos 
dos rapaces con retrasos pro
fundos a xente prefire non ve
los, ignorar que existen. Nun re
cente campamento de pluridefi
cientes, montado exclusivamen
te para que as famílias puderan 
descansar durante quince dias, 
comprobei como se recollian si
naturas para que noutro ano se 
trasladasen de ali". 

PEPE CARREIRO 

A integración 
segue senda unha 
utopia pendente e 
a contribución dos 
Paralímpicos pode 
considerarse 
positiva 

Mapa cativo 

O mapa de centros de atención 
aos rapaces disminuidos en Ga
liza está cheo de lagoas. Funda
mentalmente son as asocia
cións montadas palas próprias 
famílias ou de relixiosos as que 
se encarregan d~ atender ou or
ganizar os centros cando se tra
ta de deficiéncias profundas. 
Agás o Príncipe Felipe de Pon
tevedra , apenas se exerce a 
responsabilidade institucional a 
meio de subvencións e convé
nios, e case sempre reducida ao 
ámbito escolar. A partir do re
mate da esscolarización obriga
tória comeza outro mundo onde 

(Pasa á páxina segulnte) 
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1Todos pagamos impostos e este non 
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só é un problema dos pais que-o sofren' 
Andres Cadahia e Virxílio Gon
zález son presidente e xerente 
respeitivamente de ASPANAEX 
(Asociación de Pais de Nenas 
e Adolesentes Excepcionais) 
unha das numerosas agrupa
cións que suplen, coa criación 
de centros escolares e un labor 
de concienciación so.cial conti
nuado, o desinterese público 
por atender os problemas dos 
disminuidos psíquicos. O curso 
escolar, no seu coléxio de Cas
trelos, de case setenta alum
nos disminuidos psíquicos, ta
mén comezou o dia 17. 

Hai unha tendéncia maior á 
integración social do dismi
nuido? 

1 Virxílio González: Aumentou a 
aceitación social pero non o que 
se debe desexar e mesmo nas 
posibilidades de conseguir tra
ballo, apesar de estar bonificada 
a contratación , non se lles ten 
en canta. Ademais están aban
donados polo próprio Estado e 
pala própria sociedade que mes
mo non pensa algo tan sinxelo 
como eliminar barreiras arquitec
tónicas cando fai un edifício. Ain
da falta moitísimo por facer. 

Andrés Cadahia: Mesmo ha
bendo unha lei de eliminación de 
barreiras en edificios públicos, o 
edificio da Facenda de Vigo ten 
un muro de escaleiras por entra
da e despois das protestas fan 
entrar aos disminuidos en horá
rio reducido e polo garaxe. 

ANOSA TERRA 
André Cadahía co seu tillo Pedro no vestíbulo do Centro Escolar de ASPANAEX. 

Desde os 18 anos, rematado 
o periodo escolar obrigató
rio, ábrese outro mundo para 
estes rapaces. 

V.G.: A esa idade por lei teñen 
que deixar a educación espe
cial. Se non hai un centro de ti
po laboral ou ocupacional, se
rán as famílias as que teñan 
que atendelos. 

A.C.: Un pensa ás veces que a 
desatención pública aos dismi
nuidos psíquicos ven simples
mente porque finalmente non 
votan. D meu tillo, ainda senda 
deficiente vota, e faino libremen
te, fíxase e pergunta, e como el 
outros moitos. E hai que levar 
ao governo a quen verdadeira
mente se preocupen dos seus 
problemas. Hoxe fálase de soli
dariedade pero todos pagamos 
impostas e este problema non é 
só dos pais que o sofren. 

V.G.: Nós ternos un concerto 
para funcionamento pero non 
nos chega para manter o cen
tro e ternos que recorrer a lote
rias, ás marchas (o próximo 
Outubro ASPANAEX celebran 
a sua marcha anual en Vigo). 

Os pais teñen medo ao futu
ro, a cando xa non podan 
coidar eles dos fillos? 

V.G.: Máis que medo · preocu
pación por quen se vai facer 
cargo dos rapaces. Os dismi
nuidos son cidadáns que requi
ren unha atención especial , 
protección nunha determinada 
altura, porque ten habi_do casos 
de explotación: .familiares que 
ao mellar lle cobran a sua pen
sión mentres el está en más 
condicións. 

non podes estar sempre pen
sando nela. Asociarse é un pou
co prever ese futuro e loitar para 
que se den mellares condicións. 

A asociación de afectados 
serve de apoio mútuo psico
lóxico? 

V.G.: Os pais apóianse entre 
eles pero sempre hai os que 
non asumen o problema do ti
llo, sempre coa ilusión dunha 
mellara absoluta, e iso prodú
celles angústia e frustración. 
T éñense dado casos de sepa
racións motivadas polo conflito 
psicolóxico que unha situación 
asi provoca. Pero o contacto 
entre os pais é positivo porque 
se apoian entre si. 

A.C.: Sempre atopas xente que 
sinte vergoña dos seus tillos 
deficientes e ainda hai quen os 
oculta. Todos os pais cando te
rnos un filio queremos que sexa 
o máis guapo, alto , de olios 
máis bonitos e o máis intelixen
te, e a realidade 'é o anverso 
dese espello que agardabas. 
Eu, despois de 23 anos, sínto
ma feliz e as satisfaccións que 
me ten dado o meu tillo minus
válido son enormes. 

Muda a situación entre a vida 
na cidade e no rural? 

A.C.: A cidade é negativa para 
o disminuido psíquico. Senda 
eu nene, como rapaz de aldea, 
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'Máis que medo 
os pais teñen 
unha constante 
preocupación 
polo futuro dos 
fil los cando eles 
falten'. 

A.C.: Esa angúria existe pero : 
1 
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na parróquia do meu pai habia 
unha família con dous tillos defi
cientes e eses rapaces ian coas 
vacas, axudaban por ali e eran 
unha carga menor, relativamen
te por suposto. Nas cidades son 
moito piar os bairros onde non 
hai zonas verdes e os rapaces 
teñen que estar pechados na 
casa practicamente. A cidade é 
negativa para o deficiente men
tal pero en xeral é mala para in
tegración de calquer. 

Andrés Cadahia conta a peripé
cia dun ano, cun médico tratan
do erroneamente ao seu filio, 
nacido cun síndrome extraño na 
literatura médica e sen apenas 

· casos documentados. Manifés
tase pesimista, pero_ utópico, á 
hora de analisar a atención a 
rapaces disminuido?- en Galiza 
"ás veces doume canta da difi
cu ldade de chegar con forza 
para que se coñeza a fondo o 
problema, porque é un dos ca
m iños para aumentar a con
ciéncia cidadán. Esta é unha 
sociedade onde os valores do 
trunfo e os cartas parece que 
priman por riba de todo e esta 
xente danos a oportunidade de 
facer algo importante polos de
mais. Hai que sementar ideas 
de meirande humanidade". 

"En Galiza onde hai máis cen
tros é nas cidades, e hai moitos 
núcleos rurais con pouca ou nu
la atención. Nós desde aquí pro
curamos ir animando iniciativas 
neutros lugares de Pontevedra; 
Lugo estivo moitos anos á cola 
segundo un inquérito do antigo 
SEREM (Servício de Reabilita
ción dos Minusválidos) hai dez 
anos e en Ourense tamén hai 
moitas caréncias. A Coruña ta
mén estaria nun nível parecido 
ao noso. Outro aspecto, neste •· 
camiño longo, foi a caréncia de : 
profisionais especializados, algo : 
comeza a solucionarse segundo 1 

1 a nasa experiéncia no centro".• 1 
. • 1 

--------------------------~ 
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O Centro de Recursos de Educación 
Especial leva tres anos criado 

---~ --- - ·- ------------=---

no DOGA pero ainda non existe 

Dez anos de retraso 
na·escola 

"Mesmo asi o retraso que te
rnos na Galiza do resto do esta
do (Cataluña, Euskadi ou o te
rritório MEC) é de máis dunha 
década: desde a dotación de 
meios á formación do profeso
rado. Se se quer que haxa inte- ~ , 
gración, como está lexislado ~ 
desde 1985 e como se contem- § 
pla ná Reforma, hai que dar for- ~ 

"Hai unha defensa teórica da 
integración pero a práctica dei
xa moito que desexar"; Fran
cisco lnsua, psicólogo e direc
tor da revista Quinésia cree 
que o ámbito escolar, para os 
nenas con deficiéncias intelec
tuais, constitue un ghetto posi
tivo, máis no laboral e no so
cial existe un darwinismo ex
cluinte. A lexislación en maté
ri a escolar abriga a integrar 
nas mesmas aulas aos rapa
ces con deficiéncias e aos cu
tres. Nas aulas de educación 
especial estarian só algunhas 
horas os/as pequenos/as con 
retrasos, con te'ndéncia cre
cente a que sexa ·con profeso
res de apoio como se sustitúa 
esa exclusión. 

mación aos mestres. Nesa falta <( Obradoiro ocupacional no Coléxio San Rafael (Bouzas) 
de preparación é onde se debe 
encadrar o rexeitamento de 
moitos profisionais a ter rapa
ces con problemas nas clases", 
comenta Francisco lnsua que 
forma parte dun equipo de 
apoio psicopedagóxico. 

O certo é que, incluido no Diá
rio Oficial de Galicia de 1989, 

o Centro de Recursos para 
EduGación Especial, non está 
criado tres anos despois. Un 
centro que deberia fornecer 
material de apoio, cursos e 
orientación aos mestres. No 
organigrama educativo de 
Educación tamén. non hai unha 
responsabilidade específica 

para esta área do ensino. 

A observación dun mapa de re
cursos referido aos centros de 
tratamento específicos de trans
tornos da linguaxe, evidéncia 
u nha clara distáncia entre as ci
d ad es e as comarcas rurais. 
Nun artigo de análise da cues-

tión na revista Quinésia (Febrei
ro 1992), Francisco lnsua afirma 
"moitos dos tratamentos necesá
rios, no sector rural non se levan 
a cabo ou ben teñen que ir 
acompañados de perdas consi
derábeis de tempo ademais de 
axudas complementárias para o 
transporte".+ 
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(Ven da páxina anterior) 

o desamparo ainda é maior. 

O asesoramente profisional é 
· fundamental, e durante moitos 
anos a caréncia de especialistas 
na educación e atención destas 
persoas foi grave, considerándo
se socialmente máis que un tra
ballo unha sorl!e de apostolado. 

· "Os profisionais pensamos, que 
son os pais os que mellar o fan -
di Cipriano Jli1111ién ez- pero ás, 11.1:e'

ces é 111eg1ati1vo que 1eles menten 
cobrir lodas as áre:as .• , m esmo1 as 
espeoiaiizadlas"'. 

"Unha tendéncia -a falta de diag
nósticos adecuados- foi agrupar 
todo tipo de rapaces con proble
mas psíquicos, fosen autistas, 
ou tivesen o síndrome de Down. 
lsto foi mudando pero o proble
ma do diagnóstico segue sendo 
importante", informa Núria Vare
la. "Unha característica singular 
da escolarizaoió:n destes nenes 
é a flnexistélnoilai de baremos es
tabe ll1eiei dlos p,a11ra estt: imair 01s 
a1~1ainaes dos 1r:apaces,_ o quB pro
voca 1qrne os, ¡paii:s rnmin e?ii)l:an m.m
ha me1i:rande, caUdade 111101 ei1111111sílino 
dos, m11os:"1

"'. 

I 

Peor desde os 18 anos 

Ao cumprir os 18 anos só al
guns centros teñen posibilida
des de seguir con actividades 
ocupacionais. Hai poucos anos 
lexislouse para incentivar a in
tegración laboral do minusváli
do en xeral. Segundo as nor
mativas vixentes en minusva
lias superiores ao 33% (o IN-

1- SERSO é o encarregado de re
~ alizar esa valoración) o empre
~ sário pode acceder a unha sub
s vención de 500.000 de pesetas, 
~ recibindo bonificacións do 70 e <( 

o 90% segundo sexan menores 
ou maiores de 45 anos os con
tratados. "Non coñezo nengun 
caso de contratación acolléndo
se a esta modalidade -di León 
Barros da asesoria de empre
sas UNIPRO. Pero si souben 

· dalgun caso dun espabilado 
que quixo montar o negócio 
mediante estes benefício". 

Vitório Alonso , funcionário do 
INSERSO e tamén el disminui 
do físico, confirma esa tendén -· 
cia "non creo que nen se cum
pra no caso do 2% que a lei 
abriga aos organismos públi 
cos. Cando se criou a ORA, re
tirando das ruas a alguns disca
pacitados que recadaban cartas 
nalgunhas zonas de aparca
mento, os .concellos non esixi
ron esa contrapartida ás conce
sionárias. Moitas veces haberia . 
postas aos que podían acudir 
os minusválidos en igualdade 
de condicións para optar aos 
traballos pero a sociedade mar
xínaos". + 

O mapa de centros 
de atención a 
rapaces 
disminuidos na 
Galiza está cheo 
delagoas 
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E URO P A EN. CUESTIÓN 

O referendum na Franza avivou o interese pala política europea 

Maastricht non toca as liñas económicas 
que ,están a conducir ao continente á crise 
Calquer que 
sexa o 
resultado 
final da 
consulta aos 
cidadáns 
franceses, a 
celebrarse o 
próximo dia 
20, toda a 
sociedade se 
terá 
beneficiado 
do clima de 
polémica que 
se vive 
desde hai 
uns meses 
sobre o 
tratado de 
Maastricht. 
Non hai 
nengun 
princípio 
democrático 
que autorice 
a un governo 
a furtarlle 
aos cidadáns 
un debate de 
fondo, 
tratándoos 
como débiles 
mentais. 

O gótico holandes de Maastricht albergou á Címeira europea en 1991. 

O país alpino está a asistir ao seu debate do século 

• FERNANDO CARBAllA 

Hai razóns que poden conducir a · 
moitos eleitores á desconfianza e 
o cepticismo verbo do tratado. En 
primeiro lugar, un rechazo indisi
m u lado dos procedimentos de
mocráticos á hora da negocia
ción. Cando a comisión compe
tente do Parlamento francés 
pediu ser tida ao corrente dos 
avances nos pre-acordes, a sua 
pretensión foi rexeitada, como se 
esixise un priviléxio; como pretex
to, aduciuse que unha tal informa
ción aos deputados compromete
ría a própria negociación. 

En segundo lugar, o texto pode 
inspirar reservas máis. que lexíti
mas aos cidadáns e ás forzas po
líticas que os representan. A sa
ber: unha conceición máis tecno
crática do que democrática; su
bordinación da política á econo
mía, nomeadamente no papel in
controlábel que poderian pasar a 
xogar os governadores do Banco 
central europeu; os próprios cida
dáns franceses (léase europeus) 
deixarian de contar en moitas de
cisión s, o próprio Parlamento 
continental - xa pouco operati
vo- pasaría a ter unha función 
pouco máis ca de testemuño. 

Os argumentos monetários 

Un dos argumentos fortes que 
se lle opoñen aos que se mago
an da perda de soberanía que 
representa a entrada da Franza 
na Unión Económica e Monetá
ría e a fusión do franco nunha 
moeda única europea, é que es
ta xa perdeu a sua independén
cia e coa entrada na UEM os im
pulsos á política monetária dei
xarian de vír da Alemaña e resul
tarían das decísíóns concerta
das, onde todos os países comu
nitários terian voz e voto. 

E é verdade que a Franza perdeu 
a sua independéncia monetária, 
pero non é un imperativo histórico 
que o marco domine ao franco. 

Medra a oposición á adesión a CE en Suiza · 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

Se ben a Suíza xa 
solicitara o ingreso no 
MCE no 62, é 30 anos 
despois cando o seu 
governo está firmemente 
decidido a dar ese paso. 
Non en tanto, non está 
claro que o povo suízo 
respalde nesta decisión ao 
seu Consello Federal. 

Odia 6 de Decembro o povo suí
zo terá unha cita coas urnas pa
ra decidir a sua adesión ou non 
ao Espazo Económico Europeu. 
O EEE integrará aos países da 
CE xunto cos da AELC (Asocia
ción Europea de Libre Comércio) 
da q~e forma parte Suíza, xunto 
con Austria, Finlándia, lslándia, 
Liechtenstein, Noruega, e Sué
cia. Ese mercado único realizará 
case a metade do comérico 
mundial, e formalmente elimina
rá as barreiras fronteirizas para a 
libre circulación de capitais, ser-

vizos, traballadores e mercado
rias. Polo que a posibilidade de 
perder a oportunidade de chegar 
a 380 millóns de consumidores 
fai temer a certos grupos de pre
sión do comérico e indústria do 
país que a tradicional neutralida
de se convirta en isolamento. 

O EEE é apresentado como an
tesala da Comunidade Económi
ca Europea, e en consecuéncia, 
de Maastricht. O referendeum 
danés supuxo un impacto na opi
nión pública suíza, a cal xa tiña 
asumida a integración na CE con 
certo fatalismo ao facérselle im
pensábel outro cenário. As voces 
de oposición á CE desde aquela 
deixan o seu ton ronco para des
de as máis diversas frentes por
lle pegas a esta integración. Cer
tamente o povo suízo, cun 2% 
de paro frente ao 8,4% de média 
comunitária, e un PIB per capita 
máis elevado que calquer estado 
da CE, non pode ver nesta a pa
nacea aos seus problemas. 

Os máis discrepantes con este 

Os labregos non 
aceitarian a · 
aplicación da 
Política Agrária 
Comun 

proceso son os labregos atra
vés da sua organización sindi
cal USP (membro da CPE xun
to co sindicato galego SLG), se 
ben estarían dispostos a acei
tar o EEE sempre que se cum
prisen as suas reivindicacións 
de axudas estruturais e paga
mentos directos que lles permi
tan colocar os seus produtos 
neses mercados a baixos pre
zos sen perder nada da sua 
renda. O que non aceitarían 
baixo nengun conceito seria a 
aplicación da PAC (Política 
Agrária Comun). 

'Perderiamos o 40% 
da soberania' 
Os Verdes e ecoloxistas son ou
tra frente de oposición á integra
ción. Estes propoñen unha alter
nativa á que denominan "Euroto
p i a'', fundada sobre unha idea 
dunha Europa non violenta, basa
da na "democrácia directa, ecolo
xista e desmilitarizada, algo que 
nada ten a ver coa "Europa dos 
mercaderes". Segundo Andreas 
Gross, líder deste movimento, 
"Co EEE nós perdemos o 40% da 

. soberanía nacional. Eu non podo 
aceitar isto", como partidário da 

, democrácia directa, a Gross 
asústalle que excluían aos cida
dáns de poder decidir acerca de 
temas económicos, sociais e eco
lóxicos, porque o seu Estado ce
deu esas competéncias a unha 
super-estrutura tecnocrática. 

Ademais existen outras forzas 
políticas contrárias á adesión co
mo o Partido do Automóbil, aos 
nacionalistas do Partido dos De
mócratas e a Liga, se ben é a 

En todo caso é o resultado dunha 
determinada política económica. 

A competitividade dunha econo
mía e, portante, a sua capacida
de de crecer sen inflación e con 
pleno emprego dependen funda
mentalmente da calidade e da 
poténcia do seu sistema produti
vo, e este aséntase á vez sobre 
o esforzo de investimento e a for
mación dos traballadores. Unha 
moeda forte permite mellorar a 
competitividade, pero se non re
flecte tamén un aparato produtivo 
poderoso, só se pode conseguir 
a base de comprimir os salários 
e manter os tipos de interese 
anormalmente elevados, o que a 
longo prazo desfavorece o crecí-

. mento e o investimento. 

Esta aparente competitividade é 
. a da economía francesa actual
mente, a política de franco forte 
por causa das taxas de interese 
altas supre a insuficiéncia do 
aforro e do investimento, verda
deiros 'resortes da competitivida
de fundamental, duradeira e que 
cría postes de traballo. 

Un país que ten un aforro abun
dante, investimentos importantes 
e xuiciosos e consecuentemente 
un sector produtivo que funciona 
non necesita o reforzo perma
nente dunha moeda forte. 

Desde o princípio dos anos 80 os 
investimentos produtivos aumen
taron cada ano, de média, un 8,5 
% no Xapón, un 5 % na Alema
ña ... e menos do 3 % na Franza. 
O aforro francés é 3 pontos infe
rior ao alemán e 1 O pontos por 
debaixo do xaponés. O ritmo de 
crecimento do consumo foi case 
sempre superior ao da produción. 

Oferecendo taxas de interese 
elevadas, o Tesouro conseguiu 
"resucitar" a clase dos rentistas 
no interior e, no extranxeiro, as 
obrigacións do Estado francés 
constituiron , alguns anos, o pri-

. meiro artigo de exportación!+ 

UDC de Christoph Blocher a que 
no parlamento liderou o "non" 
nun debate que durou tres días e 
no que· participaron 126 oradores 
(un récord na história do parla
mentarismo). Blocher, desde un
ha militáncia liberal, denunciaba 
que na Comunidade, sob a excu
sa da liberdade de mercado, dis
torsiónase a libre concorréncia 
en benefício dos inte·reses dos 
estados máis poderosos. 

Se ben o trámite parlamentário 
foi superado amplamente par 2 a 
1, a favor do EEE, o que se dei
xou ben sentado no debate é 
que en cada un dos pasos que 

. se den terá o povo a última pala
bra en referendum, tanto na de
cisión global (o próximo dia 6 de 
Decembro), como naqueles as
pectos paricias que haxa que 
mudar da lexislación para adap
tala ao novo marco. Na rua a 
porcentaxe pod~ inverterse, non 
senda a primeira vez. Lembre
mos que no 86 o eleitorado re
chazaba a proposta do seu go
verno de ingresar na ONU.• 
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DIAS -

• Os soldados da 
ONU poderán 
disparar 

As Nacións Unidas acordaron 
mandar aos Balcáns catro novas 
batallóns de soldados (os 300 
soldados españois formarán 
parte dun deles), que podarán 
non sé "repeler as agresións", 
senón tamén pasar ao ataque no 
caso de que fose necesário para 
facer que chegue ao seu destino 
a axuda humanitária. 

Pala sua banda os bósnios 
móstranse reticentes coa ONU, 
afirmando que, como non poden 
controlar a situación, para lavarse 
as mans e "acabar co problema", 
o que van facer é deixar que se 
reparta a sua nación en tres 
cantóns, quedando finalmente 
dividido o país.+ • 

•Mocións de 
censura en 
Euskadi 

Herri Batasuna, Eusko 
Alkartasuna e Euskal Ezkerra 
poderán chegar a un acorde nos 
próximos dias para apresentaren 
mocións de censuraen distintos 
concellos bascas e lograr que 
candidatos destes tres partidos 
ocupen a alcaldia. Un destes 
concellos seria o de Donóstia, 
asi como a Deputación de 
Gipuzkoa. As conversas parecen 
xa na última fase, avanzando ao 
ritmo que se vai unificando a 
"Mesa pala lndependéncia", 
criada polos cargos eleitos 
destes partidos, agrupando xa a 
máis de 75 concellos. 

Por outra banda o pacto de 
Ajuria Enea, despois da reunión, 
está totalmente roto, pois os 

• Crise pesqueira 

XOSÉ LOIS 

seus asinantes nesta ocasión 
dano por válido estando 
presentes só as forzas 
integrantes do Governo basco, 
co apoio do PP e Unidad 
Alavesa. A virtualidade deste 
acordo era o de abranxer a todos 
os partidos agás HB. + 

• Izquierda Unida 
ao borde da 
ruptura 

O Coordenador Xeral de 
Izquierda Unida, Julio Anguita, 
afirmou que prefire "unha IU 
dividida a que non se cumpra a 
vontade da maioria". As 
declaracións foron feítas perante 
a postura do sector denominado 
"renovador'', liderado por Nicolás 
Sartorius, que non .está de 
acorde coa posición tomada pala 
dirección da coalición de 
manifestarse contra o acordo 
deMaastricht no Congreso. O 

sector maioritário de 1 U negouse 
a retirar a emenda de devolución 
e deixar liberdade de voto aos 
deputados. 

Esta decisión levou á demisión 
do portavoz parlamentar, Nicolás 
Sartorius, que canta coa apoio 
dos dous deputados cataláns de 
Iniciativa per Catalunya. 

O coordenador de EU na Galiza, 
Anxo Guerreiro, criticou a 
Anguita, e afirmou que na Galiza 
tomarán unha decisión para 
levala ao Consello Confedera!. 

Por outr~ banda os ex 
comunistas italianos, o Partido 
Democrático de Sinistra (POS), 
espello no que se miran 0s 
"renovadores" españois, 
integrouse na Internacional 
Socialista, momento no que o 
líder do PSI, que até agora se 
opuxera a unha unificación das 
duas formacións, aproveitou 
para aterecer esa posibilidade. + 

CARLOS PUGA . 

O Governo destinará 7 mil millóns para a frota conxeladora. A Xunta din que son insuficientes, coincidindo 
cos armadores e sindicatos, que reclaman polo menos 35 mil millóns, pero non só isa, senón sobretodo "mar 
onde pescar". Estes 7 mil millóns irán sobretodo destinados a desguaces e á criación de empresas mixtas. 
Mentres tanto nun seminário sobre a seguridade marítima púxose de manitesto que pésie a haber cada vez 
menos mariñeiros, cada anos aumentan os accidentes.En Vigo os traballadores manifestáronse o 16 de Se
tembro (na foto) pedindo un convénio colectivo para os do bacallao e para o Banco Canário-Sahariano.+ 

• Pujol 
ameaza con 
rachar co 
PSOE 

Como cada ano, o 
debate político sobre os 
graus de soberania de 
Catalunya intensifícanse 
coa chegada da sua 
festa nacional, a Diada 
(11 de Setembro). Pero 
este ano as tomas de 
posición foron máis 
explícitos pois cinco 
dias despois comezaba 
o debate sobre o estado 
da nación. No curso 
des te debate, o 
President, Jordi Pujol, 
afirmou que CiU 
racharia os acordos co 
PSOE se este non. 
cumpria os 
compromisos, centrados 
sobretodo na cesión do 
15 por cento do IRPF, 
seguindo na sua tónica 
de reivindicación 
económica, á que 
engadiu tamén o direito 
a ser unha "autonomia 
diferenciada". Mentres , 
Miquel Roca prepárase 
para ser ministro. 

Durante a "Diada" o PSC 
. apostou por unha 

"solución federal" para 
Catalunya, mentres que 
a Crida e Esquerra 
Republ icana de 
Catalunya realizaban 
unha manifestación 
conxunta á que asistiu 
unha representación do 
PNGt 

•En Barro 
deberán 
el exir 
novo 
alcalde 

A Audiéncia 
Provincial de 
Pontevedra 
requeriu á 
Corporación 
Municipal de 
Barro para que 
no prazo de 1 O 
días elixan un 
novo alcalde. O 
anterior, António 
Landín (PP) , foi 
condenado a seis 
anos e un dia de 
inabilitación 

• Rigoberta Menchu 
en Oleiros 

A campesiña indf xena guatemalteca, Rigo
berta Menchu, estará o dia 20 en Oleiros 
dentro dunha campaña que pretende a sua 
nominación como Prémio Nobel da Paz pa
ra 1992. A iniciativa saiu de Pérez. Esquive!, 
que xa obtivera este galarsón. 

Menchu participou desde 1982 nos foros in
ternacionais, principalmente na ONU , de
fendendo aos indíxenas, senda membro do 
Consello Internacional do Tratado Indio.+ 

•O IGVS construirá 
5 mil novas vivendas 

O Instituto Galega da Vivenda e Soloapre
sentou un plano cuatrienal para construir 
antes de '1995 cinco mil novas vivendas de 
promoción pública e protección oficial e 
'14.800vivendas de promoción privada. Xo
sé Guiña, o conselleiro do ramo, afirmou 
que o anterior plano xa está executado nun 
50 por cento. + 

•Seis empresas 
galegas en perigo 

Seis novas empresas galegas atravesan 
unha grave situación que as poderia levar á 
desaparición, segundo se puxo de manifes
to na Mesa de Política Industrial. Estas em
presas, algunhas en suspensión de paga
mentos son as viguesas Vasam e Esga, 
Metalúrxica Galega, de Vilagarcia, Metalúr
xica Ferrolana, e as santiaguesas Comisal 
e Ofirex.+ 

•Nova 
querela 
contra 
ANOSA 
TERRA 

como Horácio Vixande. 
responsábel dun 

O Sec'retá rio da 
Comisaria de Vi 
veiro , Anxel Gon 
zález Montesinos, 
querelouse contra 
A NOSA TERRA 
por un presunto 
delito de inxúrias. 
Esta demanda , 
que foi admitida a 
trámite, ven deter
minada por unha 
reportaxe na que 

delito de pre~aricación . • 

• Manifestacións 
contra a 
xenofóbia 

As manifestacións 
contra a xenofóbia 
sucédense en diversos 
países da Europa, 
sobretodo na Alemaña 
que é onde está a 
medrar máis o 
movimento názi. Miles 
de berlineses 
participaron o 13 de 
Setembro nunha 
manifestación 
convqcada por 130 
organizacións contra o 
"delírio de grandeza 
nacionalista e o ódio aos 
extranxeiros". En 
Londres fascistas e 
demócratas 
encerelláronse nunha 
loita palas ruas, mentres 
demócratas de todo 
signo están a alertar 
sobre o perigoso 
ascenso do fascismo.• 

Xosé López Arnou acusaba á policía da 
Mariña luguesa de "perseguir ás fam ílias 
extranxeiras". Na denúncia non se cita nen
gun adxectivo inxurioso, polo que meios 
xurídicos consultados por A NOSA TERRA 
consideran que esta será sobreseída des
pois de prestar declaración os responsá
beis da publicación e o autor, Horácio Vi
xande. Dase a circunstáncia de que este 
xornalista, ex correspondente da TVG en 
Vigo, e até agora colaborador, pasará, des
de o mes que ven formar parte do plantel 
do semanário. + 

• Medo á especulación 
en Carburos 

O Comité de Empresa de Carburos Metáli
cos de Cee ten medo a que a venda desta 
empresa sexa un movimento especulativo e 
o único que pretendan os novas empresá
rios, por máis que as ganáncias do último 
ano andan polos mil millóns de pesetas, é 
pechar esta empresa e quedarse só ces 
saltos eléctricos, que serian rendíbeis e sen 
risco. O plantel de Carburos está na actuali
dade en regulación.+ 



GALIZA E M NDO 
CRISE NAS DEPUTACIÓNS 

Considera normal que o Presidente se mostre solidário 

cesar Mosquera afirma que Cuiña cometeu 
as irregularidades para levar a Fraga ao Poder 
•A.EIRÉ 

O Deputado do Bloque 
Nacionalista Galega, 
César Mosquera, que coa 
sua denúncia de 
irregularidades na 
Deputación de Pontevedra 
desencadeou un remuiño 
político na direita galega 
de incalculábeis 
consecuéncias, considera 
que a responsabilidade 
última é do PP, ainda que 
Guiña fose quen istaurase 
"esa maneira especial de 
facer política para levar a 
Fraga ao poder, polo que é 
loxico que este se mostre 
solidário". 

Cando o 14 de Setembro pola 
noite César Mosquera chegou 
das suas curtas vacacións en 
Portugal, viuse surprendido polo 
vendaval político que se tiña de
satado ao coñecerse que o Tribu
nal Superior de Xustiza tiña no
meado maxistrado instrutor que 
investigase as presuntas irregula
ridades de Xosé Guiña e César 
Mera á frente da Deputación de 
Pontevedra. Un Guiña en ascen
so meteórico nas últimas datas 
cara ocupar definitivamente o 
mesote ao lado de Fraga e dar o 
salto á cadeira presidencial, olla
ba como se tronchaba a sua tra
xectória bruscamente polo anún
cio de que o sumário trasladado 
ao TSXG seguia o seu curso. 

O Conselleiro de Ordenación do 
Território ante a notícia, ampla
mente difundida en Madrid, non 
tivo outro remédio que dar unha 
explicación pública. Xosé Guiña 
afirmou atoparse "tranquilo " e 
tentou carregarlle as culpas ao 

seu sucesor, César Mera, co que 
se atopa agora fortemente en
frentado, afirmando que as irre
gularidades non se deran duran
te o seu período como Presiden
te da entidade provincial. 

César Mosquera afirma que "foi 
Guiña que instaurou ese método 
de comportamento ilegal. A& da
tas dos servizos , de finais de 
1989,, non deixan lugar a dúbi
das. E precisamente durante a 
sua presidéncia, coincidindo coa 
campaña das eleicións autonó
micas, cando se acumulan o 
maior número de expedientes 
ilegais. O informe do interventor 

ten, por exemplo, data do 30 de 
Decembro". 

O labor fiscalizador 

O deputado do BNG considera 
tamén que "as irregularidades 
son claramente de decisión polí
tica e non de tipo burocrático co
mo sostén o PP". A respeito dos 
rumores que circulan por Ponte
vedra sobre o posíbel auto-incul
pamento de cinco funcionários 
para salvar a situación, Mosque
ra considera que "de ser certo, 
as irregularidades son máis gra
ves do que pensaba, pois seria a 
demostración de que existe toda 

unha organización detrás". 

César Mosquera, que afirma ser 
un político que non gasta de sair 
nos meios de comunicación , nen 
estar dando a cara para fara, 
afirma que nun organismo como 
as deputacións "que non teñen 
obrigaciónsdirectas cos cida
dáns, berce das estruturas caci
quis", o principal, e case único, 
papel da oposición é fiscalizar ao 
Governo, pois a Xustiza non ac
tu a de ofício e o Governador 
tampouco pode facelo agora". 

O deputado do BNG atopou to
das as trabas pensábeis neste 
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A Deputación paga unha co111ida 
para desbancar a Porto111eñe 

César Mosquera afirma que 
"non é u nha persecución contra 
Guiña Crespo, cuxo galeguis
mo, sexa dita de paso, non me 
creo. O BNG o que denúncia é 
unha prática política. Como de
nunciará no seu dia o cobro 
das dietas por duplicado. 

Como exemplos o deputado do 
BNG cita tres facturas: unha do 
5 de Agosto de 1989. Celébra
se unha comida na Lama. Asis
ten 500 persoas, entre elas 
Fraga. A Deputación paga 2 mi
llóns de pesetas. Cuiña cobra a 
dieta por asistir á comida. 

No meses de Abril de ese mes
mo ano Guiña viaxa a Barcelo
na. Cobra 35 mil pesetas de 
dieta-dia, pero pasa a factura 
polo hotel para el e para a sua 
muller. 

Oitode Agosto de 1989. Cuiña 
convoca a 35 alcaldes en "Ca
sa Solla" de Pontevedra. A De
putación gasta 589 mil pesetas 
na comida. Guiña cobra a co
rrespondente dieta. O motivo 
do suculento ágape é o pedirlle 
aos alcaldes que o apoien co
mo número un da lista contra 
Portomeñe.• 

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

labor fiscalizador. Na Deputación 
proibíronlle todo acceso á docu
mentación, ainda co informe fa
vorábel dointerventor,tendo que 
agardar, como un cidadán máis, 
a que as cantas aparecesen a 
exposición pút{lica para poder 
analisalas. O traballo foi ímpro
bo, comprobando perto de 1 O mil 
facturas. Ali foi onde atopou as 
irregularidades "como podia fa
celo outro cidadán calquer, e co
mo poden realizalo agora cando 
saian a exposición as do ano pa
sado. Como funcionan as depu
tacións todo o mundo o sabe , 
nós o que tentamos foi averiguar 
o mecanismo". · 

César Mosquera afirma que acu
diu á Xustiza como un "cidadán 
normal,"'e foi no xulgado en Ponte
vedra onde apreciaron indícios de 
criminalidade". Pero antes de pór 
os papeis, "pirateados, polo que 
haberia que investigar moito máis 
a fondo", en mans do xuíz, o BNG 
tentou esgotar as vias políticas. 

"Buscamos os meios para corre
xilo", afirma Mosquera, "e propu
xenios criar unha comisión de in
vestigación para depurar as res
ponsabilidades políticas. Negá
ronse rotundamente. A vista dis
to,· consultei se me quedaba 
algunha via. Non a habia, só 
quedaba a xudicial"; polo que 
considera que só se pode falar 
de proceso político "en canto é 
un Deputado quen a apresenta, 
pero xa na denúncia deixo ben 
claro que non qúero xudicializar 
a vida política". 

Rebate tamén Mosquera a acusa
ción deeleitoralismo pois "a de
núncia foi apresentada seis me
ses despois das eleicións autonó
micas respeitando todos os pra
zos legais. Acusar de eleitoralis
mo é tanto como afirmar que o 
PP está sempre en campaña. 
Sinto moito que caise en má épo
ca, pero puderon tela evitado 
criando a comisión investigadora". 

Mosquera considera tóxica a so
lidariedade mostrada por Fraga 
lribarne, pois as irregularidades 
realizáronas "non só para medrar 
politicamente, senól) para levar a 
Fraga ao poder. E que Fraga 
nuncase inteira de onde saen os 
cartas do PP, presumindo como 
presume de controlalo todo?". O 
deputado do BNG considera que 
"foron Guiña e Mera, como pude
ron ser outros: Son os partidos e 
non as persoas quen deben res-· 
ponder".• 
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GALIZA E MUNDO 

TENSIÓNS NO PSOE 

Qritica que Príncipe ainda non lle teña dado o apoio a S~nchez Presedo como candidato á Xunta 

Miguel Barros considera que a sua destitución 
é. un ataque á dirección de Santiago 
•A.EIRÉ 

O parlamentário do PSOE, 
Miguel Barros, considera 
que o alcalde vig'ués, 
Carlos Príncipe, non está 
"~poiando a dirección de 
Santiago", interpretando a 
sua destitución como 
membro do Comité 
Nacional por parte do 
Comité Comarcal vigués 
como un novo ataque de 
Príncipe a Sánchez 
Presedo, por máis que a 
direción socialista olívica o 
negue. 

Miguel Barros considera que a 
sua destitución como membro do 
Comité Nacional Galega por par
te do Comité Comarcal vigués, a 
proposta do alcalde Carlos Prín
cipe, "racha a política de integra
ción propiciada polos órgaos su
periores do partido, debilita o 
Governo tripartito e liquida o plu
ralismo político no ámbito comar
cal". Sobre as causas que leva
rían a Príncipe a tomar esta deci
sión Barros afirma que é debido 
"ao talante político autoritário do 
alcalde vigués, que só entende a 
unanimidade". 

Para Miguel Barros· o "detonan
te" desta expulsión, pois xa o te
ria intentado neutras ocasións, 
opoñéndose á dirección de San
tiago, viria dado palas úl.timas 
críticas que o parlamentário rea
lizou nos dous últimos Consellos 
Nacionais, onde criticou -dura
mente a Francisco Vázquez e a 
Carlos Príncipe polo apoio dado 
a Fraga no tema da Administra
ción única". Estas críticas foron 
tamén expresadas por Barros 
nalgun rneio de comunicación, 
onde chegou a afirmar que tanto 
Fraga como Vázquez "ingoran 
aos partidos e consensuan un 
modelo de sucesión de poder". 
Este compromiso "formaría parte 
dunha cláusula non escrita do 
recentemente asinado Pacto Au
tonómico". Vázquez ignoraría ao·. 
PSOE da Galiza, pero non ao 
PSOE de Madrid. 

ELEICIÓNS AUTONÓMICAS 

Ráchase o consenso 
do último congreso 
Carlos Príncipe racharía, coa ex
clusión de Miguel Barros, o con
senso pactado no último congre
so do PSOE na Galiza,no que se 
integraron na dirección as distin
tas famílias, · polo que esta deci
sión pode abrir feridas e loitas in
ternas, ainda non cicatrizadas. 
De momento Antolin S. Presedo 
tentou por todos os modos man
ter a Miguel Barros no seu pasto, 
pero Príncipe desouviu todos os 
chamamentos. O parlamentário 
vigu~s afirma que Príncipe "non 

está apoiando 
á dirección de 
Santiago", cri
t i cá n do 11 e, 
ademais que 
mentres Fran
cisco Váz
quez "mos
trou o seu 
apoio explíci
to a Sánchez 
como o candi
dato a Presi
dente da Xun
t a, Príncipe 
négalle publi
camente ese 

Existen ofertas tamén a membros de EU· e PSG-EG 

apoio", e acusándoo de ter for
mulacións distintas as aproba
das nos últimos congresos e nos 
dous últimos Comités nacionais". 

Pero o alcalde vigués non está 
só nesta operación de limpeza 
de críticos. Nesta ocasión canta 
co apoio co sector de Abel Ca
ballero que pretende deste xeito 
abrir máis campo na província 
de P.ontevedra ao tempo que lle 
resta apoios a Sánchez Presedo. 

Miguel Barros, que semella que 
leva cantazos sitúese en onde 
se situe, da liña dacá ou dalá da 
trincheira da Secretaria Xeral 
do.s socialistas galegas, xustifica 
o seu apoio a Presedo nestes 
momentos, pésie a estar enfren
tado con anterioridade, aducindo 
que o Secretário Xeral "asume 
ospontos de vista que ternos 
aprobado congresualmente. Non 
me opoño ás persoas, senón ás 
ideas. Estamos xuntos pero non 
revoltos". 

Pode desatarse 
unha guerra interna 

Fontes do Comité Comarcal dos 
socialistas en Vigo afirman que 
a exclusión de Barros non ten 
nada a ver co acoso a Sánchez 
Presedo, nen ca "castigo" a Ba
rros, senón que a variación da 
representación débese a que se 
introduciron "representantes de 
novas sectores, como o empre
sarial e da xuventude, que antes 
non estaban nese organismo". 
Calas Príncipe tamén afirmou 
que Miguel Barros poderá "se
guir traballando tranquilamente 
desde o seu posta de deputa
do". Pero estas palabras soan a 
desculpa, pois Miguel Barros é 
consciente de que vai ser difícil 
que mesmo volte ter un pasto 
de saída na lista ao Parlamento 
galega. 

A traxectória de Miguel Barros 
demostra que non se vai que
dar cruzado de brazos frente á 
acometida de Príncipe . A sua 
carta de dimisión, argumentan
do "non querer provocar confli
tos internos", pode ser unha 
mostra da sua estratéxia políti
ca, tendente a gañar adeptos 
situándose como un home fiel 
ao partido. As oito abstencións 
recebidas e os dous votos en 
contra da sua dimisión, son un
ha evidéncia de que Barros non 
está só. El manifestou que "a 
sua marcha é lóxica se non re
presento a ninguén , non quero 
estar na política representándo
me a min só". 

Agora pode, comezar a "guerra 
por Vigo". E lóxi_co que os ba
rristas se deixen ver. Algun con
celleiro xa ten afirmado que, de 
chegar o caso apoiaria a Ba
rros. O secretário xeral da co
marca Martínez Torea foi tamén 
un dos que defendeu a Barros. 
Pero os seus principais apoios 

· están no rural vigués e nos con
cellos limítrofes. As ceas e co
midas de homenaxe poden co
mezar en calquer momento e 
voltarse contra Príncipe . En 
Compostela os deferentes crfti
cos tamén farán frente comun 
co "último disidente".• 

O PSOE oferécelle integrarse na sua candidatura 
aos parlamentários de CG 
•A.E 

Facer unha frente anti
Fraga, ao tempo que se 
frea o crecimento do BNG, 
son os dous eixos básicos 
ideados polo PSOE galega 
cara as eleicións 
autonómicas. Para logralo 
tenta incluir na sua 
candidatura a persoas 
doutros partidos ou 
independentes. 

Antolin S. Presédo afirmou no 
debate do Proxecto de · Reforma 
de Leí Eleitoral que o PSOE pre
tendia a simplificación do mapa 
eleitoral por outros m~todos dife
rentes ao PP. Neses mesmos 
días as conversas cos deputados 
de CG, Santos Oujo e· Sánchez 
Castiñeira, tomaban un carácter 
oficial, por máis que o negase o 
deputado lucense, ainda que os 
contactos "informais" xa comeza
ran en pfenas vacacións. 

Segundo pudo saber A NOSA 
TERRA de fontes do PSOE na 

Galiza, aos deputados de CG 
oferecéuselles a entrada no 
PSOE, pero tamén, no caso de 
non estaren dispostos, ofre
céuselles a posibilidade de 
ocupar cqmo independentes un 
posto de saída nas listas da 
sua respectiva província e ain
da "poder continuar logo co 
seu proxécto político". 

Para o portavoz do PSOE esta 
oferta "non seria nada novo, pois 
é idéntica á que se lles realizou 
aos gal.eguistas na primeira le
xislatura". Pero non só son os 

parlamentários de CG os que·es
tán no ponto de mira. O PSOE 
deuse canta do erro que supuxo 
deixar que o PP esfarelase a 
CG, "cando é unha fórmula que 
lle sacaba votos tanto ao PP co
mo ao BNG", polo que mantivo 
contactos con Vítor Moro e Enri
que Marfany, entre outros perso
eiros da non nata Coalición Na
cionalista "Galega. 

O plano do PSOE non se queda 
no campo do centro nacionalista, 
senón que lle realizou idéntica 
oferta a membros de Esquerda 

Unida e do PSG-EG, pois "as di
feréncias políticas son mínimas 
con algunhas destas persoas. Se 
están a favor de Maastricht, co
mo afirma11., mesmo as diferén
cias nacionais se diluen". 

Sánchez Castiñeiras negou que 
existisen conctactos e Santos 
Oujo afirmou que "até que acabe 
esta lexislatura seguirei defen
dendo o mesmo ideário que me 
levou ao Parlamento. Membros 
do PSG-EG e de EU afirmaron 
descoñecer calquer tipo de con
tacto.+ 
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A SIDA NECESITATE 
PARA AVANZAR, 
NON LLE AXUDES. 

En termos parecidos ós que se dan no resto dos países 
da nasa contorna, a infección polo virus de Inmuno
deficiencia Humana e a SIDA son un importante problema 
de Saúde en Gal icia . Sen embargo, a prevención é posible . 

V Í A S D E T R--11. N S M 1 S 1 éJ .N 

Coñecemos que a infección se transmite por tres vías: 
a) A sanguínea: unha persoa pode infectarse ó se poñer 
en contacto o seu sangue co dun portador do virus. É o 
caso das persoas que comparten material para a inxección 
de drogas, senda esta a práctica de risco máis importante 
en Gal icia . 
b) A sexual: as relac ións sexuais tanto heterosexuais 
como homosexuais. É importante salienta-lo incremento 
continuado nos últimos anos pola vía de transmisión 
heterosexual. 
c) De nai portadora a tillo: durante o embarazo, parto 
e/ou lactancia. 

A transmisión do virus non · se produce por 
compartí-lo lugar de traba/lo, comer na mesma mesa, 
compartir habitación, asistir á mesma escola ... nunha 
palabra, mediante o contacto casual na vida diaria a 
enfermidade non se transmite. 

Previr é posible, son as prácticas de risco as que 
posibilitan a transmisión · da infección. Eliminando estes 
comportamentos e tomando as medidas preventivas 
adecuadas, evitarémo-la enfermidade . . 
lfüfüMfü Non compartir material para a inxección de drogas 

(xiringas, culleres, etc.). 
Utiliza-lo preservativo durante as relacións sexuais 
con persoas descoñecidas ou portadoras do virus. 
As mulleres portadoras do virus deben evita-lo 
embarazo. As que desexen quedar embarazadas ou 
xa o estean, deben recibir asesoramento médico e 
evita-la lactancia natural. 

UNTA 
·DE GAUCIA rrrn 

u 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
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P.OLICIA E SOCIEDADE 

O Concello de Allariz pretende que os novas gardas 
sirvan para o diálogo entre o alcalde e os cidadáns 

Policía . do viciño 
• FCO. XABIER 

FERNÁNDEZ MATEO 

"Consideramos á 
Policía como un 
carpo que pode 
resolver os 
problemas dos 
viciños e servir de 
interlocutor entre o 
Concello e o Pavo", 
sinala Anxo 
Quintana, alcalde 
de Allariz. "Non 
queremos unha 
policía represora e 
armada polo que 
non levarán armas 
defogo,senón 
unha policía civil". 
O novo carpo é o 
primeiro na Galiza 
que se adapta á Lei 
de Coordenación e 
pretende ser xerme 
da futura policia 
galega. 

No regulamento provisório, pen
dente de aprobación, consta co
md misión primordial a resolu
ción ou canalización das deman
das dos viciños, resolvendo dun
ha maneira instituCional todas 
aquelas cuestións que o viciño 
ante o desamparo resolver;ia 
acudindo ao cacique. 

Cooperar e mediar na resolución 
dos conflitos privados, p~evir os 

actos delictivos ou participar na 
exución dos planos de Protec
ción Civil ante calquer situación 
de emerxéncia, serán tamén mi
sións desta nova policia. 

Policia alternativa 

A remodelada Policia Local de 
Allariz, ademais das encomen
das próprias de ordenar, sinalizar 
e dirixir o tránsito, de acordo co
as normas de circulación, quer 
dicer, a Lei de Seguridade Vial e 

Xosé M. Costa 
1 A Policia galega 

o Regulamento Xeral de 
Circulación, e contar 
cunha Ordenan·za de 
Tránsito Local, aprobada 
polo Pleno, na que se re
gula a utilización do "Ce
po" e a retirada da via 
pública dos veículos que 
cometan infraccións de 
forma abusiva, pretende 
ser unha Policía Local al
ternativa. 

Enténdese que a Policia 
Local é un carpo policial 
netamente galega, enrai
zado no feíto diferencial 
e costumes próprios da 
nación galega, sempre 
ao servizo dos intereses 
dos viciños e vixiando o 
cumprimento dos bando, 
ordenanzas e demais 
disposicións do Conce
llo. Pretenden ser a "Po
licía do Viciño", de ma
neira que inspire con
fianza e seguridade. 

Participar nas funcións 
de Policia Xudicial, na 

forma estabelecida na Lei de 
Carpos e Forzas de Seguridade 
do Estado, e Lei de Axuizamento 
Criminal será tamén misión pró
pria da Policia Local. 

Ademais, adecúase á recente 
Lei, aprobada polo Parlamento 
galega e demais Leis do Estado 
actualmente en vigor; desde a 
sua modesta aportación quer 
contribuir a ser xerme, xunto co
as demais Policias Locais da Ga
liza, da futura Policía Galega.• 

ten que nacer das policias locais' 
Xosé Manuel Costa é 
funcionário de Policia no 
Concello de Cangas e foi 
desprazado en comisión 
de servizo ao Concello 
de Allariz para coordenar 
os traballos da nova Poli
cia Local. 

Que opinión ten da Lei 
de Coordenación? 

É unha Lei moi curta que 
non ata para nada aos 
alcaldes, estando suxeita 
á vontade destes e á asi
natura de convénios en
tre distintos concellos, 
polo que aqueles que 
non entren nos convé
nios quedan "descolga
dos". Semella unha mera 
declaración de inten
cións, cando se podia 
coordenar as Policías Lo
cais baixo unha discipli
na através dos fondos 
que transfiren ou con 
subvencións. 

Ex.iste xa a Policia Galega? 

O actual grupo de governo da 
Xunta da Galiza non ten inten
ción de criar a Policia Galega, 
porque non cree na soberania 
política destes país. A nasa Co
munidade está a desaproveitar . 

esta compténcia que seria un si
nal máis de identidade. O único 
que fixo a Xunta foi asinar uns 
convénios co Ministério do Inte
rior, tendo unha unidade adscrita 
da Policia do Estado, que nada 
ten a ver coa Policia Galega, xa 
que non está formada nunha 

académia galega, pen
sando neste país. 

Por que asegura que a 
Policia Local é o xerme 
da Policia Galega? 

Entando que este país, 
ademais doutros recur
sos, tamén ten recursos 
humanos que non están 
aproveitados. Unha boa 
maneira de criar a Policia 
Galega sería a partir da 
Policia Local, dado que 
os seus membros non se 
formaron en académias 
centrais, senón a partir 
da experiéncia acumula
da ao longo de anos de 
traballo e de estar en 
contacto permánente coa 
realidade. 

É necesária a Policia 
Local? 

Existen moitos concellos 
na Galiza que non teñen 
un carpo de Policía. De 

nada lle vale a un conce11o ter 
unhas normas urbanísticas ou 
ordenanzas municipais, se lago 
non hai un carpo policial que as 
vixile e as faga cumprir. Por 
exemplo, nengun dos concellos 
limítrofes con Allariz ten Policia 
Local.+ 

A crise de Maastricht e o Ave 
contra as autovías 
O voto contra Maastrich poderia facer realidade, entre outras 
causas, o proxecto de finanzar a construcción de estradas con 
pago de peaxe, idea~fo pala Comisión Europea. "Os doce -explica 
EL CoRREo GALLEGO na sua edición de 13 de Setembro- deberán 
investir de aqui ao ano 201 O entre 130 e 195 billóns de pesetas 
para construir unha rede de comunicacións por estrada. Tan 
cobizoso proxecto fara deseñado para acadar, precisamente, os 
obxectivos trazados nos acordes da cidade holandesa de 
Maastricht. ( ... ) Para isto deberán correxir a tendéncia regresiva 
dos últimos anos, pois asi como en 1975 gastárase o 1,5 por 
cento do PIB da Europa comunitária, en 1990 aquela porcentaxe 
baixou a 1 por cento. Pésia todo, Galiza non se beneficiará 
extraordinariamente e as suas espectativas apenas van medrar 
nos anos a vir xa que será o tren de alta velocidade o que levará a 
palma dos investimentos". O mesmo diário inclue un comentário 
de Xavier Navaza sobre o informe da Comisión . "Os paises máis 
avanzados do noso entorno, dotados dunha imponente rede de 
autopistas e autovias, lanzaranse nos próximos anos á odisea do 
tren de alta velocidade. Con todas as consecuéncias e porque, 
pésia todo, poden e o dinamismo das suas sociedades llelo esixe". 

Irlandeses en 
paro 
"A traxédia de 
Irlanda resúmese 
neste negro dado 
estadístico: 460.000 
parados -di o 
editorial de AN 
POBIACHf, O 

semanário do Sinn 
Feinn do dia 27 de 
Agosto, baixo o 
título 460.000 e 
subindo-A 
cantidade de 
parados nos 32 
condados corre sen 
parar para o meio 
millón, como mostra 
de que ambosdous 
estados 
particionistas 
fracasan con toda 

no seu intento de dar meios de vida aos irlandeses. Na semana 
pasada, perdemos 1.500 traballos nos 26 condados. Típico do 
cinismo do governo de Dublin foi o embargo da notícia. Pero non 
pode ocultar que Wang o xigante da informática declarouse en 
suspensión de pagos e a sua filial de Limerick anunciaba 500 
despidos, dacordo cos plans da trans-nacional". 

As alegrías do golfiño 
"Cuiña aumentou un 38 por cento o orzamento da Deputación de 
Pontevedra nun ano de eleccións" -di o sumário de EL PAIS de 14 
de Setembro, nunha información que titula Las alegrías del Delffn
"O secretário xeral do Partido Popular deixou en 1989 a 
Deputación Provincial de Pontevedra cunha carga financeira de 
case 2000 millóns, o dobre da que soportaba a institucións tres 
anos antes, ao asumir a presidéncia. Cuiña non dubidou en 
endebedarse para finanzar un espectacular incremenento do 
orzamento da Deputación (un 38, 13 no ano 1989, ano de eleicións 
autonómicas". A información da canta das denúncias presentadas 
contra. Cuiña e o seu sucesor "por desviar 971 millóns nese 
exercício e no de 1990 para finanzar campañas eleitorais do 
Partido Popular". 

Contaminar dá beneficios 
Os empresários das celulosas de Portugal advirten que non 
poderán observar as normas anti-contaminación prevista para 
1996 polo Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais de 
Portugal. "A Associa9ao das Empresas de Ce/u/ose e Papel -
informa Maria Carvalho no semanário EXPRESso de 5 de 
Setembro-, vai apresentar ao Ministério um informe sobre as 
consequencias económicas da entrada em vigor a partir de 1966 
de novas normas de descarga de águas residuais, impostas pelo 
Governo". Os empresários lembrar que fixeran investimentos 
millonários contra a contaminación. "E agora ja nos pedem para 
voltar a investir na compra de nova tecnologia, ignorando por 
completo a nossa opiniao. lsto é estar a puxar en demasia por um 
sector actualmente num ciclo de quebra e que tem sempre 
manifestado disponibilidade para o diálogo. As unidades fabris da 
Portucel, Celbi e Caima, que investiram cerca de 20 milhóes de 
cantos em sistemas de despoluic;ao, podem ser alvo de multas 
que· podem ir de 200 mil a 500 mil -cantos".• 



.COMEZO DO CURSO ESCOLAR 

As normas ditadas 
o curso 87/88 pala 
Consellaria de 
Educación para a 
adopción, por 
parte dos coléxios 
de ensino básico, 
da xornada 
continuada, xunto 
aos 
acontecimentos do 
pasado ano, coa 
instauración do 
sistema en vários 
centros, abriu este 
curso expectativas 
nas escalas que 
viñeron 
acompañadas da 
polémica e que, 
finalmente, non 
foron cobertas. 

O Estudo encarregado pola Consellaria para a posta en marcha da Xornada Continua non foi publicado. 

A Consellaria pretendia impala como medida de aforro 
ANXO IGLESIAS 

A xornada continuada retrásase un ano máis 
por indefinición da Administración 
• HORÁCIO VIXANDE 

A simples vista, a xornada conti
nuada vi ria deixar nu n só turno 
pala mañá- o horário lectivo nas 
escalas, pero na realidade unha 
série de implicacións lévana 
máis alá. As actividades paraes
colares da tarde, o comedor es
colar, as alternativas para a ocu
pación dos rapaces, ou mesmo o 
transporte, tan deste un paso di
fícil de dar. 

A todos os elementos hai que 
engadir o estudo que a Consella
ria de Educación encarregou ao 
l.C. E. (Instituto de Ciéncias da 
Educación) para que avaliase os 
resultados das experiéncias xa 
coñecidas e para que fixese un
ha recomendación. O estudo foi 
rematado en Maio, mais non pu
blicado. 

Solución a meditar 

Ramón González Boán, mem
bro da Dirección da UTEG-CIG 
(Unión de Traballadores do En
sino de Galiza), recoñece que a 
medida debe ser meditada pro
fundamente e asegura que o 
estudo do l.C.E. non toma pos
tura porque atopa tantas vanta
xes como inconvenientes. Por 
ouúa parte, a ·1exislación actual 
impede qüe aumente a cantida
de de coléxios nos que, a modo 
experimental, está a aplicarse o 
novo horário, polo que vai ser 
difícil chegar a novas conclu
sións. 

"Ademais -di González Boán-, a 
Consellaria apresentou a posibili
dade como medida de aforro, pe
ro nós estimamos que ten que 
cumprir alguns requisitos que non 
significarian a diminución do gas
to, porque haberia que manter o 

comedor escolar, o transporte, as 
actividades paraescolares ... " 

Desde o ponto de vista sindical, 
a mellara da situación laboral 
dos mestres tamén é tida en 
canta, ademais da conciéncia 
de que "a implantación da xor
nada continuada non pode aco
meterse con critérios economi
cistas de aforro ou de supresión 
de servizos complementários, 
senón co obxectivo expreso de 
mellorar a calidade e dotar ao 
centro de novos recursos", co
mo indica un documento da 
CIG . 

Até o momento, unicamente a 1 O 
coléxios na Galiza foilles conce
dida a modificación do horário, e 
fontes sindicais consideran que 
polo menos en sete casos houbo 
arbitrariedade por parte da Admi
nistración. 

División entre os pais 

"Como Federación Olívica de 
APAs -asegura Carlos Solla, vo
cal desta asociación, e Presiden-

te da APA dun coléxio vigués
non tomamos partido, entende
mos que pode traer consigo un 
número importante de problemas 
e, polo tanto, ha ser considera
do con prudéncia. A Consellaria 
lávase as mans na cuestión do 
comedor escolar e nas activida
des extraescolares, non garan
tindo a sua continuidade. Ade
mais, hai centros rurais e urba
nos con problemáticas distintas. 
Entre os próprios pais hai posi
cións encontradas". 

Se a atitude dalguns pais é 
amasar unha belixerante oposi
ción á xornada continuada, as 
APAs, no seu conxunto, veñen 
de posicionarse moderadamen
te diante de tal posibilidade, 
aceitando contradicións no seu 
seo, pero tratando de chegar a 
conclusións meditadas. De cer
to, individualmente moitos pais 
teñen manifestado a sua oposi
ción, pero as máis das veces 
estas posturas contrárias non 
van acompañadas por outra 
xustificación distinta á necesida
de de aparcar aos nenas nalgu-

res o máximo tempo posíbel. 

"Contado , estamos tranquilos , 
pois o pasado Xuño a Federa
ción Olívica de APAs tivo unha 
reunión co Delegado Provincial 
de Educación na que este mani
festou que o departamento ao 
que pertence polo momento non 
vai optar pala xornada continua
da", asegura Carlos Solla. 

Frente á polémica suscitada por 
Educación, que foi quen distri
buiu a circular que daba instru
cións para a adopción da xorna
da continuada no curso 87188, a 
resposta institucional non se es
coita. Tan só emite escuetos co
municad os nos que confirma 
que, de momento, non vai dar 
paso nengun. 

Transporte escolar 

É para ter en canta a implica
ción que no sector do transporte 
significaria a modificación do 
horário. O 70% dos nenos fan 
uso deste servizo. As empresas 
do transporte de viaxeiros ve-

r----------------------------------------------------------------------------, 
Condicións 
para o cámbio de horário 
A xornada continuada elimina o 
turno da tarde e amplia o da 
mañá para completar as horas 
lectivas. Hai tres anos que leva 
aberta esta posibilidade, pero a 

: · Xunta, co que sindicatos e pais 
l califican como indefinición, está 
1 a retrasala. 
1 
1 
l O mecanismo actualmente en 
1 

vigor para o seu estabeleci
mento determina que son os 
centros quen deben solicitala, 
através do Consello Escolar; e 

- a Inspección de Educación 
quen debe ditaminar o cámbio 
do horário. "lsto supón a inibi
ción da Consellaria -indica 
González Boán-, que deix? 
que se mallen os mestres. E 

preciso modificar o sistema fa
cendo unha normativa clara". 
Este é outro dos fitos nos que 
as organizacións sindicais fan 
fincapé, na necesid~de dun 
instrumento que regulamente 
o cámbio de horário sen que 
entren en colisión os direitos 
de pais, mestres e, sobretodo, 
alunas. • 

L----------------------------------------------------------------------·------~ 

rian diminuida nun 50% a sua 
actividade relacionada cos colé
xi os, e hai unha cifra relativa
mente alta destas empresas cu
x os ingresos dependen case 
que exclusivamente das esca
las. Non se pode esquecer que 
os sindicatos teñen calificado de 
leoninos os convénios anuais 
entre a Consellaria e o sector, 
con percorridos dun mínimo de 
105 quilómetros e 300 dias de 
servizo ao ano cando os lectivos 
son menos de 200. 

A modificación da xornada leva
ria á necesidade de cobrir outras 
caréncias que os devanditos 
cámbios provocarian. A falta de 
servizos nos bárrios preocupa 
aos pais, que ven con cepticismo 
o futuro dos seus tillos en ámbi
tos nos que non hai máis alterna
tiva que a rua. 

"Por outra parte-di Carlos So
lla-, atopariámonos diante dun
ha situación perigosa, a probábel 
renúncia por parte da Consellaria 
a seguir adiante cos programas 
de comedor escolar, e a posibili
dade dunha ordenación negativa 
da xornada continuada, posta en 
marcha sen as debidas garan.
tias, daria bazas a determinadas 
iniciativas privatizadoras. Moitos 
pais poderian desviar aos nenos 
ao ensino privado". 

Aparentemente, detrás da indefi
nición da Consellaria, tamén es
taría, como tamén indican fontes 
sindicais, a incapacidade de xes
tión de Educación, máis preocu
pada agora de resolver proble
mas derivados da posta en mar
cha da LOXSE (Lei Orgánica Xe
ral do Sistema Educativo) e, ain
da máis, do conflito provocado 
pala polémica anulación das 
oposicións. • 
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A CRISE DO PERU 

A detención do líder de Sendero Luminoso utilizada por Fujimori para lexitimar o pasado golpe 

Abimael Guzmán, a caída dun mito 
• PRIMITIVO CARBAJO 

Abimael Guzmán 
Reynoso,o 
camaradaou 
presidente Gonzalo 
do Sendero Luminoso 
do Peru, estaba a ser 
máis ca nada un mito: 
ninguén aseguraba 

. que pudese estar 
vivo. O millón de 
dólares oferecido polo 
governo de Fujimori 
pala sua captura, 
máis que suscitar 
tentacións delatoras, 
viña abondar na 
lenda do líder coa 
própria forza do prezo 
posto á sua cabeza: 
un millón de dólares 
faise tamén cifra 
mítica para unha 
sociedade coma a 
peruana, 
depauperada deica 
os ultimos extremos 
da sobrevivéncia. E 
sen embargo, 
Abimael Guzmán 
vi vi a. 

En Xullo de 1988, El Diario, ór
gano oficioso do Partido Comu
nista do Peru-Sendero Lumino
so, dedicaba as 48 páxinas do 
seu formato tabloide "á entre
vista do século" co seu líder 
máximo. Nada nesas declara
cións atropeladas garantia que 
fose o camarada Gonzalo quen 
as facia. Máis ainda, a frecuén
cia do esbardalle no seu discur
so facia pensar na interveflción 
de várias voces con escaso 
apego á lóxica, o que viña con
tradice r a severa formación 
académica de Abimael: na Uni
versidade de Arequipa obtivera 
a primeira das suas gradua
cións, honorífica e en História, 
coa tese Acerca da teoría kan
tiana do espazo. A maior abon
damento, a única foto do líder 
revolucionário que publicaba El 
Diario era a mesma, repetida 
en todo o mundo ad nauseam, 
que lle sacaran, 18 anos antes, 
en 1970, durante unha breve 
estáncia na cadea: un primeiro 
plano que o mostra con barba 
de vários dias, sen gafas e gor
decho. De xeito que, mália 
esas declaracións, o camarada 
Gonzalo seguia a ser lenda pa
ra consumo de fieis: outro mito, 
como tantos milenários, dunha 
sociedade propensa a crealos 
como via de escape e resistén
cia ás misérias. Algo das doutri
nas milenaristas recolle SL no ( 
seu polinómio marxismo-leni
nismo-maoísmo-pensamiento 
Gonzalo, pero agora xa sen a 
menor concesión ao indixenis
mo que subxace nos milenaris-· 
mos aqueles. 

Baixo de estatura e con sona 
de chapón, os vellos compañei
ros de Arequipa lembraban a 

Abimael Guzmán "sério, récon
centrado, endexamais sorria 
nen se lle coñecian namora
das". "Semellaba un alemán", di 
outro. Lago, na Universidade de 
Ayacucho, onde empeza a dar 
clases no 1962, "carregaba coa 
aura e o prestíxio de ser o pro
fesor máis respeitado -retire 
un dos que o coñeceron daque
la. Dalgun xeito, a sua asistén
cia a un compromiso realzaba o 
acto, dáballe categoria. Lembro 
nomeadamente un batízo e ta
mén unha voda que non empe
zaron até que non chegou Abi
mael. Curiosamente, non baila
ba", remata a testemuña. 

"Non me deprimo" 

-Que se sinte -pergúntanlle 
na entrevista do século- ao ser 
o home máis buscado polas for
zas represivas deste governo? 

-Que un está a cumprir unha 
responsabilidade e que se es
forza por cumprir a sua tarefa, o 
resto é máis responsabilidade 
coa revolución, co Partido, co 
marxismo-leninismo-maoísmo, 
coa clase, ca pavo, coas ma
sas. E pensar sempre que a vi
da a levamos na ponta dos de
dos, se non, non poderíamos 
ser comunistas. 

-Ten amigos? 

-Non teño; camaradas, si, e 
estou orgulloso de ter os cama
radas que teño. 

-Algunha vez se deprime vos
tede? 

-Non. Creo que teño un opti
mismo case orgánico. Ademais 
móvome máis en problemas de 
comprender e vontade que en 
problemas de sentimentos e 
depresión". 

Abimael Guzmán aparecera 
por última vez publicamente no 
ano 1973, ditando en Lima un
has conferéncias sobre José 
Carlos Mariátegui, o gran teóri
co e fundador do comunismo 
per.uano. Despois pasou á 
clandestinidade e ninguén vol
veu dar novas da sua existén
c i a. O feito de nesa última 
comparecéncia pública apre
sentar unha enfermidade cutá
nea, con sintomatoloxia de 
pústulas e eccemas, contribuiu 
ás teorias mitómanas arredor 
da sua biografia: morrera de 
cancro e SL semente aprovei
taba unha identidade apócrifa, 
trocara daquela no quirófano 
as suas faccións e de aí que 
ninguén entre os seus antigos 
colegas pudese recoñecelo , 
etc. Un mito taxado nun millón 
de dólares. 

A policia de Fujimori conseguiu 
restabelecelo á sua condición 
carnal. Agora pédese o seu 
sangue como se fose unha víti
ma propidatória e dese xeito, 
co sacrifício ritual, remataren 
coas últimas guerras do Peru. 
Pero as causas destas non son 
precisamente míticas.+ 

Os últimos dados da CEPAL certifican o afondamento da crise no Peru. ANXO IGLESAS 

Na entrevista concedida en 1988, Guzmán monstrábase 
crítico con todos os restantes movimentos revolucionários 
1 Nós facemos a guerra popular, 
outros non' 
O socialismo no mundo, a situa
ción de Latinoamérica e a visión 
do conflito peruano son alguns 
dos aspectos abordados por Abi
mael Guzmán na famosa entre
vista concedida a EL DIARIO de 
Lima, en Xullo de 1988. 

Unha parte da entrevista está 
dedicada ás diferéncias entre a 
estratéxia de Sendero Luminoso 
e os movimentos populares de 
Latinoamérica. "En que nos 
diferenciamos doutros? En que 
tacemos a guerra popular. lso di
f erénci anos doutras loitas de 
América Latina. En Cuba non se 
fixo guerra popular. Tamén opa
ís tivo as suas particularidades 
que esqueceron aposta; esque
cérono lago. Aparte de que en 
Cuba non houbo Partido Comu
nista que dirixise; son causas do 
cubanismo e os seus cinco ca
racteres: insuficente diferencia
ción de clases, que demandaba 
redentores para redimir aos opri
midos; revolución socialista ou 
caricatura de revolución; frente 
única sen burguesia nacional; 
non necesidade de base de 
apoio e non necesidade de parti
do. O que hoxe estamos a ver 
en Latinoamérica non é mais 
que o desenvolvimento desas 
mesmas posicións, só que cada 
vez máis ao servizo do social-im
perialismo e a sua angueira e da 
sua pelexa co imperialismo ian
qui polo domínio mundial. Cen
troamérica é unha demostración 
ben clara. Outro aspecto que 
nos diferéncia é a independén
cia, a auto-decisión e o auto-sos
ti mento; outros non o teñen, por 
iso son fichas de xadrez; nós 
non. A diferéncia fundamental é 
que seguimos o marxismo-leni
nismo-maoísmo e outros non". 

Considerado desde 1988, o pro
ceso da sociedade peruana 
arranca para o presidente Gon
zalo en 1895: "consideramos que 
de aí parte o que estamos a vi
ver, que ten tres momentos: o pri-

meiro senta as bases para o de
senvolvimento do capitalismo bu
rocrático; o segundo , despois da 
11 Guerra Mundial, profundiza o 
proceso do capitalismo burocráti
co e madura as condicións para 
a revolución; o terceiro, a partir 

do ano 80 é a crise xeral do capi
talismo burocrático e a destrución 
da sociedade peruana contempo
ránea, historicamente caducada; 
o que vemos é o seu remate e 
non ternos mais que combater, e 
turrar para enterrala." 

Que quer Gorbachov?, pregunta 
Abimael Guzmán desde a clan 
destinidade. "Di que unha guerra 
mundial levaria á desaparición 
da humanidade. Descaradamen
te está a explicarnos que o seu 
poderio se basa na forza bélica 
co que se ergue de par do poder 
do imperialismo ianqui e dinos 
que sqn a grande realidade da 
terra. E a mais descarada e des
vergoñada política de super-po
téncia que nunca vimos". 

"Non hai 
países socialistas" 

Non hai, para o líder de 
Sendero, países socialistas. 
"Aos que pensan que Albania, 
por exemplo, é socialista, que le
an con atención o VI 1 Congreso 
do Partido do Traballo. Aí dise 
que o centro da reacción mun
dial é o imperialismo norte-ame
ricano. E o soviético? E o Viet
nam? O camiño que segue é o 
de instrumento da Unión Soviéti
ca. Tanto sangue, para que? Ali 
houbera un Ho Chi Minh, un in
definido, como se proba no seu 
famoso testamento, ohde di que 
lle doi ver como se contende no 
movimento comunista interna
cional, cando o problema era 
que lado escollar entre marxis
mo e revisionismo. De Cuba só 
poderia dicirse o seguinte: xoga 
un papel ao servizo da Unión 
Soviética, e non só en Latinoa
mérica senón en Angola. Nicará
gua fixo unha revolución incon
clusa, dentro de critérios anti-so-

. mocistas, que se move dentro 
de critérios cubanistas e iso lé
vaa a depender en derradeiro 
termo da Unión Soviética".• 
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DE M Ó C R Á C l A E SOCIEDADE 

FINOU O AVOGADO QUE ESCLARECED A TRAMA DOS GAL E EXERCEU EN MÁIS OCASIÓNS 
A ACUSACIÓN POPULAR . • 

FERNANDO SALAS, A VOZ QUE NO_N CESA 
Foi do máis simpático que cabe coñecer. 
Ainda que tamén tiña o seu "pronto" e sa
bia enfadarse, o ton de voz que o caracte
rizaba suavizaba a irritación. Os 45 anos 
que durou a vida de Fernando Salas po
deríanse ben traducir en 80 se se pon, unha 
tras outra, todas as cousas que fixo. Sou
bo cumprir o tempo que lle foi dado para 
enriquecelo con intensa actividade en de
fensa dos demais. 

Tiña os seus defectos, evidentemente. A 
sua própria facilidade de palabra desbor
dábao. Como vantaxe, a facilidade facíao 
un conversador alegre e ameno. 

Quizá é iso, persoalmente , o que máis 
queda a quen isto asina da figura de Fer
nando. Esa capacidade vital enorme e di
vertida, conxugada cunha entrega ás cou
sas polas que loitaba. Fernando Salas sa
bia ser inquisitivo, mordaz, áxil e intelixen
te nun interrogatório xudicial que requeri
se a máxima seriedade. E tamén sabia 
transladar esas cualidades á crítica iróni
ca da sociedade -e dos personaxes da 
sociedad~ en que vivia. Sabia 
que a sua forma de vida ia con
tracorrente, pero vivía e disfruta
ba a tope. 

UNHA TRAXECTÓRIA LO GA 

Nos anos finais do franquismo, 
Salas estivo, como tanta outra 
xente, implicado nas organiza
cións políticas que combatían en 
réxime ditatorial. Nunca deixou 
de lado eses sentimentos de 
fondo. Ainda que non mantivese 
unha militáncia activa como 
membro dalgun partido, tiña cla
ra cal era a sua postura: contra 
o poder que asoballa desde o 
Estado . Non o convencian as 
esquerdas moderadas que se 
configuraron na transición e se 
asentaron despois. Tampouco 
subscrebia actuacións e enfo
ques da chamada esquerda ra
dical, ainda que se sentise máis 
próximo a ela. 

Fernando Salas o que pretendia 
era defender os direitos colectivos 
e· individuais frente a calquer tipo 
de exceso do Estado e as suas 
forzas policiais. Por iso apostou 
tan fortemente pala acusación po
pular contra os GAL, ou no caso 
da desaparición de "El Nani", ou 
cando se desprazou a Reinosa, 
onde a Garda Civil esmagara unha 
vila obreira. 

Ao fio da sua própria coeréncia, 
en 1984-85, desde un embrión 
surxido no próprio coléxio de 
Avogados, Salas deu impulso á 
Asociación contra a Tortura, a 
ACT. Con .el como presidente, o 
grupo foi trazándose un camiño, 
ampliando a sua actuación. Os . 
sumários nos que se persoou a 
ACT foron e son mumerosos , 
como os casos de maos tratos e 
torturas que os motivan. 

O Estado, que ampara aos seus 
servidores "desviados" como a 
galiña aos poliños, intentou pór 
as trabas que as suas próprias 
leis prevén. Asi , a fianza fixada 
aos 104 asinantes da acción po
pular contra os GAL foi a máis 
alta sinalada até aquela para unha 
acusación deste tipo: un millón 
de pesetas. Conseguiuse. E se
guiuse adiante. 

Anteriormente, Salas coñeceu 
un caso similar, de acción popu
lar ampla que consegue sortear 
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TERESA TODA 

trabas, na investigación sobre a morte do 
anarquista Agustín Rueda, mallado no 
cárcere de Carabanchel. O avogado ·ma
drileño ia collendo experiéncia, cos com
pañeiros de carreira que foron embarca
dos con el e a quen, a bon seguro, corres
ponde agora continuar. 

O SUMÁRIO MÁIS IMPORTANTE 

O sumário contra os policias José Amedo 
e Michel Domínguez supuxo para Fernan
do Salas, en boa medida, a culminación 
de anos de traballo. A má saúde física 
que padecía viuse ainda máis quebranta
da polo esforzo que a vista oral requeriu. 
Salas non abandonou. Estivo no estrado 
praticamente todas as xornadas do longo 
xuízo. Perguntou, acosou, indagou. El e 
mais o compañeiro José Luis Galán, por
tavoces da acción popular, viron satisfeito 
un obxectivo: a condena aos dos policías, 
que supón un recoñecimento de que inco
rreron en actividades ilegais. Pero non lo
graron turar o muro de siléncio co que o 
Estado se revestiu. lso si, a certeza de 

que quedaron agachadas as partes máis · 
importantes da trama calou na sociedade, 
o que xa é algo. 

Pero Salas tivo tamén un labor moito máis 
descoñecido, que foi o que el persoalmen
te e desde o seu despacho foi desenvol
vendo. A defensa de todos aqueles casos 
que non saen nos titulares de prensa pero 
que levan a angúria a moitas famílias de 
bárrios periféricos das grandes cidades 
maltratados pala estrutura social. Máis 
dun xoven mallado e detido en comisaria 
quixo a Salas de avogado e ouviu como 
os axentes mesmo o "desaconsellaban" 
subtil ou abertamente. Ese é, quizá, o 
maior mérito da carreira de Fernando Sa
las: o ter logrado ser un ponto de referén
cia non só para as "grandes causas" se
nón tamén para os agóbios cotidiáns, para 
esa persecución policial desmesurada que 
está instalándose no facer do Estado sen 
apenas contestación. 

Fernando Salas non aceitaba o "todo va
le". Non compartía a filosofía estatal da 

·"arde" por riba de todo. Posibelmente por 
isa foi ameazado e intentaron matalo. 
Quen están acusados de telo intentado 
son os mesmos que, seguindo no ronsel 
dos GAL, atentaron contra os parlamentá
rios de Herri Batasuna en Madrid, dando 
marte a Josu Muguruza. 

Fernando Salas, por riba das diferéncias 
políticas que tivera con HB, soubo estar 
ali, manifestando a sua solidariedade e a 
sua condena. Daquela, 20 de Novembro 
de 1989, ainda non se coñecian os atenta
dos frustrados contra el nen se tiña produ
cido o último. 

Paréceme que quen o coñecimos, quen 
traballamos ·au estivemos con el nalgunha 
parte da nasas vidas, non seriamos como 
somos sen el. Non se trata de facer mitos, 
nen de ensalzar aos mortos. Sinxelamen
te, é unha realidade, porque hai persoas 
que marcan máis ca outras. Fernando in
fluiu en quen o coñecian "en directo" pero 
tamén na sociedade. A sua voz sempre 
vai estar alzada.+ 
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Non queime-lo 
bosque, 
árdennos as 
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Por unha Galicia verde 
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A ECONOMIA GALEGA NO FURACÁN 

Xoan Carmona 
1 Hai que sairse da fila' 

"Hai que sairse da fila e ser quen de definir unha 
política industrial própria", opina o catedrático de 
História Económica da Universidade de Santiago, 
Xoan Carmona. "Non quere dicer isa romper con 

Europa. Hai que sair da fila e sair por diante, engade. 
Plantear por exemplo esixéncias medioambi.entais 

fortes pode ser rendabel. Cando en Alemañ~ se 

esixiu o catalizador ao automóvil pensouse que ia ser 
un desastre, pero era o futuro e agora Alemaña 
desenvolveu unha importante indústria de 
catalizadores. Repetir os camiños trillados, amañados 
polos demais, importando tecnoloxias, non serve. 
Claro que isa esixe capacidade de decisión e máis 
autonomia en todos os sentidos". 

XAN CARBALLA 

•MANUEL VEIGA 

Vostede publicou recentemente 
un libro sobre O atraso indus
trial de Galiza, con especial fin
cape no auxe e liquidación das 
manufacturas textis entre 1750 
e 1900. Pódese aprender algo 
desa época? 

Na época anterior a 1830, no anti
go réxime, Galiza tiña un modelo 
de funcionamento económico ba
seado na agricultura pero tamén 
neutras actividades suplementá
rias (textil , madeira, curtido ... ). 
Ese sistema rompe a meados do 
século XIX. Ao afundirse este se
gundo pe comeza unha forte emi
gración. lsto dá lugar a un periodo 
duns cincuenta anos de crise es
trutural, non se sabe onde se vai , 
non hai un sector qu~ tire ... Son 
anos de indefinición. E a gran rui
na de Galiza no XIX. A partir de 
1880 a economia galega arranca 
outra vez , baseada fundamental
mente no mar e nas indústrias de 
transformación da pesca. Hai un
h a cadea desde a extración, á 
conserva, fabricación de envases, 
fabricación de material para eses 
envases etc. ·Este cicloestá aca
bando agora, por mor das condi
cións do ingreso na CE e tamén 
por outras causas. Por isa vivimos 
un momento crucial: a crise afecta 
á própria estrutura da economia, 
cámbia o modelo económico se
g u id o nos últimos cen anos . O 
problema é que non se ve saida. 
A min éntrame o medo a que este
ñamos nun intre parecido ao de 
1840, cando a crise se manifestou 
dun xeito moi duro e moi longo. 

A que tipo de inserción deberla 
aspirar Galiza no mercado inter
nacional? 

Da história apréndese que no 
conxunto do Estado español 
sempre houbo rexións económi
cas que estiveron polo protecio
nismo, por políticas de impostas 
á importación, reserva de merca
dos, etc. O interés económico de 
outras, en cámbio, pasaba polo 
libre-cambismo. Os seus produ
tos podian competir sen medo no 
mercado internacional. Galiza foi 
sempre unha destas últimas. A 
fins do século XIX interesáballe 
vender as conservas tora, sen 
er:nbargo, os bascas pelexaban 
para que o governo. central non 

'A Galiza non tiña 
porque ter máis 
medo que outros ao 
libre mercado'. 

permitise a importación de folla 
de lata. Todos os paises necesi
tan proteción en aspectos con
cretos, é certo . Pero Galiza non 
tiña porque ter máis medo que 
outros ao libre mercado , aí está 
a madeira, a pesca, o leite. Por 
exemplo, no leite Galiza pode ter 
custos máis elevados, pero iso é 
porque non se se contabilizan os 
custos ecolóxicos da agricultura 
intensiva holandesa, como sina
lan as tendéncias no futuro ime
diato. 

'Vivimos un momento 
crucial, cámbia o 
modelo económico 
seguido nos últimos 
cen anos'. 

Pero no mundo domina o libre 
mercado? 

Para algunhas causas. Quen de
fine onde hai libre mercado e on
de non? No noso caso, os paises 
centrais da CE. Alemaña está in
teresadísima en que para os au
to m óveis haxa unha perfecta 
movilidade, pero non para outros 
produtos. 

A tecnoloxia é unha das elvas 
da economia galega? 

A sociedade e a ecohomia teñen 
os seus componentes moi ensari
llados. É difícil sacar do contexto 
algo como a tecnoloxia. Quizá ese 
non sexa o centro. Para que ser
ven parques tecnolóxicos sen un 
sector industrial forte? Se hai em~ 
presas fortes elas mesmas bus
can a tecnoloxia ou prodúcena, 
,cando se carece da base serve de 
pouco importar tecnoloxia. Galiza 
foi quen de xerar tecnoloxia pró
pria cando tivo sectores puxantes. 
Ao chegar a primeira guerra mun
dial e dificultarse as importacións 
de máquinas, as conserveiras 
crian máquinas de cerrar latas. A 
fin dos anos 30 crian un sistema 
de tuneis de coción do peixe que 
se denominou internacionalmente 
sistema Masso. Nos aserradoiros 
pasou o mesmo. Pode que sexan 
tecnoloxias relativamente simples, 
pero tampouco ternos porque pre
tender competir na robótica. Neste 
momento na cerámica hai un gru
po de investigación ponteiro na 
Universidade de Santiago en cola
boración con Sargadelos. Unha 
marea de pequenos avances tec
nolóxicos poden significar moito 
economicamente. O problema é 
que falta unha política industrial: 
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'A1emaña está 
interesadísima en 
que para os veículos 
haxa unha perfecta 
mobilidade, pero 
non para outros 
produtos'. 

proxéctase subvencionar con 75 
mil millóns de pesetas unha celu
losa e non se gasta un peso en in
vestigar as posibilidades de criar o 
proceso completo desde a fabrica
ción até a venda do liño, que cus
taria infinitamente menos. Tendo 
en conta que as condicións natu
rais son boas, como xa recoñe
cian os romanos, e que se trata 
dun sector que poderia ter futuro. 

O franquismo 
supuxo o desastre 
da indústria galega 

O que parece unha constante 
na história de Galiza é a ausén
cia dese sector puxánte? 

Non. Entre 1890 e 1936 este pa
pel tivoo o sector conserveiro. 
Franco foi fatal para Galiza, aca
bou co vigor da indústria. Nos 
anos 20 e 30, na época da depre
sión internacional , estabamos a 
asistir a un proceso de concentra
ción na indústria galega. Moitas 
empresas quedaban na cuneta, 
pero estaban a criarse outras moi 
fortes, na madeira e na conserva. 
A guerra e a política do franquis
mo interrumpiu este proceso ao 
establecer para alguns destes 
?ectores un cupo de vendas abri
gadas ao Estado a précios fixos . 
Habia un cupo que garantía a su
pervivéncia para moitas empresas 
pequenas. lsto fixo que recuara a 
dimensión média da empresa des
pois da guerra, quedando Galiza 
descolgada do proceso que se se
guia en todo o mundo. Estas pe
quenas empresas non tiveron que 
preocuparse da calidade, da políti
ca de venda, porque xa estaba fi
xada polo Estado. 

Parece que está a facer a critica 
do socialismo real. 

Si. Tamén é unha paradoxa que 
aquelo do que se acusa ao socia
lismo existia tamén nunha série de 
economias capitalistas da época. 

Hai quen observa un contraste 
entre reclamar agora interven
ción pública e o feito de que a 
crlse afectase ao sector público 
criado polo franquismo. 

O mal estivo na política do fran
quismo, pero non no sector públi
co en xeral, senón na regulación 
que se fixo do sector privado. Por 
outra parte non é certo que a cau
sa da crise da economia galega 
esteña no sector público. Ademais 
hai que lembrar que Astano era 

'Se hai empresas 
fortes elas mesmas 
buscan a 
tecnoloxia'. 

unha empresa do Banco Pastor 
que lla pasou ao Estado cando viu 
a causa difícil. Con Alvarez ou Ba
rreras sucedeu algo semellante. A 
história non mostra que o sector 
público seña menos eficaz que o 
privado. Outra causa é que o INI 
fose criado para facer de hospital 
do sector privado. As perdas eran 
debidas a que xa collia ás empre
sas en má situación. 

Voltando á pergunta inicial. Non 

XAN CARBALLA 

se pode dicer logo que Galiza 
carecese sempre de sectores 
puxantes? 

En absoluto. Xa falei do primeiro 
tércio deste século e do papel dos 
sectores que arrodeaban ao mar. 
No século XVIII Campomanes, mi
nistro de Carlos 111, decia que o fu
turo da indústria na coroa castella
na estaba en Galiza, porque a in
dústria rural doméstica era máis 
sá que a catalana. Non acertou 

'Franco fói 
¡ · fatal para · · 
: a Galiza. 
1 

sobre o futuro, pero indica o que a 
xente pensaba na época. Daquela 
a ninguen se lle ocurría dicer que 
Galiza era atrasada. No XIX si, 
pero no XVIII o Caurel por exem
plo tiña unha produción manufac
tureira importante. Se se levantan 
os silveiros ainda ·están as 
rodeiras dos carros que levaban 
ferro das minas as ferreirias, o to
cho das ferreirias aos mazos, o 
lingote dos mazos ás fráguas ou o 
carbón dos boscos ás ferreirias. • 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Fraga pode encontrarse con autoestradas 
polas que non hai nada que transportar' 
Que opina da polémica que ro
dea a actual cúpula represen
tante do empresariado galego? 

O que sucede é que hai moitos 
grupos empresariais que non 
queren adquirir protagonismo po
lítico. Seguen a táctica do bó 
consello. Tampouco é de todo 
certo que a directiva da CEG non 
represente a ninguen. Represen
tan, por exemplo, a empresários 
dos sectores relacionados coa 
construción. Un grémio con moita 
forza por mor ga febleza do resto 
da indústria. E un sector, ainda 
que existen excepcións, que ten 
un forte componente esquilmador 
e especulativo. Pero ten peso e 
diñeiro fresco. 

Que pensa do milagre econó
mico socialista da pasada dé
cada? 

O PSOE aproveitou un periodo 
internacionalmente bon. Por ou
tra banda foi un crecemento foca
lizado que non afectou á Galiza. 
Mesmo sofreu un decrecimento 
industrial relativo. A Galiza foille 
mellar neste sentido nun periodo 
crítico no resto, entre 1973 e 
1979, que na época posterior. 

Votaria si ou non a Maastricht? 

Non, cos ollas pechos. Maastricht 
é unha gran trampa que consiste 
en poñer uns obxetivos e logo 

'Votaria 
non 
a Maastricht cos . 
ollas pechos'. 

como converxer cara eles: infla
ción.política monetária, deficit, 
etc. Enton discútese o "como", 
pero non os obxetivos. Haberia 
que debater en torno a que debe 
homoxeneizarse Europa. Para 
min son máis importantes as 
prestacións sociais, a saude, o 
meio ambiente, a correción dos 
desequilíbrios. Unha vez defini
dos os obxetivos haberia que es
tudar os meios. Aqui iso deixouse 
en mans duns expertos ou gurus 
aos que pouco preocupa a cali
dade de vida da maioria. Ao con
trário os defensores de Maas
tricht están dispostos a sacrificar 
as condicións de vida por obxeti
vos máis abstractos como a moe
da única. Hai unha confusión en
tre médios e fins. 

fraestrutu ras. 

O resultado pode ser que ao final 
haxaautoestradas e nada que 
transportar por elas. Servirán uni
éamente para que entren produ
tos, pero non para que na Galiza 
se produza nada, como xa pasou 
o século pasado cos ferrocarris 
que despois de construidos de
catáronse de que non levaban 
via~éiros. Hai arios deciase que 
na Galiza habia tres grandes gru
pos: o do Banco da Coruña, o 
Pastor e o Fernández. Do primei
ro xa moitos non se acordan, o · 
Pastor vendeu os seus activos in
dustriais e converteuse nun ban
co comercial e o grupo Fernán
dez xa se ve o que acaba de fa
cer con Corporación Noroeste. 
Galiza precisa urxentemente un
ha política industrial. Non hai 
país que se desenvolvera sen 
unha política económica. Hai que 
ter en canta que a economia é 

'A Galiza 

máis política que outra causa. 
Habia que sairse da fila, por . 
exemplo no tema do leite, practi
car a desobediéncia civil. 

E o que tan outros países euro
peos ... 

Claro, cando non lles interesa 
sáltanse a política europea. 

Voltando ás infraestruturas. 
Esquécese que a Galiza está 
máis perto de Europa por mar 
e que Citroen posibelmente te
ria marchado de Vigo se non 
contase cun porto polo que ex
_porta a Inglaterra e Fráncia? 

lso é certo. Tamén están os aero
portos. Nós estamos nun currun
cho é un aeroporto galega podía 
servir· de intermediación entre 
continentes. Claro que isto é in
compatibel coa política de ter tres 
aeroportos, tres universidades ... 
Hai economias que se chaman 
de aglomeración que se están 
perdendo. Ter tres quera- dicer 
que nengun vai ser de primeira 
clase. Pedir comunicacións por 
terra é correcto, pero poucos ta
lan do ferrocarril que no futuro 
está destinado a revitalizarse. 
Claro que dada a coxuntura da 

Precisa construción e das obras públicas, 
Manuel Fraga opina que o go- - que se presenta difícil nos próxi;- , 
verno non debe inmiscuirse na urxentemente un ha mos tempos, as estradas poden 1 

economia e reserva para este ser unha forma de salvar ás : 
unicamente o papel de criar in- política industrial'. construtoras e facer negócio.+ : 

. 1 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) -

A TVE en G asulaga 
aos espectadores con 
imaxes de recheo de 
Castro de Lea que se 
repiten un dia detras de · 
outro. Aí atrás era 
Fonmiñá. Como a 
repetición dos minutos 
musicais sexa baremo 
para medir a axilidade 
da empresa!! 

· Pinochet celebrou o 

19 aniversário da 
sublevación militar 
contra o govemo 
democrático de Salvador 
Allende con 21 
cañonazos.A 
democrácia de Chile 
permite esas causas. 
Para pecados só os de 
Hoenecker. 

Euro-Disney de 
Paris, o novo 
establece mento 
destinado a abraiar aos 
europeos e que alguns 
intelectuais galos 
calificaron de Chernobil 
cultural, está a dar 
perdas. Non hai tantos 
clientes namorados do 

Solidariedade 
com. os cataláns 
e homenajem ao 
senhor Avilés de 
Taramancos 
Depois de saudar a gente deste 
semanario, polo bom trabalho 
que estám fazendo, e felicitalos 
desde Centroamerica polo último 
número e o especial, pois gosta
ronme muito, e como estou tam 
lo"nge, pois o artigo do Senhor 
Nieto Pereira, no que de algumha 
maneira, resalta afame quepas
sa a maioria do povo do Subcon
tinente Americano, pois tem toda 
a razóm, vaiam as minhas felici
tagons para todos e também co
mo nom, para os patriotas que 
acodirom a San-
tiago de Com-
postela, a revin
dicar os direitos 
nacionais da 
Galiza, um sau
do para todos 
eles. 

No último núme
ro deste sema
nario (533, de 
30 de Julho), in
formasse sobra 
catalánidade 
das Olimpiadas, 
e eu desde tam 
longe estou to
talmente dacor
d o, pois os 
meios de comu
nicac;om centro
americanos re-
saltarom isso, 

Avezes 
faziam o 
comentário de 
que eles 
potenciaban o 
espanhol, 
contra o 
inglés, 
mentres que 
os espanhois 
potencian 
out ros 
idiomas. 

tanto o da bandeira catalana, co
mo o idioma catalám, dandolhe 
protagonismo também ao Sen
hor Pujol, a vezes por exemplo 
em Radio Sandino desde Mana
gua-Nicaragua, que informaba a 
decote sobre o desenrolo das 
mesma~, pois parecialhes isso 
da bandeira catalana, idioma, 
pois parecialhes como algo raro, 
pois inclusso traduzian o neme 
catalám de Jordi, e isso faziano 
adrede, pois explicabam o que · 
significaba em catalá e mais es
panhol, e utilizabam o espanhol; 
a vezes incluso faziam o comen
tario de que eles potenciando o 
espanhol, contra o inglés, e os 
espanhois potenciando outros 
idiomas, ja sei que isso é produ
to do desconhecimento de que 
no Estado Espanhol, existem 
nac;ons com cultura própria, dis
tinta a castelhano, por isso felici
to aos cataláns, pois ensinaronl
he ao mundo que existem, que 

GONZALO 
renegados, ainda lhes fica algo 
de vergonha;-ainda que eu nom 
som simpatizante deles, pero hai 
que reconhecer a diferenc;a, que
ro suscrever na sua totalidade a 
carta de Nacho Taibo de 23 de 
Julho neste semanario. 

p R [ \Í t\2. i ~ 1 1 r. Í 
í.\ ?Rf.VAR\ cAc,HEh 

Também lhe queria rendir umha 
homenajem ao Senhor Avilés de 
Taramancos, pala sua luita com 
o nosso idioma e cultura em ge
ral, como essa pessoa som as 
que fam falta na Galiza, descan
se em paz, ainda que o seu espi
ritu nunca morrera. Saudos de 
um independentista deste lado 
do Atlántico.• 

EL í~P~~K 
NÓS PRt.VAr<lCAREMOS 
\JóS VtNLlNCiAREDES 
tLt.5 ... AS'bOl_UER.fú/ 

V.P. 
(EL SALVADOR) 

existe a sua bandeira, o seu idio
ma e cultura em geral; na final 
podesse ver a multitude de sen
yeras, assí como o de Catalonia 
far freedom, bandeiras espanho-
1 as umha minoria, também se 
podem ver na televissóm na final 
a bandeira do nosso País Galiza, 
que emocionante, pois vironse 
varias, aos espanhois isso nom 
lhes gostou nada, pois espera
bam , que fossem todas ou a 
maioria bandeiras da Espanha, 
polo tanto felicito aos catalans 
polo seu trunfo e solidarizome na 
sua reivindicagom de formar eles 
mesmos o Comité Olimpico Ca
talám, e também a minha nora
boa polo troce na toponimia para 
o Estado Espanhol, incluido as 
matriculas dos automoveis. Ja 
me gostaria ver os artigas de 
Carlos Luis Rodríguez na Voz de 
Galicia, sobre o tema, pois su
ponho que escreveria algo, so
bre isso, por suposto em contra, 
de todo o que seja positivo para 
a potenciac;om das culturas das 
nac;ons sen estado da Espanha, 
como também lhe molestaría a 
catalanidade dos jogos olimpi
cos, e mais a reivindica,c;om por 
parte do Senhor Pujol da consti
tU<;óm do Comité Olimpico Cata
lám em um futuro, quizais para 

XA ÁVENDA 

a 
EDI C IÓN S 
ABOSADIULA 

atlanta, eu sitnome mui ledo polo 
cabreo de esse periodista. 

Suponho que ao Senhor Vaz
quez .Alcalde de A Corunha, pon
herianselhe as cores, polo troco 
na toponimia Catalana, pois os 
socialistas cataláns no seu con
junto estám satisfeitos, pois nom 
som renegados, e nom vendem 
ao seu País, como fam os do 
PSOE, que ressidem na Galiza, 
que som uns renegados, ha uns 
anos ainda ficaba algúm, que se 
podia dizer que era a excepgom, 
pero agor aé que som todos 
iguais, uns renegados, destruem 
a cultura do nosso País ou aju
dam, os nossos labregos nunca 
estiverom com tam pouco hori
zonte, a nossa escassa industria 
igual, as estradas que se iam a 
fazer, pois agora que estamos 
em crise, pois suponho que nom 
havera dinheiro, como sempre, é 
provavel que comenze a cons
truc;om das mesmas no próximo 
século ao final, ou seja que dife
renc;a hai entre o PP e o PSOE 
na Galiza; sem embargo na Ca
talunya hai que reconhecer que 
no é igual PP que PSC, pois eles 
ainda conservam a dignidade, e 
seguem a chamarse socialistas 
cataláns, ou seja nom sóm tan 

Golf Domaio, 
lobos con pel 
de cordeiros 
Somos proprietários de 52 fin
cas, localizadas no monte de Do
maio que foron ocupadas e rou
badas pro Golf Domaio S.A., 
cunha total impunidade e un des
carado abuso de poder. 

Esta empresa que se apresenta 
diante da sociedade galega co
mo algo que significa progreso, 
turismo e desenvolvimento, ven 
senda na realidade representan
te dun auténtico 
expólio, consen-
tido e aplaudido 
polos que din 
ser as autorida
des destes país. 

A desvergonza 
e a i nxustiza 
son tan gran
des, que, por 
parte do Conce-
11 o e Governo 
Civil, permítese 
que se ocupen 
camiños públi-

Permítese que 
se ocupen 
camiños 
públicos, rio, 
manantiais, 
monte 
comunal.. .. 

cos, rios, manantiais , monte co
munal. .. E por se fose pouvo 
arrasan e rouban as nosas te 
rras, sen que tampouco por parte 
da Administración de Xustiza , 
até o momento se atendan as 
nosas denúncias, ainda que se
guiremos con elas. 

Xa só nos queda a denúncia e a 
mobilización públicas para que 
toda a Galiza se inteire de que 
clase de democrácia ternos: a 
dos mangantes, ricos e todopo
derosos, pero non irnos parar até 
conquerir que nos devolvan as 
nosas propriedades.• 

VICIÑOS DE ÜOMAIO 

EsTAMPAS 
DO MUNDO 
ELEGANTE 

I 

a obra cardinal de Xesus Campos~ 

De Ramón Piñeiro a Antón Reixa, 
dos folguistas aos PNNs, 
médio cento de textos 

ilustrados. 
I 

UN C .O R T E A NA V AL LA. DA ULTIM .A DECADA. 
/ 
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Petición á 
COTOP de máis 
estudos 
alternativos 
ao trazado da 
Vía de Alta 
Capacidade para 
o Val Miñor 
O BNG do Val Miñor considera 
que o estudo do trazado da Vía 
de Alta Capacidade, en período 
de exposición pública, pode ser
vir para comunicar algunhas zo
nas do Miñor co interior da Gali
za e coa Meseta, así como reco
ller parte do tránsito que do Nor
te veña pala Auto-estrada do 
Atlántico cando chegue a Puxei
ros , mais non vai arranxar os 
problemas de comunicación en
tre Vigo e o Miñor. 

A Via de Alta Capacidade pro
xectada, ademais de aumentar 
até 34 Km o percorrido dos 20 
Km . actuais entre Vigo e Baio
na, tampouco está pensada pa
ra comunicar entre si os tres 
concellos do Val Miñor. 

· Para o Bloque Nacionalista Gale
go o que se lle presentou aos vi
ciños do Miñor, dun xeito delibe
radamente escurantista, non foi 
un estudo informativo dun traza
do de Via de Alta Capacidade, 
senón o proxecto da mesma per
feitamente elaborado, isa si, disi
mulado cunhas poucas variantes 
sobre un mes-
mo traZado, que 
non é a mesma 
causa que vá
ríos trazados 
distintos. 

A COTOP debe
ría actuar con 
outro talante e 
transparéncia, 
oferecéndolle 
aos viciños ou-
tros trazados di-

Seria de gran 
interese 
contemplar a 
realización 
dos novos 
trazados. 

ferentes con outros pontos de 
partida, mesmo contemplando a 
posibilidade de comunicar Vigo
Baiona por un percorrido máis 
curto e máis prático. 

Neste senso consideramos que 
seria de gran interese contemplar 
a realización dos novas trazados, 
tendo en canta os cinturóns de 
circunvalación previstos para a 
zona Sul de Vigo e contemplados 
no PXOU desta cidade, toda vez 
que os pontos máis conflictivos 
de tráfico se dan nas estradas 

que van de Vigo á Ramallosa. 

Ao mesmo tempo coidamos, que 
sexa o tipo de vía que sexa a que 
chegue ao Val Miñor, para o BNG 
teria que cumprir certos requisi
tos mínimos; baixo nengun con
ceito será de· peaxe; deberá ter 
un número de entradas suficien
tes que a fagan útil para a povoa
ci ón do Miñor; non poderá ser 
nunca unha barreira entre as po
voacións e os lugares polos que 
atravese, cortando camiños de 
servizo ou estradas secundárias; 
ademais deberá causar o mínimo 
dano social e ecolóxico posíbel. 

Dada a importáncia que unha 
Via de Alta Capacidade vai ter 
para o Miñor, é impresncindíebel 
o seu coñecimento pala maioria 
dos viciños, asi como un estudo 
de vagar de todas as posibilida
des en canto a trazados. 

Por este motivo o BNG ven de 
apresentar nos Concellos do Mi
ñor e na COTOP a solicitude por 
escrito de ampliación dos prazos 
de exposición pública, así como 
que, por parte deses organismos 
se poña a disposición dos viciños 
persoal técnico axeitado, capaz 
de dar as informacións que estes 
demanden.+ 

ANTONIO ARAuxo QUINTAS 
(BNG-VAL MIÑOR) 

A ALDEA 

Parados, 
interinos e 
sindicatos 
(Resposta 
a Carlos Ferreiro) 
Quixer contestar o máis breve
mente que me fose posíbel á 
Carta dun compañeiro de sindi
cato que se publicou no ANT do 
1 O de Setembro. Eu, amigo Ca
ros, tamén milito no sindicalis
mo nacionalista, concretamente 
na UTEG (Unión dos Traballa
dores do Ensino de Galicia, 
INTG-CIG), e, como xa ves, per
tenzo ao mundo do ensino, e 
vou opinr portanto con coñecie
mento de causa, pois como ti 
ben dis , ti non pertences a ese 
mundo, e por iso mesmo paré
cenme moi perigosas as afirma
cións que fas. 

Parécenme perigosas porque da 
tua carta despréndase que cal
quer cidadán galega polo mero 
feíto de ser un contratado laboral 
(interino ou non) é autoniatica
mente un inepto, mentres que o 
feito de ser parado parece ga
rantir a sua cualificación. En pri
meiro lugar ten en canta que 
eses que se din parados repre-

ABORTO. 
RUÍDO SEN NOCES 

NANINA SANTOS 

"Ampliación" dos supostos despenalizadores do aborto no pro
xecto de Código Penal coa angúria da embarazada. (Matilde Fer
nández molesta porque non foi quen de convencer aos compa
ñeiros de governo para unha lei de prazos) . 

Bispos e Opus, alporizados co "terrorismo", "asasinato", "baix:a 
no listón moral", "decadéncia", "dexeneración". 

Griñán, ministro de sanidade, dix:o que lle importaba máis a opi
nión das mulleres. 

Aí vai a miñaque, ao igual que Jiménez Villarejo, fiscal Xefe do 
Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, sinto a restritiva. 

Se "Libre, gratuíto, na sanidade pública e á decisión da mu
ller (que non dos médicos, ministros , bispos e xuíces) nos 
tres primeiros meses de embarazo e causas (malformacións fe
to , perigo saúde nai , violación ... ) , en <liante", tírase do C. Pe
nal o asunto, deixando só os casos onde se faga contra a von
tade da muller. 

E ... como aí si hai noces, pois que fagan ruido .• 

empresarial 
REVISTA GALEGA DE ECONO:MÍA 

rato Mickey como se 
esperaba e xa tiveron 
que pechar un hotel. O 
Chernobil cultural 
quedou nunha simple 
celulosa. 

Na Feira Exposición 
Artesanal de Burgos 

pódense apreciar uns 
belidos encaixes de 
Camarinas (asi con "n"). 
Quizá os castellanos, 

que tanto defenden o 
seu "ñ", non gasten tanto 
deste. 

Unha pena deste 
presidente da Xunta de 
importación que veude 
arranxalotodo, de home 
de Estado, de político 
mundial e acabou 

sacándolle o plato aos 

pobres, poñéndolle o 5% 
aos partidos minoritários, 

ferido de medo a perder 
a maioria absoluta. 

Nervioso anda tamén 

Xosé Guiña. Contaxiouse 
do patrón e agora tamén 
gasta de descalificar aos 
xornalistas. A última foi 

unha traballadora de 
TVE. É o currante quen 
paga. Porque o de Lalin 

acabará ceando nécoras 

codirector. Por certo, 

• ENTREVISTA CO DR. MANUEL AL VES MONTEIRO 
LOES JUNCAL - AFONSO RNAS 

• SCHUMPETER E A TEORÍA DO EMPRESARIO 
RAMÓNLÓPEZSUEVOS 

• SISTEMA FINANCEIRO GALEGO E 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
ANJ'ON!O GRANDÍO DOPICO 

• A FINANCIACIÓN DAS PEMES POLAS 
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SOGARPO) 
XURX9 X. SALES ILLÁN 

• EVOLUCIÓN DO COMERCW EXTERIOR DE GALICIA 

• EMPRESAS E LINGUA 
XOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

• UNHA ANÁLISE DA XESTIÓN ESTRATÉXICA DA TECNOLOXÍA 
NAS EMPRESAS MANUFACTUREIRAS GALEGA§ 
MANUEL RUÍZ - GONZALO ALFONSÍN SOUÑO 

• O DEPÓSITO DAS CONTAS ANUAIS 
ANXO FERREIRA IGLESIAS 

E O FOMENTO DA EXPORTACIÓN • O AGRICULTOR INOVADOR EN GALIZA 
BEGOÑA CRISTEI'O BLASCO - JOSÉ SÁNCHEZ DE SAN DÁMASO CLAUDIO LÓPEZ GARRIDO 

• NECESIDADE E SATISFACCIÓN (11) 
IAGO SANJ'OS CASTROV!EJO 

• POSIBILIDADES E PERSPECTIVAS DO OVINO E CAPRINO EN GALICIA 
GON'ZALOFLORESCALVEI'E 
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que está moi insistente 
decindo que as cantas 
da Deputación son do 
ano 90, cando el xa non 
estaba, por ver se 
cola ... Que non Xosé! 

Que son do 89 ! 

Está ben iso de que a 
policia de Allariz poña o 
escudo da Galiza e non 
leve pistola. O que xa 
non vale tanto é presumir 
de uniforme novo, azul e 
branca, cando está 
copiado dos Homes de 
Harrelson. É 
contraditório ser 
interlocutor dos viciños e 
ir vestido de macarra, 
con botas altas, pano ao 
pescozo e boina de 
requeté. 

Saen notícias 
xenerosas do posíbel 

exílio de Fidel Castro. O 
curioso é que sempre . 
son do mesmo grémio os 
que lle aterecen retiro. 
Antes Chico Recarey, 
empresário de casas 
de putas en Rio, e agora 
empresários tamén da 
noite de México, 

segundo informa o Faro 
do luns 14. Son os que 
se están rifando o 
Tropicana e aspiran a 
encher de novo a i lla de 
prostíbulos. Así se forxa 
a democrácia. 

Tal como van os 
ventes da crise 

económica e dadas as 
restricións que se 
aviciñan, Víctor Manuel 
Vázquez Portomeñe 

gastará todos os aforras 
en Júlio lglésias. O 
Xacobeo 93 pode quedar 
na edición dunhas 
pegatinas e no agasallo 
de chaveiros co Pelegrin. 

••••••••••••• 

sentan só a un sector deles, co
mo ben se viu nas cartas que sa
í ron á luz pública máis dunha 
vez, pero isa si, parados con res
pecto á Consellaria de Educa
ción porque moitos deles esta
ban a traballar na privada. Pero 
ben, deixemos isot a un lado. 

As tuas afirmacións son tamén 
perigosas porque delas se des
p rende que a 
todos os funcio-
nários en práti
cas do 91, polo 
mero feito de 
aprobar . nesa 
convocatória, lle 
regalgron a pra
z a. E posíbel 
que para alguns 
fose un regalo 
caído do ceu, 
xa sabes ( ou 
non o sabes?) 
como. é unha 
oposición, po
des levar prepa-
rad os tres te-
mas de 85 e tes 

ACIG 
defendeu os 
intereses dos 
parados ao 
negarse á 
implantación 
do novo 
baremo de 
contratación. 

a chorra de que che caia un de
les, e podes levar preparados 82 
e ter a desgrácia de que che 
caia precisametne un dos tres 
que tes sen preparar, é como 
xogar á lotería. 

Son ainda máis perigosas por
que pareces dar a entender que 
a sorte de poder traballar como 
contratado é outro regalo divino. 
Tes razón en que é unha sorte, 
porque hoxe en día, e sobretodo 
a partir do 93, será unha sorte 
poder ter traballo, pero pareces 
esquecer (ou iso tampouco osa
bes?) que para que te contraten 
primei.ro te baremaban. E para 
isa todos faciamos a carreira en 
cinco anos como mínimo e al
guns pasaron anos abando ano
tados nas oficians do INEM, non 
esquezas amigo Carlos, que os 
que hoxe son contratados foron 
parados algun dia. 

Tamén é perigoso que digas que 
unha nota nun exame (e sublillo 
unha e un) sexa o méjtodo infalí
bel cando como deberias saber 
esa nota está condicionada á 
sorte que se teña no sorteo dos 
temas, e a un tribunal, formado 
por outros colegas que acederon 
nalguns casos en convocatórias 
quizá tan discutíbeis coma estas 
(refírome ás restrinxidas, claro). 
pero todo o que dixen até agora 
non ten importáncia. 

O que ten verdadeira importán
cia é o ton con que dis que un 
contratado xa sabe a que se ten 
que ater cando o contratan. Es
tás acaso a negar a posibilidade 
de reivindicar mellaras !abarais 
P,ara os contratados do ensino? 
E isa unha postura dunha persoa 
que presume de militar no sindi
calismo nacionalista? A min des
de lago non me parece unha 
postura moi defendíbel. 

Por outro .lado tamén me parece 
lamentábel que digas que a CIG 
non defendeu os intereses dos 
parados neste conflito, e que só 
defendeu aos contratados. Pri
meiro: os contratados teñen di
reito a seren defendidos. Segun
do: creo ademais que a CIG de
fendeu os intereses dos parados 
ao negarse á implantación do 
novo baremo de contratación, 
que só beneficia a unha adminis
tración que intenta impar o paro 
rotatório e impedir a estabilidade 
no pasto de traballo, precarizan
do o emprego e non adquirindo 
compromisos !abarais que permi
tan nengun tipo de reivindica
ción. Penso que a respeito dos 
parados foi a CIG a que mantivo 

ROMÁN SESTO 

iP1fb8'.1J~ AvANn~ 
rA'Y\ ,IWN~ PEt>ii>ch 

unha postura máis coerente. 

E perde coidado polo teu tillo, ao 
fin e ao cabo, ainda que sacáse
mos un 3,5 seguro que calquer 
de nós estuou unha carreira uni
versitária de polo menos 5 anos 
(imaxina a de exames que tive
mos que facer e que aprobar) e 
superamos o Curso de Aptitude 
Pedagóxica. Ademais, se estive
ses nun centjro seria incapaz de 
saber que nota sacou na oposi
ción cada un dos profesores 
asistindo ás suas clases, porque 
a dar clase non se aprende un 

dia aprobando un exame. 

En fin , o único que me queda por 
dicirche é que tes toda a razón 
do mundo cando dis que a Con
sellaria está na postura máis 
tranquila vendo como nos esna
quizamos nós sós, ainda que eu 
engadiria que tamén entre nós, 
de termos en canta colabora
cións como as tuas, que no can
to de asistir ao debate interno 
nunha organización sindical, op
tas pala vía máis individualista 
da carta ao director.• 

MARTA DACOSTA AwNSO 

Carta ao alcalde 
de Santiago 
Son un verdadeiro afeizoado á 
música de banda e, sempre que 
podo, asisto aos concertos da 
municipal de Santiago. De can
do en vez, a nasa agrupación 
puña nos seus programas algun
has obras do compositor Manuel 
Muñiz, ex compoñente de dita 
banda, e bon intérprete solista, á 
cal dedicou 40 anos da sua vida 
profisional. Levamos máis dun 
ano sen escoitar obras de dita 
autor, e ninguén nos dá unha 
resposta concreta de por que as 
obras galegas de Manuel Muñiz 
non aparecen nos programas da 
Banda. Con todo respeito ere
mos que as obras de Muñiz son 
tan dignas de figurar nun progra
ma de concerto como as dos ou
tros compositores. A maioria das 
bandas da Galiza interpretan as 
obras de Manuel Muñiz , e en 
cámbio non aparecen no atril da 
nasa agrupación. O pasado ano 
toda a prensa galega facíase 
eco dunha audiéncia oficial no 
salón de actos do Concello de 
Santiago onde aparecían foto
grafías de Xerardo Estévez e 
Manuel Muñiz entregando to
das as obras ao Sr. alcade co
mo doación ao arquivo munici
pal. Por isto, a miña pergunta é 
a seguinte: Quen ten a culpa 
de privar aos afeizoados da na
sa banda, dunha música auten
ticamente galega e composta 
con dignidade por un home tan 
profisional? Se somos verda
deiramente demócratas , agar
damas que o Sr. Alcalde , ou o 
director da banda, nos den un
ha sincera resposta sobre esta 
auséncia da música de Muñiz 
en todos os programas da Ban
da Municipal.• 

XOSÉ CAsTRo 
(SANTIAGO DE C OMPOSTELA 

r----------------------------------------------------------------------------, 
Nace a 
Associa~om 

Gaiola para 
tratar os 
problemas da 
marg1na~om 

O passado dia 1 O de Setenbro, 
nas dependencias da parróquia 
de Conxo, em Compostela, tive 
lugar a constituigom da Asso
ciagom "Gaiola". 

A nossa Associagom cria-se 
para a defesa das liberdades e 
direitos fundamentais da pes
soa, nomeadamente dos gale
gas e galegas que sofren qual
quera classe de discrimina9om 
ou marginagom. 

A iniciativa parte de doentes e 
trabalhadores/as da saúde 
mental das quatro províncias 
galegas que por primeira vez 
na história do nosso País unifi
cam-se solidáriamente para lui
tar a pral de um trato mais hu
mano e justo dos problemas 
derivados da marginagom so
cial na Galiza. 

A Associagom Gaiola será in
dependente de toda classe de 
organismos e' instituigons priva
das e públicas, aínda que esta
rá aberta a toda classe de aju
das. Com esta medida trata
mos de evitar qualquera classe 

de manipulagom do nosso la- as librerías Couce iro , Follas 
bar e garantir a nossa total in- Novas e Abraxas . 
dependencia. 

Contaremos coa publicagom tri
mensual de um vozeiro nacio
nal que será o nosso meio de 
expressom e que levará o ne
me de "Gaiola Aberta". Estará 
aberto a toda classe de colabo
ragons e servirá como veículo 
de expressom 
para todas as 
pessoas e gru
pos margina
dos de Gal iza, 
senda o idioma 
oficial do mes
mo o galega. 

Provissional-

A Associa~óm 
será 
independente 
de toda classe 
de 

mente ficou organismos e 
constituida um- instituiróns. 
ha Comissom '! 

Gestora com-
posta pro Antó-
n io Moreda Rodríguez, Jaime 
Piñeiro Iglesias, Xesús Seijas 
Díaz, Celso Silva Barros, Fran
cisco Xosé Girando Colinas, Al
berto Martínez Vila e Joaquín 
López Davila. 

A Associagom "Gaiola" agrade
cemos públicamente o apoio 
prestado pola Associagom Cul
tural "Arco da Velha" que ofre
ceu o seu local para a cele
bragom das primeiras assem
bleias constituintes e a todas 
as pessoas e establecementos 
públicos que ofrecerom-se a 
colaborar coas nossas activida
des, nomeadamente a Galería 
Sargadelos de Compostela e 

Queremos fazer um chama
mento a todo o Pavo Galega 
para que apoie as nossas acti
vidades dada a nossa con ; 
digom de precariedade de re 
cursos económicos, partimos 
sem património nengum e que 
o nosso labor será luitar polos 
mais marginados da sociedade. 

Para comunicar coa Asso
ciagom Gaiola podem-se dirigir 
ao afastado de correos n 12 

2.041 de Compostela. As pes
soas as que se podem dirigir 
em cada localidade som: 

Antonio Moreda Rodríguez e 
Xesús Seijas Díaz, no Psiquiá
trico "San Rafael" em Castro de 
Ribeiras de Lea, Lugo. 

Jaime Piñeiro Iglesias, Joaquín 
López Davila e Francisco Gi
rando Colinas no Psiquiátrico 
de Conxo em Compostela. 

Celso Silva Barros e Alberto 
Martínez Vila no Psiquiátrico "O 
Rebullón" em Mas-Vigo. 

A Associagom Gaiola aproveita
mos este momento para saudar 
a todos os meios de comuni
cagom, grupos cidadáns, orga
nizagons culturais e sociais pa
ra que luitem com nós solidária
mente nestes objectivos e ofre
cemo-nos a colaborar e partici
par activamente em toda classe 
de actos que defendam ás pes
soas marginadas de Galiza. + 

L----------------------------------------------------------------------------~ 
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~~~~~~~~~~~ FESTIVAIS E ESTREAS DE TEATRO~~~~~~~~~~~ 

Cultura anúncia o enterro 
da sua política de busca de público 
O CDG di que A Lagarada rompe cunha década de parálise no teatro 
• G. LUCA DE TENA 

Na ínqueda véspera da 
estrea da versión de A 
Lagarada no cenário 
aberto do pazo de 
Trasalba, o Centro 
Dramático senténcia a 
morte da política de 
buscar público e anúncia 
a resurrección doteatro 
galego despoisdunha 
década de parálise. Os 
profisionais contestan á 
dura descalificación do 
seu traballo. 

O director do CDG di que quer 
"invertir a tendéncia habitual de 
achegar o teatro ao espectador" 
porque a obra de Otero só se repre
sentará na que foi residéncia de 
Otero, na mesma solaina na que 
vendimadores, músicos e señores 
viveron na imaxinación do escritor. 
O conselleiro de Cultura asegura 
que A Lagarada será un sondeo do 
nível cultural do país xa que no 
précio dunha entrada danlle viaxe 
en autobus e participación coral na 
representación. Os espectadores 
son convocados entre fusco e fusco 
e entran no pazo pola porta de ser
vizo para facer un percorrido polo 
interior antes de sentar no pátio. O 
conselleiro de Cultura considera 
que esta fórmula que califica de 
audaz leva consigo un risco ·que o 
seu departamento asume. 

Non existe o lgaem 

Na roda de pren a na que anúncian 
a estrea a conselleria de Cultura 
obrepon e ao IGAEM que aparece 

en evidente e inexplicábel au én
cia, a pesar de que durante máis 
dun ano o novo ente autónomo ins
titucional para o teatro, a mú ica e 
a danza tomaba en repetidos anún
cios o relevo da Xunta para a ad
ministración do teatro. 

As palabras do conselleiro e as do 
director do CD non dan para com
prender en que consiste o cámbio 
de política teatral. "A Lagarada 
permite unir a tradición do teatro 
galego coas tendéncias vangardis
tas do teatro europeu e por iso se 
explica a preséncia de Planella", 
dixo o responsábel de Cultura. Pe
ro esta descripción non parece con
traditória coa teorización en boga 
que desde 1984, data de fundación 
do Centro, foi a de Eduardo Alon
so. O primeiro director do CD de
fendía un equilíbrio entre calidade 
e códigos de doada comprensión 
para iren restablecendo unha rela
ción danada ou non existente entre 
a sociedade e o cenário. A Lagara
da non é unha proposta de máis di
fícil comprensión ou dificuldade. 
A sua novidade non está no nível 
do discurso teatral senón en que 
non itinera. 

Camilo Valdehorras, animador de 
Abrente, home de teatro que hoxe 

Un soño de verán foi o último espectáculo itinerante do CDG. A lagarada rompe con este costume e coa filosofia de "achegar o teatro ao público". 

reside en Barcelona, descrebe A 
Lagarada coma "o mascarón de 
proa que insta a sair da parálise de 
criatividade na que o teatro galego 
vai esmorecenedo desde hai unha 
década". A Asociación de Compa
ñia Profisionais de Teatro repon
se: "a verdade é que algúns dos 
profisionais de teatro que levamos 
anos traballando, dia a dia, espec
táculo a espectáculo, pavo a povo, 
praza a praza, atranco a atranco 
( ... ) empezamos a estar farros de
ses personaxes que se aproximan 
ocasional e esporádicamente a tra-

ballar no teatro galega (sempre só 
no caso de que exista un suculento 
contrato polo médio, normalmente 
do CDG, porque se non non se 
dignan) e poñendo fachenda de 
salvadores, chegan, insultan, des
califican e vanse". 

A eleición do catalán Pere Planella 
para dirixir A Lagarada, confirma 
unha liña de comunicación aberta 
entre o Centro Dramático e o teatro 
de Barcelona, inaugurada con Ma
rio Gas (O Mozo que chegou de 
Lonxe) e seguida por Ricard Salvar 

(O incerto señor don Hamlet). 

O capítulo de promoción recibirá 
nesta obra unha atención superior, 
segundo anunciou o director do 
CDG. Está en programa invitar a 
críticos, directores e dramaturgos 
de todo Estado que "van alucinar 
ao ver como unha obra que o mes
mo Otero Pedrayo subtitulou como 
peza para lér tamén pode ser re
presentada no mesmo cenário para 
o que foi deseñada". 

Pere Planella canta coa colabora-

ción de Camilo Valdeorras na dra
matúrxia. A cenografia é do arqui
tecto lago Seara e o vestuário de 
Adolfo Dominguez; as ilustracións 
musicais de Enrique Macias e os 
arranxos para coro de Johám Tri
llo. No elenco de intérpretes están 
Susana Dans, que interpreta a Bal
banera; Luisa Martínez no papel de 
A Basilisa de Quenlle e Andrés Pa
zos no papel do señor Vences. O 
reparto consta de 21 actores. 

No pazo instaláronse duas gradas 
de 170 prazas cobertas. + 

:············································································································································ 

O Festival do Carballiño 
conso!ídase como mostra do teatro galega 
Catorce espectáculos formaron a 
programación da XIV edición do 
Festival do Teatro Galego do Car
balliño, que reivindica o carácter 
de mostra internacional da cena 
galega. 

A peza inaugural, presentada o 
dia 5, foi A Ruadas Balconadas, 
escrita e dirixida por Kukas a par
tir dunha popular lenda compost~
lana. Marionetas e actores repre
sentan dez persoas nun espectácu
lo de grande eficácia plástica. 

Nunha Función especial para o 
Teatro ourensán, a compañia Sa
rabela levou ao festival a monta
xe de As Sillas de Ionesco, peza 

clave do teatro do absurdo. O 
mesmo domingo a compañia Pi
fano Trupe trouxo o espetáculo 
Tatuaxe, sobre textos de Manuel 
Lourenzo e dirección de Xan Ce
judo. A obra para duas actrices 
estuda unha situación límite nun 
ambente pechado. 

A compañia TBO presentou Tor
dos e Piraguas, musical que xun
ta tres estilos diferentes de convi
véncia nunha história provocado
ra. Tranvia Teatro levou A 
Mostra, comédia absurda de Cán
dido Pazó para tres actores. O Te
atro da Lua monto u De Picas , 

·Cruces e Carabelas de Roberto 
Salgueiro, farsa da conquista na 

que actuaron Dori Bárcena, Bea
triz Graña e Patricia Vazquez. 

A Función Especial de Teatro Al
ternativo presento u a M atarile co 
seu espectáculo Andante, sobre 
textos de Leopoldo Maria Panero, 
dirixido por Ana Vallés. O Dia do 
Espectador foi para Coktail Sin 
Fónico de Dario Fo, por Latirili 
Teatro e Pe tras e Karim de Fass
binder polo TET do Carballiño. 

A Mostra de Monicreques tivo a 
montaxe de Kinkon, polo Teatro 
Kaos de Moaña, e a A Beta e a 
Besta e Noite de Verán polo Tea
tro do Cachirulo. A compañia Os 
Quinquillas representou ainda A 

Danza e a Meiga, Vilamea Un 
Bosco e Feira de Lixos e Tranvia 
o espectáculo para nenos O Metro 
Branco de Cándido Pazó. 

No Festival incluiuse a Exposi
ción Carballiño 92 na que partici
paron 60.000 persoas e o II M a
ratón Fotográfico do do Teatro 
Galego. Durante a Gala do Teatro 
entregáronse o Galard.ón Festival 
á Traxectoria Teatral a Manolo 
Vidal Vázquez; o Galardón Espe
cial ao Traballo Cultural a Aure
lio Miras Azor; o do traballo tea
tral no Carballiño a Carlos Mau
rin e o prémio de traxectória em
presarial a Construccións Otero 
Cerdeira.+ . •.•..•.••......•..............................................................•...........................................................•.. 
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UN. VIVEIR:O· TEATRAL EN-PERIGO 
O · FESTIVAL DE RIBA.DAVIA NON PERDE O AR DE URXÉNCIA 

RExlNA VEGA 

Outro ano máis, do cinco ao nove de· Agosto, as xentes 
que viven e/ou disfrutan do teatro na Galiza tiveron cita 
en Ribadávia. A Mostra chegaba así á sua oitava edición 
de acordo coa fama internacional que adquirira aló-polo 

1980, un perfil preñado de ambicións artísticas e de 
ganas de abertura cara o que· de bon viñese do mundó 

dos teatros tanto nacionais como extranxeiros. 

especializado, fixo para todos evi
dente a necesidade dunha aposta 
séria e dunha redefinición de enfo
ques que axuden a recuperar a for
za perdida. Entre as medicinas pre
cisadas figura tamén, como aponta 
o seu director Rubén García, un 
vello obxectivo: "a ratificación do 
festival de Ribadávia como cenário 
veterano da acción teatral na Gali
za, xunto coa dimensión interna
cional, o carácter de Mostra selec
tiva anual do teatr0-galego". 

VALENTÓNS 

Frente á suma de problemas e de 
tintes agoirentos, boa é unha lición 
de vitalidade, unha lición como a 
que agasallaou o dramaturgo Al
fonso Sastre, encarregado de abrir a 
recente edición. Recordándonos 
que o teatro viveu sempre no meio 
das dificuldades, Sastre, un home 
fronteirizo que sabe moito de males 
e de loitas, quixo paliar o tremen
dismo actual e animar aos teatreiros. 
tomando emprestada unha frase do 
Quixote: "Adelante los valentones 

tos de certo cachondeo, sen máis, 
Tras o éxito prefabricado das coci
ñas teatrais madrileñas, subia ao ce
nário do auditório do castelo unha 
compañia galega: Teatro do Morce
go, coa obra Misterio Cómico, de 
Dario Fo. Celso Parada, intérprete e 
alma de empresas como as Xoma

cesivo de clichés xestuais e por un
ha aceleración frenética que, des
mellorando ritmo, corre o risco de 
apresentarnos ao actor máis coma · 
un atleta da cena que coma un có
mico de caste, capaz de xogar co 
enorme valor da pausa, do siléncio 
e da ollada. Contado, apesar duns 
defectos que unha mínima revisión 
poderia facer desaparecer, Misterio 
Cómico é xa unha proba fidedigna 
do que pode dar o teatro galega á 
marxe do paraugas institucional, si
nalando ademais un novo paso no 
lóxico camiño da colaboración en
tre os profisionais das duas bandas 
do Miño. 

Unha obra case descoñecida do 

boa e homoxénea calidade na in
terpretación, unha cenografia que 
conquire recriar os guiños velaz
queños cos que a versión de Sastre 
adubia pictoricamente a peza, un 
emprego eficaz das marionetas, 
son, entre outros, os méritos cos 
que esta compañia transmite.o bri
llo e a modemidade desta insólita 
obra de Lope. · 

E á beira do clásico español, outro 
clásico entre os clásicos, Shakespe
are, figurou tamén no programa da 
Mostra. Un soño de verán de Alon
so/Guede, última montaxe do Cen
tro Dramático, en xira polos cascos 
históricos máis importantes da Ga
liza, acugulou ao público no adro 
da Igrexa de San Domingos. O 
aplausos, buscados tan desespera
damente polo organismo oficial, 
non puderon resoar sen embargo na 
cita de Ribadávia por mor da chú
via que, rompendo a ilusión eróti
co-festiva do "Soño", terminou 
abrigando a su pender a función . 

Pero, ademais da vertente clá ica, a 
Mostra quixo tamén atender ao tea
tro de rua e de humor vi ual. Tres 
grupos foron os encarregados de 
levar a risa e a animación á capital 
do Ribeiro: os belgas Wurre Wurre , 
que apenas acadaron algun que ou
tro sorriso benevolente, o basco 
Tarima teatro que, sen e taren á 
altura de moitas das suas anteriores 
montaxes, lograron captar a aten
ción co seu Domingueros, irónica 
cenificación dos praceres dun día 
de campo para unha consumista fa
mília tipo bilbaína, e os italianos 
Pendolari dell' Essere, que si atin
xiron as gargalladas con Tatum-Ta
tum Crack, un espectáculo sinxelo 
pero feíto con grácia e profisión. 

A última· convocatória-, alentada 
polas mesmas nobres intencións de 
sempre, revelou, sen embargo, que 
os males endémicos (escaseza de 
orzamento, falta de planificación, 
desinterese institucional), tamén de 
sempre, están cada vez máis perto 
de agostar o fecundo viveiro teatral 
de Ribadávia. A situación crítica 
na que se ten deixado cair á mostra 
vólvese ainda máis penosa cando 
unha lembra esas páxinas sen as 
que o teatro galego non poderia 
pensarse, as páxinas escritas na 
época de Abrente. Para recordar 
aqueles tempos fundacionais, os 
das mostras e concursos de teatro 
galega, unha exposición no Museu 
de Artes e Costumes populares 
abria as suas portas os días do fes
tival. Ali, libros, artigos, carteis .. . 
daban test~muño do debate e da 
axitación que de 1973 a 1980 mar
caban edición tras edición. As con
frontacións e falta de apoios apaga
ron a lapa de Abrente; non obstan
te, o prestíxio e a capacidade de 
atracción que se tiñan acadado fo
ron aproveitadas nunha nova an
daina, a "internacional". Esta se
gunda ·etapa, guiada por critérios 
de calidade e avangarda, seguiu 
confirmando a Ribadávia como a 
máis interesante cita teatral para o 
público galego, pero os problemas 
que apresentaba nos seus inícios 
son hoxe repetidos até a canseira, 
un lastre que frea a consolidación 
da Mostra e que a conduce a unha 
indefinición perigosa para a sua so
brevivéncia. Excesivamente ligado 
a unha política de concello (este 
ano unha moción de censura estivo 
a pique de botar por terra a convo
catória), sen un suficiente apoio 
económico por parte da Xunta e 
sen unha infraestrutura que permita 
unha axeitada xestión e publicita
ción, o festival non ten logrado 
desfacerse dese ar de urxéncia que 
desluce os seus logros. 

· del mundo". A tema recomenda
ción de coraxe do pregón deixaba 
paso á primeira recomendación do 
festival, unha proposta, por certo, 
falta de todo risco, "Entre tinie
blas", versión teatral da coñecida 
película de Almodóvar, adaptada e 
dirixida polo madrileño Fermín Ca
bal. A receita teatral non podía me
nos que asegurar o éxito de público 
de antemán: sona de Almodóvar e 
reparto televisivo (Rossy de Palma, 
Beatriz Carvajal, Julia Martínez, 
GJoria Muñoz, Amelia del Valle, 
Carmen Losa, Pilar Ruiz e Flavia 
Zarzo), entretecéndose nunha co
média de monxas que, sen acadar a 
frescura do filme, oferece momen-

das de Teatro 
do Festival In
terc él tic o do 
Morrazo, e Jú
lio Cardoso, 
reputado di
rector portu
gués, que re. 
ceberon por 
este traballo 
os "Prémios 
Compostela 
de teatro" de 
1991, atréven
se e resolven 
con dignidade 
unha peza que 
nas suas revi
ra voltas gro 
tescas, na sua 
linguaxe e mí
mica popular, 
na sua total 
simplicidade 
de meios, en
frenta ao ac 
tor, ao xogral, 
a unha durísi
ma proba de 
talento dramá
tico. Parada Alfonso Sastre foi convidado especial en 
ten ese talen- Ribadávia. 

archicoñecido 
Lope de Vega, 
El asalto de 
Maastricht, 
polo Teatro 
Corsario de 
Valladolid, pi
sou tamén a 
táboas de Ri
badávia. O tí
tulo, hoxe en 
día tan de co
l un a diária, 
que a exce
lente versión 
de Alfonso 
Sastre prefe
riu substituir 
por Asalto a 
una ciudad, 
descóbrenos 
un dos mella
res momentos 
de Lope, cu
riosamente un 
dos menos ca
nónicos, me
nos "lopia
nos". Asi sur
prende atapar 
da man dun 
dos baluartes 

Así foi a Mostra deste ano, un ano 
fraco de carta e abundante de nu
boeiros que ten de facer reflexionar 
a profisionais e in titución . E é 
que non apostar por un do aconte
cimentos que máis teñen contribuí
do o panorama teatral galego u
pón tanto unha falta de vi ión co
mo unha de lealdade ao pe o de 
case vinte ano de hi tória. + 

Reflectindo todas estas caréncias, a 
Vill Mostra Internacional, cun or
zamento recortado en cinco mi
llóns e empregado nunha progra
mación que non chegaba a conten
tar nen ao público popular nen ao 

to, un talento 
que escintila en moitos momentos 
do espectáculo, ainda que por veces 
se bote en falta un meirande coida
do por parte da dirección. E é que a 

· interpretación, que debería ser ma
xistral, vese luxada por un uso ex-

dos valores 
pátrios unha obra zumegante de 
antimilitarismo e de crítica contra 
a mitoloxia dos Tércios de Flan
des. A traxicomédia pulida e ac
tuabzada por Sastre é ben levada á 
cena polo Teatro Corsario. Unha 
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.A romanización de Galicia 
Unha nova visión da 

Romanización, matizando os vellos 

esquemas decimonónicos e as 

xeralizacións clasicizantes e 

uniformadoras. Incidindo en temas 

como a ocupación do territorio, a 

plástica provincial a epigrafia e a 

numismática. En fin a história 

global <leste periodo na Galiza. 

EN PREPARACION: 

3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 

5.-0 Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 

7.-A igrexa galega, de Francisco Carballo. 

8.-A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 

9.-A desamortización, de Ramón Villares. 

10.-Historia económica contemporánea, de Xoán Cannona. 

12.-Lingua e Historia, de Santiago Esteban. 

13.:Prensa e outros medi~s de comunicación, 

de G. Luca de Tena. 

16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 

17.-0 movimento obreiro, coordenado por Dionisio Pereira. 

18.-0 nacionalismo, de Xusto Beramendi. 

19.-Guerra civil e Resistencia antifranquista, 

de Bernardo Máiz. 

, 20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana e outros. 

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



Exceso 
de didactismo 
Amor de tango, 
de María Xosé 
Queizán 

Mirando os cadros do filme "O 
último tango en París", Margot 
lembra. Comeza a pasear pola sua 
cidade, Vigo, e continua a lembrar 
a meio de flash-backs os tempos 
de cando era mociña até o tempo 
da guerra civil e a posguerra. 
Lembra a sua vida e a das suas 
amigas , e, á vez, vai lembrando 
como era, como naceu, e como é a 
sua cidade. Margot, Margarita, de 
boa família, progresista, iso si, 
como as famílias das suas amigas 
Alma e mais Chelo , que serán re
pre aliadas e fu siladas no 36. E 
lembra, tamén, o seu grande amor. 
Chinto, o seu tio. Un amor de tan
go, que naceu á sombra - ou a 
carón- do tango. 

Vai lembrando as vidas dela e das 
sua amigas, e polo meio, o Vigo 
dos anos vinte, trinta -sobreto
do-- e cuarenta. A vida das mu
llere traballadoras de Vigo, a das 
mulleres da burguesía progresista 
que ama (esa burguesía) a sua ci
dade e quer facer dela unha gran
de urbe. Moita hi tória atravesa a 
novela. Ás veces cobre a trama e 
non deixa ver os per onaxes. Per
sonaxes contradi tórios que a auto
ra -onmisciente- domina ao 
seu antollo. É esa ' omnisciéncia" 
da autora, impregna a estrutura 
profunda da nqvela de tal xeito 
que aquela (a estrutura) vai ir 
conformando pouco a pouco o re-. 
lato até tomar a forma dun folletín 
do XIX. 

A estrutura folletinesca vai tomar a 
novela na sua totalidade. O produ
to que entrega María Xo é Quei
zán, Amor de tango(l ), paréce e 
rnoito a e e produto manufactura
do, preparado e empaquetado no 
que e distribue un mundo de ideas 
dada que é o fo lletin. Idea dada 
que ateazan a indepéndencia dos 
per onaxe para convertelos, nun 
momento dado en pura entelé
quia e arquetipo ideolóxicos. A 
preparación e empaquetamento do 
produto, fai que -coma no folle
tin - actue un mecani mo de con-
o lación. Afinal, ainda que non 

triunfe o ben ( ic), aquela da ami
ga que ca a cun fascista traizoan
do a memória do pai, fusilado po
lo rebeldes, remata louca, nun 
manicómio. Margot, Margarita, 
que sentirá frustrado o seu amor, 
que odiará ao home que a abando
na, seu tio Chinto, que viñera da 
Arxentina e lle ensinara o tango e 
a paixón do amor (ou o amor pai
xonal), saberá, anos despois, que o 
seu amado renunciou a ela por 
amor. Para non facela infeliz. Mar
got saberao cando xa é tarde, pero 
tornará a reconciliarse co ~or. 

O produto saído das mans da au
tora "omnisciente", non .pode ter 
rachadelas. Asi, para que non ha
xa surpresas , avisarase ao leitor 
de que poden acontecer feítos de
terminados: "Para Margarita, o 
seu tío de Arxentina tiña o encan
to de enigmático. Ignoraba daque
la que outros encantos ía descu
brir con el" (páx. 68). Se -coma 
nos vellos folletins- aparece un 
personaxe túrbio -o que asusta a 
Chelo--, ao remate será máis túr
bio ainda. E para que nada falte 

Maria Xosé Queizán. 

na estrutura folletinesca do relato, 
os diálogos adoitan a ser informa
tivos, non sobre os personaxes, ou 
a acción que se desenvolve(2), se
nón sobre o arredor social ou polí
tico. Así como a sua dose de di
dactismo que remata por atrapar á 
autora : "Tal vez; unha das cir
cunstancias que inclinou a balan
za polo Berbés foi a retórica de 
Basilio Álvarez que abandonou a 

aldea, a terra 
onde ía semen

. tanda a reden-
0 relato ten ción dos foros 

momentos 
poéticos 

verdadeira-
mente 

logrados, e, 
sobretodo, 
un intento 

de facer 
literatura, 

da realidade 
urbana 

de Vigo. 

e a liberación 
das labrega s" 
(páx. 32), "Pois 
esa teima de 
que as mulle
res , de votar , 
ímoslle dar o 
poder á lgrexa 
non é nada 
comparado co 
que di xo 
Basilio Álvarez 
no debate das 
Cortes . Nada 
menos que acu
sou a Clara 
Campoamor de 
querer elevar a 

leí ao histerismo ( ... ) Se Lle conce-
den o dereito á muller de ser elec
tora faise do histerismo unha leí , 
afirrnou ' tan gallito ' coma sem
pre .. . " (páx. 115; o subliñado é 
meu XGG). 

Mais o relato ten acertos. Momen
tos poéticos verdadeiramente lo
grados e, sobretodo, un intento de 
facer unha literatura, unha novela, 
da realidade urbana de Vigo. Ma
ría Xo é Queizán enfrenta á(s) 
ua( ) protagonista(s) coa realida

de da cidade en que viven. Cidade 
que coñecerá, comezará a coñecer, 

GuieirQ 
. CULTURAL 

Leituras 

o seu esplendor coa xuventude de 
Margot (e de Alma e de Chelo). 
Mais pola tradición oral das suas 
avós, coñecerán o nacimento real, 
-cheo de dor e miséria das capas 
populares-, as mulleres que 
facian a espicha. Coñecerán as fol
gas das conserveiras contra o Se
guro de Maternidade -as mulle
res deben enfrentarse mesmo con
tra o seu Sindicato. Saberán da 
dor, da humillación e enfrentaran
se á sociedade burguesa da cidade. 
Alma e Chelo por educación, por 
ideoloxia. Margot rebélase por vi
talismo (ou vitalmente; en certa 
maneira, e ao xeito existencialista, 
porque llo pede o corpo ). A ollada 
que a autora, a meio dos seus per
sonaxes, bota sobre a cidade, é a 
ollada dun sociólogo que observa 
e analisa a confrontación das cla
ses sociais no seo do grande e 
complexo fenómeno da cidade 
moderna. Mais son estas páxinas 
de sociólogo ou de pedagogo, non 
de novelista, xa que a autora sínte
se preocupada pola condición hu
mana, polos determinismos so
ciais, pero non acaba de darlle for
ma literária -novelesca a estas 
preocupacións. Ao cabo, non é 
máis que unha ollada desde fóra 
-debido, talvez, á posición de 
clase das protagonistas- ao ruxe
ruxe e ao desenvolverse da c;idade. 

Amor de tango é a primeira nove
la en que, conscientemente, se in
tenta historizar a cidade de Vigo a 
base tanto de documentos históri
cos como de história oral, o fallo 
está en que a narradora non soubo 
distribuir ben os materiais que ti
ña -personaxes, documentos his
tóricos e orais, ficción e realidade, 
didactismo-- e a estrutura do fo
lletin do XIX acabou por tomar 
completamente a estrutura da no-

vela e facerse dona desta, apesar 
da autora. De aí que a presente se
xa unha novela falida, onde falta 
ficción e imaxinación, e sobra di
dactismo e mecanismos de conso
lación do leitor. + 

XGG 

1) Edicións Xerais . Vigo, 1992. 166 páx. 
1.250 pta. 
2) A información dada pola narradora, é tan 
aleatória ás veces , que mesmo nos informa 
do seu nacimentos e as suas circunstáncias. 

A outra cara 
·aa realidade 
Labregos . 
con ciencia 
de Lourenzo 
Femández Prieto 

L. Femández Prieto (A Devesa-Ri
badeo, 1961) logra nas suas obras 
sobre Rof Codina, A Granxa Agrí
cola da Coruña etc. e moi en con
creto con "Labregos con ciencia", 
desvelar a cara oculta do saber 
campesiño.(1) 
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Esta obra é reivindicativa desde o 
limiar:" A concepción hoxe impe
rante sobre a agricultura galega 
contemporánea estádominada pola 
idea do atraso sobre calquera outra 
consideración. Dende a Economía 
estableceuse a concepción histórica 
dunha agricultura galega tradicio
nalmente atrasada; dende a Historia 
quero matizar esa postura, non 
atendendo exclusivamente ás con
dicións económicas senón ás con
dicións sociais e institucionais que 
permiten pensar, dende os primei
ros achegamentos a esta cuestión, 
nunha realidade diferente á que se 
ten elaborado ó reparar unieamente 
nas variables económicas. E quero 
fa~lo, sen ambaxes, dende o punto 
de vista do campesiñado"(p.15). 
Sen dúbida, "Labregos con cien
cia" é untia bocanada de aire fresco 
para cantos estabamos tan ca.nsos. 
dos estereotipos manexados en 
Xomadas de Historia, como as de 
Ourense, polos seus organizadores 
ao estudiar a emigración , alimenta
ción etc. con datos das clases inte
resadas na sumisión dos labregos. 

A obra consta de tres partes: Unha 
agricultura campesiña consolidada 
nas portas do século XX, condi
cións sociais e institucionais da re
novación tecnolóxica da agricultu
ra galega no primeiro tercio do sé
culo XX e a adopción de innova-

(continua na páxina seguinte) 

__________ _____ 111· · conta de libros 

Emílio Gonzái.a ... é: Marcial Gondar. 

Ensaios de 
Etnopsiquiatria 

Marcial Gondar e Emilio 
González publican en 
Laiovento un interesante 
ensaio sobre a mediciña 
popular galega e a saude 
mental. Mal de ollo, 
aparecidos, espiritados, corpos 
abertos, demos, santos, .. . e un 

longo etcétera son semantemas 
culturais que o curador debe 
decodificar. O libro inclue 
traballos de Mariño Ferro, 
Manuel Cabaleiro, Lucila 

· Valente e outros autores que 
. aportan diferentes 
comunicacións e experiéncias 
ao respeito, conectando o saber 
científico convencional coa 
análise da cultura popular. 
O título Espiritados.• 

O livro 
negro 
da expansao 
portuguesa 

Xa ten duas edicións en 
menos dun ano este libro que 
relata, a meio dunha 
completa selección de textos 
históricos, as verdades da 
dominación portuguesa nas 
suas colónias. Co subtítulo 
de 500 anos de 
encobrimentos, Ana Barradas 
relata en Ministros da noite 
relata esa história crítica, 

para advertir que non se poda 
repetir pota parte de atrás un 
proxecto imperialista 
portugués. O libro .distribúeo 
na Óaliza Autonomia (Rua 
Maria Berdiales 39-2º-
Vigo). • 

Boletin 
de literatura 

Séptima entrega desta 
publicación universitária 
dirixida por Anxo Tarrio, que 
cobre especificamente un 
terreo no que de·maneira 
desigual tamén están 
presentes publicación como 
Grial ou A trabe de ouro, 
que alcanzan aspectos máis 
amplos que o literário deste 
boletin, que adopta unha 
maqueta semellante. Nesta 
entrega hai traballos sobre a 
narrativa de Ferrin, o 
xornalismo de Blanco Amor 
ou a preséncia de E~a de 
Queiros na obra da Pardo 

Bazán, incluíndose 
documentación textual, 
crítica de libros e páxinas de 
criación literária. Está á 
venda en librarías ou pódese 
pedir ao Servizo de . 
Publicacións da Universidade 
de Santiago. t 
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(ven da páxina anterior) 

cións na medida das necesidades 
campesiñas. 

F. Prieto coñece de primeira man 
as institucións a prol dos cámbios 
no sector primário. Ata agora era 
"A Misión biolóxica de Galicia", 
en Salcedo (Pontevedra), a que 
constaba con máis ampla divul
gación. Labregos con ciencia 
deixa constáncia de moitas mais 
institucións na mesma dirección. 
Penso que pesan demasiado os 
documentos destas institucións 
na valoración xeral <leste libro de 
F. Prieto. 

Para a xusta valoración do "agra
rismo" galega, a ponderación que 
se fai en Labregos con ciencia das 
medidas económicas_sobre as polí
ticas e ideolóxicas, é un paso ne
cesário; especialmente despois da 
obra de Alberte Martínez acerca 
dos sindicatos confesionais agrá
rios. Con estes datos perante nós, 
as ofuscacións de Silva Ferreiro, 
de Moure Mariño e outros apolo
xetas da sublevación militar do 36, 
quedan patentizadas. 

A obra consegue darmos a diná
mica evolutiva de preto dun sé
culo: " As transformacións da 
agricultura do primeiro tercio de 
século non poden comprenderse 
en clave exclusivamente econó
mica ou ténica por canto non é un 
proceso exclusivamente económi
co, senón tamén social e político. 
Un proceso no que o Estado en 
formación ocupa históricamente 
un papel senlleiro pero que pode 
ser ambivalente. Se é forte de im
pulso e se non o é de freo. No ca
so español, cunha estructura débil 
e desorganizada durante todo o 
XIX, de freo. No século XX, cun 
Estado aínda sen consolidar e con 
problemas para a súa construc
ción, a súa capacidade para pula
la innovación seg1:1e os vaivéns da 
Restauración. O entramado ten 
dificultades evidentes para fra
guar e cumpri-las súas funcións. 
Se o logrou en parte foi gracias ó 
dinamismo social da Galicia da 
época e a súa sociedade civil en 
proceso de articulación, que co
mo facía Bartolomé Calderón 
despreciaba a un Estado que con
sideraba inútil e chamaba a pres
cindir del"(p.461). 

¿Cómo designar o modelo de 
comportamento labrego neste 
cámbio de tecnolóxias e de men
talidade?. F. Prieto por si mesmo 
e de acordo co colectivo co que 
colaborou en ocasións( Hervés, 
Balboa e Codesín), fala de adap
tación: "ningún outro instrumento 
conceptual define mellor o proce
so por medio do cal o campesiño 
galego respondeu á penetración 
do capitalismo, mediatizándoa, 
menstres ten capacidade e a arti
culación necesaria para facelo, 
basicamente ata a guerra civil" 
(p.463). 

F. Prieto pasa con esta obra a en
grosar o número de historiadores 
do s. XX galego; obra que com
péndia a sua tese de doutoramento, 
Renovación tecnolóxica da agri
cultura galega, 1990 . Só desexar 
que a aportaciuón de Labregos 
con ciencia se convirta en coñe
cemento xeral e elimine o tópicos 
debidos ás primeras investigacións 
forzosamente parciais. • 

FRANCISCO CARBALLO 

Fernández Prieto, Lourenzo. Labregos con 
ciencia, Estado, sociedade e innovación tec
nolóxica na agricultura galega, 1850-1939. 
Xerais, Vigo, 199i, pp.518. 

~~~~lllT~elev~isión~lll~ ~~~ 
Programación 
baixo 

/ • . 
m1n1mos 
Asusta un tanto, ainda que xa este
xamos curados de bastantes espan
tos televisivos, escoitar ao respon
sábel e "ideólogo" da TVE, o tec
nócrata Ramón Colom, falar da 
nova programación da principal 
cadea televisiva. Nunha entrevista 
"preparada" en Radio Nacional, 
Colom ia pontificando a diversión 
como critério fundamental de pro
gramación, e con rotundidade afir
m¡:tba que "a xente ten que acostu
marse a mirar a tele con critérios 
comerciais e de eJ!1presa, non é o 
mesmo que ir ao cine". Pois esta
mos bastante apañados, agora que 
ás frecuentes inmundícias que nos 
botan polo aparato lles saiu un teo
rizador semellante, que por riba é 
o encarregado de escollelas. Ta
mén, e axudado polo bastante "pe
lotas" entrevistador, descalificou 
coa sua rotundidade de executivo 
agresivo aos que descalifican aos 
culebróns, co falaz tópico de que 
quen así fan son os que non se per
den un capítulo. 

Ainda asi, entre telesérie e telesérie, 
colóuselles o outro día un docu
mental de produción própria, deses 
que ante estas premisas programa
doras constituen irrepetíbeis oásis 
de cordura, tan en vías de extinción 
coma o entorno natural extremeño 
de Monfragüe, retratado no docu
mental. Con efeito, o verbo preciso, 
a expresión escollida e rotunda e a 
calidez da voz de Rafael de Pena
gos, un habitual noutros tempos de 
locución neste tipo de espazos, con
trastan violentamente cunha lingua
xe depauperada e retorcida até o ab
surdo, presente nunha boi parte de 

A programación da TV apenas se renova dun curso para outro. 
programas, en especial nos infantis. gunha, na TVG quera dicer, ao 
Un rapaz afeito a ver "Vivan los "amigo" australiano. Ainda que 
Compis'', entendería o discurso de case mellar que sexa asi, porque 
Penagos ou pareceríalle ser un idio- non quera nen pensar que trata-
ma descoñecido? En sério que teño mento se lle daria ao asunto desde 
as miñas dúbidas ao respeito. as instáncias guvemamentais, da

Pero ademais deste aspecto, o tal 
documetnal, xa 

dos os planos forestais que todos 
coñecemos. Por iso chama a aten-

ción, e non debe-
con alguns anos 
enriba, resultaba 
curioso por como 
descrebia ao "de
vastador eucalpi
to" e á "nefasta" 
(sic) incidéncia 
das suas repovoa
c i óns sobre o 
meio ambiente, 
entre outros cali
ficativos simila
res ou piares. E 
sen embargo aquí 
nunca se ten es
coitado nen visto 
mención nen-

O ciclo 
da actriz arxentina 
Nini Marshall, de 
especialidade "sus 
gallegadas", é como se 
os rusos botan na sua 
tele un coas mellores 
fitas americanas da 
guerra fria, nas que os 
poñan a eles con cornos. 

ria, ver un mo
desto e aséptico 
documental no 
que se trata á ar
bore de marras 
coma unha indis
cu tíbel peste, e 
por aquí hai que 
andares expl i
cando, e ainda 
hai debate ao 
respeito. 

Claro que a 
TVG evita estes 
problemas non 
facendo progra-

Mistura burbullante 
Trisque!, O Chapeu de Merlín 

xar claro que a cousa vai de . 
"popular"; logo, o pandeiro, 
triángulo e demais familia instru
mental van entrando progresiva
mente, dándolle forma a un tema 
que ten trama e todo, basada por 
cento nun con to de Cunq ueiro. 
Xa mergullados de cheo no di co, 
os temas sucédense segundo o 
lóxico critério aberto dos sete 
músicos, e hai pezas francamente 
"amábeis'', <loadas de escoitar; 
unha Muiñeira do barroalto 
interpretada sen gaitas, que basa 
a sua forza na percusión tradicio
nal. A seguir, unha composición 
de antoloxia: As doces bágoas de 
Rosalía; pergúntolle ao seu autor, 
Carlos Corral, se a protagonista 
do título -é a mesma Rosalía que 
todos pensamos, e responde 
"pode ser"; en calquer caso, pen
so eu, está á altura da egréxia 
musa, e deixa unha sensación de 

Disco de apresentación 
desta nova formación, e 
como xa é habitual nos 
folkies eclécticos, con 
variedade de influéncias; 
diversos camiños, que 
cabe pensar nun futuro 
sexan explorados. 

No comezo, O Reloxo do 
Gatipedro anúncianos o 
que pode ser un disco de 
música contemporánea: 
iníciase cun sorprenden 

son de percusión, 
que axiña dá paso 
á flauta, para dei -

desacougo, do que 
saimos da man de 
A Rosiña do tan
goeiro, canción 
pícara e vacilona. 
Pero unha proba 
máis a superar 
polo ou vínte é o 
tema que dá título 

,¡ · ··· ao disco: comeza a 
xeito de "ragtime", 
cun solo de piano, 
seguido de brillan
te interpretación á 
gaita. A célebre . 
Cantiga de Amigo 

mas sobre a natureza galega, e 
ponto. Porque o máis apr~xima
do, polo título, ven sendo o cha
mado Terra, que ben poderia tro
calo polo de "Morro" ou similar. 
Nel podemos in'teirarnos dun 
campionato de caza, dun de tiro 
ao pichón, dunha carreira de lan
chas da ria de nonseionde, ou 
dunha marcha "sendeirista" por 
Asturias. Iso si, calquer destes 
eventos, dun interese xeral máis 
que discutíbel, poderia resumirse 
nuns cinco minutos, porque o res
to adoita a cobrirse con secuén
cias repetitivas, sen montaxe ape
nas, cunha musiquiña de fondo 
por todo condimento. Moitos des
tes espazos aseméllanse máis a 
videos domésticos que a un pro
grama de televisión, elaborados 
para cobrir minutos e minutos de 
programación, e dando conta de 
actividades xeralmente elitistas 
ou cun carácter privado, e non 
sempre ligada ao ámbito galego. 

O de estar ligados á Galiza, en 
embargo, tampouco debería ser un 
critério definüivo para a elección 
de materiai . Haberá quen opine 
doutra forma, pero a un o ciclo da 
actriz arxentina Nini Mar hall , de 
especialidade " sus gall egada s" 
non lle fai nen pizca de grácia. co
mo mostra ' etnográfica" valeria 
pór un só título da tal 'Cándida", e 
a unha hora determinada. Así, xa 
nos tememos un próximo ciclo de 
Xan das Bolas , unha recopilación 
dos menores momentos de Beatriz 
Carvajal facendo de criada galega, 
ou a inclusión de "Raza" nun ciclo 
de cine galego porque disque o 
guión escrebiuno Franco que dis
que tamén era galego. Botar este 
ciclo é como se agora os rusos bo
tan na sua tele un coas mellores fi
tas americanas da guerra fria, nas 
que os poñan a eles con cornos. 
Claro que os rusos agora son ben 
capaces de facelo. • 

GONZALO VILAS 

de Mendiño fica reconvertida 
nesta nova versión, que ben 
poderia estar compo ta abordo 
dunha barca orteando onda . 
Fiun chos non deixa de er un 
pasodobre , mália que apareza 
de figurado. Con B e lladona 
cobra protago-
nismo a zanfo-
na. O Letreiro, 
peza tradicio
nal con surpre
sa de piano 
como instru
mento de per
cusión. Pepa 
Loba, unha 
ensamblaxe de 
dous temas 
claramente 
diferenciados 
entre si. E 
como remate, 
logo de tan 

Admir 
en Tri quel 
a ua 
capacidad 
para se air 
do guión, 
a sua 
esporádica 
irreveréncia. 

variada escoita, un tema de abati
mento, Baixo a mágjoa do· outo
no, composto polo seu autor 
(Chíqui Fernández) en fatídica 
circunstáncia. 

E dirán vostedes, é quecada tema é 
un mundo?; pois iso parece. Perso
almente, o que máis admiro en 
Trisque! é a sua capacidade para se 
sair do guión, a sua esporádica 
irreveréncia; surprenden cando 
menos se espera. Un meu amigo, 
melómano de condición, fala de 
"mistura burbuxeante". + 

X. M. ESTÉVEZ 
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O autor de Que foi daquel soño? ere que o interese polos temas internacionais non é unha moda 

Xúlio Rios 
'Asumir que o modelo soviético estaba agotado permite buscar novas saidas' 
•MANUEL VEIGA 

"O interés polos libros 
de temática 
internacional non é 
coxuntural", pensa 
Xúlio Rios. O autor de 
Que foi daquel soño?, 
crónica de viaxes 
através da Unión 
Soviética no momento 
da sua implosión, pensa 
que "o mundo está a 
cambiar e os problemas 
internacionais forman a 
cada máis parte da nosa 
vida cotián". Ríos 
publicou en 1991 a obra 
titulada A conversión de 
Polonia (Edicións do 
Cúmio) . Proximamente 
a parecerá en Galaxia un 
novo traballo seu que 
leva por cabeceira 
Caliza e a Sociedade de 
Nacións. En Que foi 
daquel soño? ensaia un 
estilo máis próximo da 
narración que do ensaio 
que a editorial Xerais 
ven de incluir na sua 
coleción Crónica. 

O libro de Rios abrangue a era 
Gorbaclwv. En concreto a primei
ra viaxe que dá pe ao relato reali
zou e en Xullo de 1985. A última 
en Setembro de 199 l , ainda quen
tes a rnuxica do golpe de Agosto. 
Para Luis Tobio, un dos poucos di
plomático galegui tas de ante da 
guerra, e ta obra é un do mái e -
clarecedore traballo obre a 
Unión Soviética adernai de resul
tar de fácil lectura. 

O interé polos temas internacio
nais non pode resultar unha mo
da máis? 

O interé polo que ucede neutros 
pai e é algo que diferéncia ao no-

CONBEILElllA 
DERKUaórcs 

ll'(STITtJCION.USE 
POP.111.VOZ OO-OOBr.RNO 
C.Om.1.lloMdo Dlrectot do 

VCenle.narlo 

so tempo. Nunca esta curiosidade 
foi tan intensa porque nunca esti
vemos tan relacionados, nen tan 
próximos. A demanda social é cre
cente é isto percebírono as pró
prias editoriais, máis receptivas 
que antes. O próprio auxe dos na
cionalismos é de interés interna
cional. Por outra parte, a medida 
que Galiza se vaia convertindo 
nunha sociedade normalizada ha
berá máis traballos. Nada deberia 
impedirnos que nos adiantemos 
en publicar determinadas obras, 
por exemplo ao español, como xa 
sucede en Catalunya. 

Vostede publicou xa un libro so
bre Polónia, pero aquel era un 
ensaio. Este, en cámbio, é unha 
crónica, con persoaxes e un rit
mo narrativo. 

É evidentemente distinto do ante
rior. Tratei de facer unha espécie de 
libro de viaxes, entalando anécdo
tas de tipo económico e político. É 
un percorrido complexo ateigado 
de humanidade e realismo que axu
da a comprender o periodo esencial 
de 1985 a 1991. Isto sen fuxir do 
compromiso dunha análise máis 
profunda que tamén se inclue. 

O precedente 
de Castelao 

A maiores do idioma, este libro, po
la sua temática, resultaria o mesmo 
se se editase fora de Gafüa? 

Un dato que subxace ao longo do 
texto é a viaxe de Castelao á URSS 
en 1938, acompañando á delegación 
republicana. Na obra séguese un 
pouco aquel recorrido que foi de 
Moscova a Leningrado, Kiev e Ba
ku. Tamén se lembran algunhas das 
anécdotas e comentários que lle me
recera a Castelao a viaxe. Ainda que 
a sua impresión foi favorabel non 
deixou de observar a similitude que 
babia entre aquela nova mística so
viética e os costumes relixiosos que 
coñecia. Por outra parte é moi inte
resante, desde Galiza, o desenvolvi
mento das nacións da URSS. No ca
pítulo dedicado a Lituánia analizase 
o dereito das nacionalidades e crití
case a Gorbachov pela sua incom
pleta visión do tema nacional. 

Como ere que deberia plantear 
Galiza as relacións internacionais? 

A Galiza actual, institucional, debe 

A NOSA TERRA 

1 ter dous polos de referéncia, ade
mais de Europa: Portugal e a emi
gración, como xa se comezaba a 
ver na república. Non estaría de
mais que nas embaixadas españo
las houbese un consulado galega 
para atender aos emigrantes. Pero o 
máis importante é que o naso país 
non ten voz própria, non existe co
mo tal máis aló das nasas frontei
ras. Teoricamente estamos repre
sentados polo Estado español, e asi 
nos vai en temas como a cuota lác
tea ou a pesca. Tamén é grave ob
servar como se está a levar a cabo 
unha campaña de propaganda en 
toda Europa contra o nacionalismo 
e nós non podemos participar, facer 
ver que tamén ternos unha diferén
cia e o dereito a participar na cons
trución da Europa dos Povos. 

A evidéncia do colapso 

Que conclusións tirou despois 
das suas visitas á desaparecida 
URSS? 

A idea fundamental é a evidéncia 
de que o sistema estaba colapsado. 
O sistema socialista fracasou na 
economía, mália ter incorporado 
ideas sanas como a solidaridade. 

GALICIA 

Na prática foi incapaz de seguir o 
ritmo do mundo. A perestroika 
procurou unha saida pacífica. Gor-

. bachov non foi, como alguns din, o 
cabalo de troia do capitalismo. Foi 
o sistema o que se eclipsou a si 
mesmo. Outra das conclusións que 
se poden tirar é a de que nada é 
irreversibel e por iso compre estar 
atentos e abertos ao diálogo, sobre -
o eixo da xustícia social, obxetivo 
do socialismo. Tamén se viu que 
non hai modelos únicos. Precisa
mente a cópia dun mesmo patrón 
fixo que a debacle fose xeral. Asu
mir que o próprio modelo estaba 
agotado é fundamental, porque iso 
permite buscar novas saidas. 

Que diferéncia existía entre a 
URSS e os demais paises socia
listas? 

A URSS era quen mellor encama
ba os defectos dese modelo. Por 
outra parte era quen soportaba o 
peso de soster todo o sistema. O 
problema nacional foi unha das 
claves centrais. Ao estar identifica
dos partido e estado e rexirse o 
partido polo sistema de centralis
mo democrático eliminábase toda 
pretendida soberanía dos povos. O 
intento de criar un novo cidadán 
soviético por riba das diferéncias 
nacionais dernostrouse inviabel. 
Esa idea inda manten os temores 
de certa esquerda ao nacionalismo, 
porque eren que estes son insolidá
rios. Ainda pensan que a única pá
tria dos traballadores é a sua clase 
e iso demostrouse falso. 

Cal é o estado de ánimo actual 
entre os cidadáns da antiga 
Unión Soviética? 

Moi contradictório. Hai a percep
ción frustrante de ter querido cons
truir un mundo ideal que fracasou. 
Pero existe tamén medo e desespe
ranza frente ao futuro. A xente non 
comprendeu moi ben a perestroika 
no seu início, porque o descoñeci
mento da situación real do país era 
moi grande debido á información 
grandilocuel}te do réxime. A rea
ción global é de desencanto polo 
pasado e de incerteza frente ao fu
turo. A política de Ieltsin e o au
mento da pobreza acrescentaron a 
desconfianza. + 

·CINCO·SÉClTLOS·DE·HISTORIA· 
CONSELLO 

DA CULTURA 
GALEGA 

AMERICA 
t~ .u . 

-. 
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DIAS 

• Investigación 
sobre as artes do 
cal 

En cinco concellos da Ribeira 
· Sacra e nun tramo do Camiño 

Francés vaise realizar unha 
investigación para determinar o 
ámbito no que se utilizou o cal con 
intencional!dade expresiva. 
Segundo os autores do proxecto, 
encabezado por Xosé Manuel 
Vázquez Rodríguez e formado por 
Xosé Luis López de Prado, Plácido 
Lizancos e Ana Sogo e financiado 
pola Conselleria de Cultura con 
2,6 millóns de pesetas, realizarase 
o inventário de todas aquelas 
edificacións onde se detecten 
decoracións <leste tipo, describindo 
o oficio de encalador e as suas 
técnicas, estudando as razóns da 

sua decadéncia e mesmo as 
eventuais posibilidades de 
recuperación. O obxectivo final 
seria "oferecer propostas, tanto 
arquitectónicas, urbanísticas e 
sociais, de cara á conservación dos 
exemplares máis representativos e 
poñéndoas en relación co contexto 
das rotas: Camiño de Santiago e 
Ribeira Sacra".+ 

• Tirano Banderas 
ao cine 

Unha das obras fundamentais de 
Valle-lnclán vai ser levada ao cine 
da man da productora Ion de 
Madrid e a coruñesa Luz Directa. 
Ion, que ten á frente ao cantante 
Víctor Manuel, xa realizou no seu 
dia unha mediocre adaptación de 
Divinas palabras. Desta volta 
conta o ambicioso proxecto coa 
dirección de José Luis Garcia 
Sánchez e no reparto forman Gian 
Maria Volonté, Michel Piccoli, 
Francisco Rabal, Pedro 
Armendáriz Jr., Femando Rey, 
Ana Belén, Aitana Sánchez-Gijón, 
José Coronado, Juan Diego e 
Hector Altério. A rodaxe 
encetarase antes de finalizar o 
ano.+ 

G~~O 

• Comezan as 
representacións de A 
Lag arada 

A obra de Otero Pedrayo comeza 
unha singular andaina no Pazo de 
Trasalba, no que os actores 
permanecerán até o 20 de Novembro 
representando a nova peza do Centro 
Dramático Galego. Neses dous meses 
os responsábeis do IGAEM agardan 
contar coa colaboración dos concellos 
galegos para organizar as viaxes até a 
aldea ourensana e converter en éxito 
unha iniciativa de certo risco.• 

• Cine en Lugo 

O vindeiro dia 21 comezará a 
decimocuarta edición da semana de 
Cine de Autor de Lugo que conta cun 
presuposto subvencionado de 6 
millóns de pesetas. Ademais das 
seccións infantil, Amar o cine, O 
mellar do 91, unha retrospectiva sobre 
ALfredo Landa e os filmes da 
sección oficial haberá unha sección 
titulada Mirar a droga que proxectará 
Drugstore cowboy, O home do brazo 
de ouro, O borracho, 27 horas, 
Compañeiros inseparábeis e New 
Jack City. Haberá unha mesa redonda 
con participación de Baltasar Garzón, 
Miguel Soláns, Rafael Nájera e 
Manuela Cármena. • 

-"""' 

A procura da nosa identidade 
Simpósios sobre Bauza Brey e os estudos etnográficos na Galiza 
•M. VILAR 

O pasado fin de semana 
tivo lugar entre 
Compostela e a vila de 
Po.nteareas un simpósio, 
de carácter 
internacional, no que se 
analisou o labor de 
Fermin Bouza-Brey 
como folclorista e 
etnógrafo e serviu para 
situar a sua obra dentro 
do campo 
antropolóxico. 

Todos os ponentes salientaron a 
importáncia e o valor da obra etno
gráfica de Bouza-Brey, facendo 
fincapé no seu carácter científico e 
a consonáncia co que se estaba a 
facer noutras partes do Estado es
pañol e da Europa. Bouza estaba 
ao dia de todo o que se facia na 
Alemaña, sobretodo o que facian 
os da escola histórico-cultural. Es
taba ligado aos folcloristas como 
Van Gennep e outros e, nos últi
mos tempos, ainda que non com
partindo as suas premisas, coñecia 
aos antropólogos evolucionistas 
coma Frazer. Isto en canto ás in
fluéncias foráneas. Pero non es
quezamos que o. ponteareán estaba 
enraigado na tradición folclorista 
galega. O seu afán por recoller 
canto máis cousas mellor antes de 

que se perdan e·salvalo para fu
turas xeracións, procédelle das 
sociedades do folclore decimo
nónicas. Mais Bouza non que
daba só nese nível pre-analíti
co, senón que trataba de darlle 
unha explicación a eses mate
riais, buscáballe un sentido, in
terpretábaos, eis o Bouza antro
pólogo. 

Para Gonzá~ez Reboredo, que 
foi seu discípulo, "o espírito de 
Bouza estaba moi dentro do 
que hoxe chamamos Antropo
loxia Cultural , pretemlia dar 
unha visión ampla da cultura 
desde moitas perspectivas". Pa
ra X. Rodríguez Campos "me
recen o nome de antropólogos 
porque non só se quedaron (re
füese aos compoñentes do Se-
minário de Estudos Galegas) , 
nunha boa análise etnográfica, Fermm Bouza-Brey. 

que moitas veces, segundo o 
profesor Vázquez Varela, a sua 
obra é de difícil catalogación. 
Este ponente, xunto con X Ro
dríguez Campos, relacionaron o 
labor etnográfico coa obra de 
criación literária, especialmente 
coa poesia. Para V ázquez Vare
la non se pode entender a poe
sía de Bauza se non ternos en 
conta a sua actividade como et
nógrafo e como arqueólogo. Pa
ra Rodríguez Campos a criación 
poética xunto co estudo da obra 
dos poetas "románticos" lévao a 
asumir a relación entre paisaxe, 
home e cultura que preside to
dos os seus traballos. 

Contra o que ocorre hoxe en 
moitas antropoloxias nas qu~ 
predomina a teoría frente ao da
do etnográfico, polo que ternos 

senón que intentaron e lograron, 1 Este aspecto holístico da obra et-
no contexto da época, criar unha nográfica de Bouza foi moi desta-
teoría xeral da cultura". cado por diferentes ponentes, polo 

que ter fe cega no antropólogo, 
bouza apresentaba o dado etnográ
fico con certa categoría e riqueza, 
non sendo tan explícito co dado te-

AS SERPES E OS COLONIALISTAS 
M. V •. 

O Simpósio serviu, tamén, para que dous antropólo
gos alleos ao mundo universitário lanzaran unha dura 
crítica a un certo tipo de antropoloxia "oficial" que 
se está a facer no noso país. Mandianes Castro foi 
máis alá e deu nomes e apelidos e comparounos co 
Apóstolo que se veu a impor ao noso San Andrés de 
Teixido e as serpes. Pero sen quitarlle a razón, Man-

dianes esqueceu a língua das serpes e prefire a do 
Apóstolo colonizador, polo que xa ternos unha serpe 
colonizada. 

No fondo <leste asunto está máis o tribalismo das lior
tas entre departamentos universitários que unha crítica 
seria aos lisonianos. + 

AS A\1.ES DE KA.PINA 
ENGALIZA 

Quía 'de CéPDRÓ e guía didácticá 

• Xurado dos prémios 
Xunta de Galicia 

A Conselleria deu a coñecer o nome 
das persoas encarregadas de conce
der os prémios da Xunta á criación 
cultural. Presididos por Paz Lamela e 
con Xabier Senin de secretário, os 
xuris estarán integrados por Antón 
Santamarina, Francisco Fariña, An
tón Fraguas, Xusto Beramendi, Xur
xo Torres, Jesus de Juana, Antón To
var e Constantino Garcia. + 

• Protestas pola 
supresión do galego 
en Tradución 

O Departamento de Filoloxia Galega 
da Universidade de Vigo pronunciou
se en contra da eliminación da proba 
de coñecimento do galego para acce
der á nova especialidade de Traduc
ción e Interpretación. Lembran que 
segundo os estatutos da Universidade 
do Sul velarase por promocionar e po
tenciar a difusión do no o idioma.+ 

órico, pero deixaba falar ao infor
mante. Para Rodríguez Campos es
tá claro que Bouza non tirou todas 
as conclusións teóricas que podía 
sacar dos dados etnográficos que 
tiña recollido, pero se non o fixo 
foi porque a leitura doutros autores 
e os modelos da época tampouco 
lle axudaron. · 

UNHA OBRA COMPROMETIDA 

A etnografía de Bouza hai que 
emarcala dentro dun espírito colec
tivo de búsqueda e recuperación da 
no a identidade. Ao contrário do 
carácter céptico de moitas antropo
loxias que se fan hoxe, a etnogra
fía de Bouza tiña un carácter mili
tante e unha ideoloxia clara. Bau
za, igual que os eu coetáneo , 
parte da premisa de que e tán nun 
país cunha cultura própria e o que 
teñen que facer é estudar e a cuJtu
ra, ao facelo e tán reforzando a 
identidade de e país, están lexiti
mando e xustificando un proxecto 
político e facendo un proxecto de 
futuro, no que a Galiza terá que er 
fiel ás suas tradición , enón xa 
non será Galiza. A fidelidade á 
orixens é un programa político. 

Neste senso hai que entender a sua 
colaboración cos etnógrafo portu
gueses (aspecto e quecido no sirn
pósio e recoñecido corno unha la
goa organizativa por González Re
boredo, un dos organizadores) e o 
seu celtismo como camiños cara o 
europeísmo. + 

GILIM. 
editora 

PABLO RODRÍGUEZ (OITABÉN) Torres do Pino - Bloque Sul, 10Q A 
. Telf, (988) 21 60 28 

Apartado 1168 -·32001 OURENSE , 
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Ó fio dun manuscrito inédito de Noriega Varela: Reescrituras poéticas do mindoniense 

Reescritas poéticas do mindoniense. , 
• Mª FE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

ARMANDO REQUEIJO 

Antonio Noriega Varela (1869-
1947) comezou xa de rapaz a pu
blica-los seus primeiros versos 
--en castelán e galego indistinta
mente- na prensa do seu Mondo
ñedo natal. Moitas daquelas poesí
as que publicou dacabalo entrám
bolos dous séculos apareceron lo
go recollidas en Montañesas de 
1904. así mesmo, moitos outros 
poemas que logo desta data o poe
ta seguiu escribindo para os xor
nais mindonienses foron novamen
te incluidos nas sucesivas edicións 

-aumentadas e corri
·xidas- do libro Mon
tañesas que despois da 
edición de 1910 pasou 
a chamarse D' o Ermo, 
título este co que se se
guiría editando ata a 
derradeira das edicións 
en vida do autor no ano 
1946. 

Pois ben , hai pouco 
tempo chegou ás nosas 
mans un ni'anuscrito 
dun coñecido poema de 
N oriega que hoxe nos 
compracemos en repro
ducir aquí. Esta poesía, 
sinada o 15 de agosto 
de 1898, dedicoulla o 
poeta a unha xove da 
súa cidade e aparecería 
imprentada por vez pri
meira no número dous 
da revista mindoniense 
De todo un poco co
rrespondente 6 15 de 
abril de 1904 para ser 
máis tarde inserida en 
Montañesas de 191 O so 
o título de "Abrulas" 
[Para as diferentes ver-

vembro próximo. 

poetas contemporáneos 
seus) e proba patente 
disto son os procesos de 
depuración e estilización 
que as súas composi
cións poéticas sufriron. 
Especialmetne intere
santes son as variantes 
que amosa este manus
crito con respecto ás 
versións posteriores: 

1) Non posúe título al 
gún como tampouco o 
ten a versión xomalísti
ca fronte á versión en li
bro intitulada "Abrulas'', 
como xa subliñamos. 

2) e substancialmente 
máis breve que as ver
sións de 1904 e 1910: 
vinte versos por vinteca
tro da de 1904 e vinte
seis da de 1910. 

3) Aparece partillado en 
dous por unha liña de 
puntos cousa que non 
acorre en ningunha das 
outras dúas versións. 

de 1898 nas ulteriores versións en
gadíndolle unha estrofa final e va
riando a composición das xa exis
tentes coque, se ben o lector perci
be nidiamente que se atopa sempre 
ante o "mesmo" poema non deixa 
de sorprenderse pola capacidade 
de supéración e perfeccionamento 
que presiden a reelaboración deste 
(e de moitos outros poemas) do 
mindoniense, sen dúbida un autor 
preocupado pola súa producción a 
cal expoñía a continuas revisións. 

Non me vires malos olios 
Si ch' ofrezo un-ha grinalda 
D'aquelas mimosas froles 
Sinxeliñas y-aldeanas, 
Que n-a vila non solecen 
Y entr 'as espiñas s' agachan; 
D'aquelas tan modosiñas 
Qu 'escolleron a montaña 
Pra estar mais preto d' o ceyo 
E mais lonxe d' a estimanza ... 
Nena: ¡pola tua almiña! , 
Qü"anque son d'a serra brava 
Sintoche nacel-as herbas 
Pra distinguir de rapazas. 

Tod'eres sol, cando miras, 
Tod'eres mel, cando falas 

Noriega foi un 
perfeccionista e 
proba disto son 
os procesos de 
depuración e es
tilización que as 
súas 
composicións 
poéticas 
sufriron. 

sións deste poema e doutros que 
presentan importantes variantes de 
redacción pode consultarse o noso 
traballo no prelo "Presencia de No
riega Varela na prensa mindonien
se anterior á Guerra Civil" no Bo
letín Galego de Literatura, de No-

O manuscrito de Noriega é unha 
clara mostea do labor de corrección 
e mellora ó que o autor sometía os 
seus poemas. Noriega foi un per
feccionista (como moitos outros 

4) E finalmente leva unha indica
ción ó pé que o localiza espacio
temporalmente: "Mondoñedo 15 
de Agosto, 1898". 

Noutras palabras: Noriega reescri
biu o seu poema manuscrito inicial 

E que cegu 'eu com' a teipa 
Si vin causa mais galana 
Nena: ¡¡pala tua almiña 
Calle froles d'"a montaña!! ... 

A. Noriega Varela 
Mondoñedo, 15 de Agosto, 1898. 

DON RAMÓN DE TRASALBA 

Ternos nós unha vella devoción por don Ra
món Otero Pedrayo. Sábeno ben os meus 
máis íntimos amigos. A sua figura de grande 
carballo enraizado qo corazón da terra resúl
tanos tremendamente familiar, entrañábel, 
como se entre nós e el non houbese a distán
cia nen do tempo nen do espácio, como se 
mil veces tivésemos parolado despaciosa
mente nas ereas tardes outonais aló no seu 
Trasalba amado, á carón da araucária, cami
ñando amodiño polos paseos emparrados, 
por entre a viña cargadiñas de ácios de ma
dura uva ou talvez aboreando o viño novo 
e. a ca tafia asadas na ampla solaina de pe
dra, ali onde o pai, don Enrique Otero Sote
lo, home fidalgo, culto e liberal, pasaba con
sulta á humildes xente de San Pedro de 
Tra alba e do arredore sen un patacón lles 
cobrar e dándolles remédios caseiros para 
que non ga tasen na botica o que nen sequer 
tiftan para pan e para vestir. 

A don Ramón cómpre evocalo sempre no 
marco trasalbés, no universo de Cima de Vi
la, entre os Chao de Amoeiro e a ribeira. A 
Trasalba chega o neno ubindo a cabalo, no 
colo do pai, dende Santa Cruz, despois de 
viaxar en coche até alí dende a céntrica Rua 
da Paz, antigamente coñecida pola Rua dos 
Zapateiros. Pouco a pouco os seus olios van 

J descobrindo todo aquel imenso mundo vexe
tal. Poderíamos dicer que os seus ollos papan 
a paisaxe, percebendo non só a beleza das 
suas facianas, senón tamén o seu íntimo late
xo, os seus segredos e o seu mistério. O neno 
contempla comovido a Serra Martiñá e a Se
rra Madanela, o Faro de Avión e o Coto de 
Novelle, os limoeiros e os laranxos do xar
din, o buxo que en Abril está precioso, as na
beiras e o centeo, os cabaliños do demo e os 
salgueiros, as pombas e os cedros, os paxari
ños e as azaleas, os soutos próximos á casa, 
os piñeiros da encosta de Santa Cruz, as vi
des que se prolongan pend~qte abruxo cara a 
ribeira, os vellos camiños da aldea e. as nu
bes viaxeiras, os merlos nas ct~teixas e o tri
go que axiña dará pan, as pataquiñas da hor
ta, as cláudias e os figos migueliños, os gri-

MANuEL LóPEZ Foxo 

Otero recibe en Trasalba a visita do presidente do Centro Galego de Bos Aires. 

los, as ras, as galiñas poñedoras, os pichonci
ños do pombal, a auga fugaz e transparente 
do regueiro, o mencer e a noite á luz da lua, 
as pingas do tellado caindo no granito, as to
xeiras, o ciprés, as abellas, as bolboretas, os 
camélios, a roseira ... O neno está feliz, mara
villado. O seu gozo é pleno. 

Trasalba revélalle a don Ramón a grandeza 
da terra. O seu vencello á paisaxe fáise cada 
vez máis, profundo e máis íntimo. O seu san
gue sinte os ritmos da Natureza igual que as 
criaturas todas que a conforman. A vida in
vade de novo o · seu corpo e o seu espírito 
.cando os cómaros reverdecen, cando canta o 
cuco e abrollan os pexegueiros. A sinfonía 
do home coa terra é perfeita, na Primavera e 
no Verán, no Outono e no Inverno. Non é un 
simple coñecimetno visual, é o contacto total 
co cosmos, o sentimento da paisaxe, o d~álo-

O pensamento, 
o torrente verbal e a 
obra literária de don 
Ramón non se pode 
· comp.render sen a 

. prese.nza do universo 
:. de Trasalba na sua 

nenez. 

go íntimo coa terra. 

Uas catro estacións, don Ramón ama especial-

mente o Outono. O señor de Trasalba ama 
emocionado o Outono, o tempo da vendima, 
os dias de orballo, de calma e sol momo, os 
días que hai que recoller o froito e gardalo 
amorosamente no faiado, no hórreo e nas ade
gas, os dias de camiñar de vagariño entre as 
mazás caídas e os castiñeiros, entre os ourizos 
e as follas outonizas. Ama don Ramón eses 
dias nos que ainda se busca o frescor das áro
bres e nos que nos penetra a melancolía e un
ha certa soidade. áina as cores ouridouradas 
da paisaxe, as espigas de millo enristradas e 
penduradas no corredor, a raioliña do sol á 
tarde, a fragáncia da terra recén arada, os sol
pores no horizonte, o devalar do tempo ... 

Aí, na bocarribeira, entre as pétreas paredes 
do pazo, ente mobles antigos feítos polos 
mellores mestres artesáns das madeiras no
bres e estanterías ateigadas de libros ·de 
Proust e de Rilke, de Baudelaire e de Verlai
ne, de Chateaubriand e de Balzac, de Rosalia 
e do Padre Feixóo, aí, a carón do relóxio de 
péndulo, do braseir e do mapa de Fontán, o 
neno escoita sen perder detalle as vellas his
tórias que lle conta mamá Vicenta, histórias 
que falan. de señores e criados, da factura que 
noutrora había nas casas grandes, de fidalgos 
que un día abandonaron a terra e colleron o 
camiño da cidade, da lenta agonía dos pa
zos ... E mentres o neno escoita entusiasmado 
á avoa, nos cristais da fiestra bate un vento 
tolo e a auga fria do nordés. Un resplandor 
de lóstrego encolle o corazón. 

O pensamento, o torrente verbal e a obra lite
rária de don Ramón non se pode comprender 
sen a presenza do universo de Trasalba na 
sua nenez. A sua atitude perante a vida, a sua 
íntima relación coa N atureza, a sua paixón 
polo mundo campesiño, a sua literatura e a 
sua entrega á Galiza, todo iso ten unha mes
ma e profunda raíz: Trasalba. E por iso don 
Ramón Otero Pedrayo será sempre para nós 
don E.amán de Trasalba, o señor de Trasalba, 
o ilustre fidalgo de Trasalba. Non podemos 
nen poderemos nunca evocar a don Ramón 
sen Trasalba, nunca. • 
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Convocatórias 

Pintura 
e Escultura 
A Fundación Araguaney 
acaba de convocar a 111 
Bienal de Arte que leva o 
seu nome, para pintores e 
escultores non maiores de 
trinta e cinco anos. Os con
cursantes deberán enviar a 
sua obra correctamente em
balad a á Fundación Ara
guaney, r/ Montero Rios, 
25-1. 15701. Santiago de 
Compostela. Cada concur
sante poderá apresentar un
ha só obra, antes do 1 de 
Novembro, xunto con tres 
fotografias en cor da obra, 
indicando o tíduo, a técni
ca, o ano de criación e un 
breve curriculum do artista, 
dunhas 30 ou 40 liñas me
canografiadas. Todos estes 
dados remitiranse en sobre 
pechado co enderezo postal 
do concursante e o seu nú
mero de teléfono. O tema e 
técnica son totalmente li 
bres, e as obras han ser úni
cas e orixinais. As pinturas 
non excederán de 146 por 
114 cm. Non se admitirán 
obras enmarcadas .. ainda 
que se deberán protexer 
cun listón sinxelo de ma
deira de 3xl cm. As obras 
escultóricas non excederán 
na sua dimensión mais lon
ga de 1 m e no seu peso de 
150 kg. Os prémios á me
llar pintura e á mellar es
cultura estarán dotados con 
500.000 pts. respectiva
mente . O xurado poderá 
outorgar tamén as men
cións de honra que estime 
oportunas, coa expedición 
deos correspondentes di
plomas acreditativos. Asi 
mesmo, e mentres perma
neza ·aberta a mostra da 
Bienal, a Fundación reser
varase o dereito preferente 
de mercar calquera das 
obras seleccionadas, prévio 
acordo cos seus autores/as. 
A Bienal permanecerá 
aberta até finais do mes de 
Decembro. 

Vídeo 
No 1 Festival de Vídeo 
Fundación Araguaney po
derán participar obras reali
zadas por autores e cólecti
vos, a razón dunha por ca
da, e deberán estar produci
das durante os dous últimos 
anos. Haberá tres secc;:ións 
adicadas ao documental, 
ficción e infantil. Os traba
llos non deberán sobrepa
sar os 60 minutos de dura
ción. As obras presentadas 
deberán basearse nn guión 
orixinal. As obras terán que 
ser feítas en soporte elec
trónico ou concebidas en 
función das suas posibili
dades específicas. Serán 
presentadas en U-MATIC-

LB, calquera outro formato 
de presentación quedará 
excluído. Ademais terá que 
se adxuntar unha cópia en 

· VHS. As cópias de pelícu
fas non serán admitidas 
aconcurso. O xurado resér
vase o dereito de valorar o 
carácter videográfico dos 
traballos pres en tactos. O 
prazo de inscripeión e re

<eepción das obras finaliza o 
dia 31 de Xaneiro. As fitas 
deberán dirixirse á: Funda
ción Araguaney, r/ Montero 
Rios, 25-1. 15701 Santiago 
de Comopostela. O fallo do 
xuri terá lugar no mes de 
Febreiro. Previamente rea
lizarase a proxección, con 
entrada libre ao público, 
dos trabaJios seleccionados. 
Cada fita deberá chegar 
acompañada da Folla de 
Inscripción e de duas foto
grafias e diapositivas. No 
caso de posuir narración ou 
diálogo deberase acompa
ñar dito texto por escrito. 

Neste Festival convocarase 
tamén u·n concurso para 
guións de vídeo, para tra
ballos orixinais de tema li
bre. Ditas guións deberán 
estar concebidos· para a 
producción de espazos tele
visivos de média hora, un
ha hora ou longametraxes. 
Serán presentados mecano
grafados a dobre espazo, de 
acordo coas normas co
munmente aceitadas para a 
confección de guións: na 
marxe esquerda incluiranse 
as anotacións de imaxes e 
na dereita do fólio o texto 
de locución. Concederase 
un prémio de 500.000 pts. 
aos vídeos gañadores en ca
da sección. O Concurso de 
guións estará dotado cun 
prémio de 250.000 pts. 

Fotografia 
O Ateneo Santa Cecília de 
Marín convoca un certame 
de fotografía que terá como 
tema a Danza das . 
Espadas, que se celebra to
dos os anos nesta vila. Os 
procedementos técnicos se
rán ·de libre eleición, e o ta .. 
maño estará limitado a un 
mínimo de 15 cm no lado 
menor. Non se limita o nú
mero de fotos a presentar. 
O prazo de admisión será 
até o dia 15 de Outubro. A 
entrega das obras farase 
persoalmente ou por correo 
certificado ao Ateneo Santa 
Cecília, r/ Caracol, 36-bai 
xo. 36900 Marin. Cada foto 
deberá ir montada sobre 
unha cartulina que sobre
saia nos laterais 3 cm. Ao 
dorso de cada obra consig
naranse o tkluo e o seudó
nimo con que se concorre. 
Este seudónimo constará 
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no exterior dun sobre pe
chado que conteña o nome, 
apelidos e enderezo com
pleto do/da concursante . 
Coas obras recebidas fara
se unha exposición na sala 
do Ateneo desde o dia 20 
ao 30 de Outono. Concede
ranse tres prémios, asi co
mo mencións especiais aos 
traballos que o xuri consi
dere oportuno. 

Vídeo doméstico 
O Ateneo Santa Cecília 
convoca un concurso de 
vídeo doméstico sobre a 
Danza das Espadas de 
Marín. Solamente se ad
mitirá unha obra por autor 
ou colectivo. As obras te
rán que estar producidas 
nos dous últimos anos. Os 
traballos non deberán so
brepasar os 60 minutos de 
duración. As obras presen
tadas deberán estar no for
mato VHS, e o xuri reser
varase o dereito de valorar 
o catrácter videográfico 
dos traballos presentados. 
o prazo de inscrición e re
cepción das obras finaliza 
o dia 15 de Outubro. Cada 
fita deberá ser acompañada 
da folla de inscrición. Con
cederanse tres prémios e as 
mencións especiais que o 
xuri considere oportuno. 
Os vídeos presentados e 
seleccionados serán 
expostos nos locais do Ate
neo entre os días 20 e 30 
de Outubro. 

Xornalismo 
sobre drogo
dependéncias 
A Conselleria de Sanidade, 
dentro da programación es
tabelecida no marco do Pla
no Autonómico sobre Dro
godependéncias, elaborou 
as bases do Programa de 
Prevención do Consumo de 
Drogas . Nelas recóllese a 
convocatória da VI Edi
ción dos Prémios Xunta 
de Galícia de Xornalismo 
sobre Drogodependéncias, 
nas modalidades de prensa 
escrita, rádio e televisión . 
O tema será libre dentro da 
problemática do consumo 
de drogas e a drogodepen
déncia. Teñen preferéncia 
os traballos referidos a ám
bito galego. Poderán optar 
a estes prémios todos os 
profisionais dos médios de 
comunicación. Os traballos 
terán que ser publicados ou 
emitidos desde o 15 de Ou
tubro de 1991 até o dia 16 
de Outubro de 1992, e terán 
como data tope de entrada 
no rexistro da Conselleria 
de Sanidade o 31 de Outu
bro do presente ano. Os tra
ballos enviaranse en sobre 

pechado ao rexistro da 
Conselleria de Sanidade co 
seguinte enderezo: "Pré
mios Xunta de Galicia de 
Xornalismo sobre Drogo
dependéncias, Conselleria 
de Sanidade, Plan Autonó
mico sobre Drogodepen 
déncias, Edificio Adminis
trativo de San Caetano, 
bloque 2-2. Santiago de 
Compostela". No exterior 
do sobre figurará un lema 
ou seudónimo e incluirá no 
interior o traballo e outro 
sobre tamén pechado, no 
exterior do cal figurará o 
mesmo lema ou seudónimo · 
e que no seu interior conte
rá os nomes dos autores/as, 
así como o médio no que 
foi publicado ou emitido. 
No caso da prensa escrita 
remitiranse tres orixinais 
do xomal ou revista com
pletos, e tres cintas no caso 
da rádio, coa corresponden
te certificacion do director 
da emisora, onde constará a 
data e hora de emisión. No 
caso de televisión, envia
ranse tres cópias en sistema 
VHS, coa correspondente 
certificación. O primeiro 
prémio para calquer das 
modalidades estará dotado 
con 400.000 pts. e placa 
acreditativa. O segundo 
prémio será de 300.000 
pts., e o terceiro será de 
200.000 pts. e placa. 

Xogos Florais 
O Concello da Coruña , 
xunto coa " Orden de los 
Caballeros de María Pita" 
convocan a presente edi
ción dos Xogos, para con
posicións poéticas sobre a 
figura de Maria Pita, o seu 
entorno, o episódio que a 
fixo famosa, e a sua pro
xección e incidéncia na ci
dade da Coruña. Os traba
llos serán orixinais, e non 
presentados a outros certa
mes nin publicados ante
riormente . Cada traballo te
rá un máximo de cen ver
sos en fólios a dobre espa
zo e mecanografiados por 
unha só cara. Remitirase o 
orix inal co seu lema e có
pia de cada composición en 
sobre aparte e no seu inte
rior figurará lema e sub-le
ma, nome e apelidos do au
tor, enderezo, teléfono e lu
gar de residéncia. o prazo 
de entrega rematará o dia 
30 de Setembro. Os traba
llos mandaranse a: Orden 
de Caballeros de Maria Pi
ta, Avda. de Arteixo, 19-
4D. 15004 A Coruña. Tlf. 
26 63 75. Ref. D. António 
Gundín. Os prémios son: 
Tizona de Ouro e 75.000 
pts. o primeiro, e Tizona de 
Prata e 50.000 pts. o segun
do.• 

O trinque 

O Ou tono troux o tres 
películas recome ndá
beis . As tres son euro-

Anúncios de balde 

Casa Popular "Fogar Infantil". 
Centro social okupado de Ourense 
precisa da tua colaboración. Se es
tás interesada/o en criar unha cultu
ra alternativa, autoxestionada e rei
vindicativa podes participar na or
ganización de exposicións, charlas, 
obradoiros, cursiños ... Tamén nece
sitamos axuda material, o que a ti 
non te serve, a nós podenos ser útil. 
Estamos no antigo orfanato, no re
cinto de campus universitário. Con
tacto: Apdo. 660. 32080 Ourense. 

Papaventos Educación Ambiental 
oferece a centros escolares, conce
llos, empresas, institucións ... todo 
tipo de programas de educación 
ambiental, obradoiros de reciclaxe, 
teatro ecolóxico, audiovisuais, xo
gos cooperativos, fondo bibliográfi
co, festas verdes, xomadas de eco
loxia, cicloturismo, etc. Papaventos, 
Portugal, 16. 27500 Chantada. Tlf. 
Anxo (982) 44 02 75. 

Autonomia. Centro de difusión al
ternativa (discos, libros, camisetas, 
chupas). Mércores e venres de 
19,30 a 21 ,30 h. Sábado mañá e 
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vi
go. Distribución non comercial. 

Caixa de Resisténcia con Manuel 
Zebral. Número de conta 
2091/215/30040840. Caixagalicia. 

Comparto piso en Santiago. Tlf. 
(986) 22 08 48, perguntar por Pa
trícia. 

Alúgase piso para estudiantes en 
Vigo. Tlf. 29 25 99. 

Vendo ou traspaso merceria en 
·Vigo, na zona das Travesas. Tlf. 
(986) 29 25 99. 

Oferécese presentador para es
pectáculos de cines, moda, actua
cións en directo, discotecas, etc. 
En catalán e galego. 
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peas: A puta do rei , a 
e sp a ñol a Orquestra 
Clube Virxínia e Rif
Raf, do británico Ken 
Loach (autor d A xen
da oculta) + 

mic" de Baio e "Silfo ' de Carballo 
conxuntamente coa Asociación 
Cultural "Monteblanco" de Ponte
ceso pretenden organizar concertos 
de rock, pop e folk e tamén expo
sicións de fotografía, pintura e es
cultura. Os grupos ou colectivos in
teresados en contactar chamade aos 
tlfs. (981 ) 71 49 24 ou 75 42 36. 
Preguntar por Xosé Maria Varela. 

Véndense camisetas de forte 
contido hispano-fóbico. Tlf. 
(986) 30 38 58. 

Xevale distribue camisetas Me ca
go no V Centenário , para finan
ciar proxectos de solidariedade 
con comunida¡ies indíxenas e 
protesta contra a celebración do 
escomenzo da aniquilacion dos 
pobos de América que ainda hoxe 
perdura. Pedidos contrareembol 
so a Xevale: Avda. Portugal, 16. 
27500 Chantada. Lugo. 

Escritor cinematográfico oferéce e 
para elaboración de guións. Tlf. 
(986) 22 6 l 52. Chamar de 15 a l 6h. 

Tea de liño, primeira calidade e 
bon prezo. Véndese por metro. 
Tlfs. (986) 31 24 87 /43 99 62. 

Vendo casa de pedra , totalmente 
restaurada e amueblada con antigue
dades, muros de 1 m de grosor, 2 
prantas, 190 m2, solos e teito de 
madeira, chaminé de pedra, auga, 
luz, etc. Val con moita vexetación, 
perto do río Miño. Finca con froita
les. 18.000.000 pts. (facilidades). A 
30 km de Ourense. Tlf. (981) 22 12 
63. Fernando Zapata. 

Laura Quintillán (violino e cinta), 
Kukas (pincel e proxector), e Fran
cisco Souto (voz) fan posíve1 Amé
rica recital con textos de: Rafa 
Vilhar, Xela Arias, Lino Braxe, 
Antón Reixa, Francisco Duarte 

Tlf. (986) 29 30 48. r-------------, 
Mangas, José Viale 
Moutinho, José Emí-
1 io Nelson, Iñigo 
Arambarri e Eduar
do Galeano. Música: 

Coleccionista cámbia 
cupóns da ONCE. 
Escribir a Julio Gar
cía: r/ Sta. Eufémia, 2. 
32005 Ourense. 

O triángulo dos con
certos. Os pubs "Có-

Pisos poro compartir, 
avisos, alugueres, 
cámbios, compras, 
vendos, contactos ... 

de publicación 
gratuito no sección 

Anúncios de balde 
Tfno. (986) 43 38 86 
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Laura, Deseños: Ku
kas . Interesados , 
contactade cos 
telefones (9 81) 7 6 
23 31 -Paco- e (981) 
23 03 71 -Laura-. + 



Novas sensuais 

• M. CARBALUDO 
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A agrupación folclórica Xalga
rete traballa como poucos na 
"recollida de antecedentes so
bre todo o relacionado coas for
mas que noutrora eran pezas 
fundamentais do sentir e viver 

Liam O'Flynn participará xunto 
a Shaun Davey nunha actua
ción conxunta no teatro Apelo 
de Sevilla o próximo dia 3 de 
Outubro nun encentro que pro
grama o pavillón de Irlanda na 
Expo. A viaxe de Brendan e 
Granvaile serán as composi
cións que ambos os dous músi
cos desenvolverán nun concer
to que de seguro fará vibrar a 
aqueles que se embarquE;ln ca
ra a Sevilla nesas datas. Tere
sa O'driscow, directora adxun
ta do pavillón irlandés, confir
mounos asemade que no "dia 
nacional de Irlanda, o 4 de Ou
tubro, teremo.s, tamén, no Tea
tro da Maestranza, á Orquestra 
Sinfónica da Televisión ade
mais do grupo Chieftains". Cal
quer información adicional, no 
teléfono (95) 4472288. 

Unha singular mostra fotográfi
ca e onde o público non faltou 
para nada, entrando e saindo 
por mor do reducido espazo da 
sala, foi a que baixo o título de 
Caión onte congregou dague
rrotipos de todas as idades 
nun marco onde o tempo inda 
fixo recoñecíbel alguns dos fo
tog r a fados. "Ei, mira; esta 
era ... ", "e non o coñeces ... ?", 

CHELO 

foron algunhas das expresións 
que fixeron simpática a anédo
ta daquelas imaxes onde non 
faltaban os sinais do Movimen
to Nacional, aquela águia que 
rezaba unha, grande y libre 
pegada á parede e embaixo , 
os nenos, acadeirados, miran
do á frente cunha expresión 
significativa; ou a outra, a da 
rapaza en busca de ilusións; 
ou a do mozo que vai facer o 
servizo militar coa incógnita 
que vai suceder, confundindo 
naquel característico corte de 
cabelo. 

·galegas", ao tempo que miman· 
ao gurpo de pandereteiros inte
grado na própria agrupación e 
"intercambiamos viaxes. Hai 
poucos días estivemos na Fran
za", díxonos Eládio, un dos 
seus compoñentes. "A pena é 
que as subvencións son peque
nas e o traballo que estamos 
facendo merece ser apoiado; 
canta máis colaboración moito 
mellar". Por senon cai en saco 
roto, aí vai a dirección da agru
pación Xalgarete: Doutor Paz 
Pardo, 97. Gandariña-Lavado
res. Teléfonos: (986) 223775, 
425494 e 487330. 

Diálogos Tres é con moita dife
réncia a banda musical que pon 
ao dia sobre as diferentes agru
pacións que, sen chegar a ser 
principais nen vender máis do 
que venden,. viven para sentir a 
sua música dun xeito sinxelo e 
natural. A miséria é que neste 
país non haxa interese nengun 

. por este tipo de cousas. E que 
tanto as privadas como as pú
blicas galegas vaian máis ao 
populismo que á busca.• 

Exposicións 

] .A. Carrera 
Obra recente na Sala Mi
notauro. Compostela. 

ito Dávila 
Pinturas no Centro Cul
tural Salvador de Mada
riaga. A Coruña. 

Hi tória Natural 
de América 
Mostra no Pazo de Fon
seca, en Compostela. 

Ángeles 
Valladares 
Obras na Ga1eria Saira 
de Vigo. 

Paco Ascón 
Pinturas na Casa da Cul
tura de Oleiros. 

Artistas Galegos 
Obras pertencentes aos 

fondos da Galeria Marga 
Prada de Ourense.Pintu
ra Galega na Galeria Lu
cerna de Ourense. 

Giana Vizzi 
Obra na Galeria "Ad 
Hoc ' de Vigo. 

Cartón-pedra 
Ficción ou realidade e o 
sub-lema desta mostra 
que se pode visitar no 
Psiquiátrico de Conxo. 

Juan Anta 
Mostra dos seus traballos 
nos locais da Asociación 
de Artistas da Coruña. 

Manuel Bouzo 
Até o 8 de Outubro na 

Paxinas coordenadas por 
MARGA R. HOLGUIN 

MANUEL PIZCUETA 

Galeria Trinta de Com
postela. 

Mariano de 
Souza 
Pinturas na Sala Munici
pal da Coruña. 
Pizcueta e 
Piñeiro 
No Pub Acme de Cangas 
de Morrazo pinturas de 
Manolo Pizcueta e Nel 
D. Piñeiro. 

Carlos Fernández 
Iglésias 
Obras até o 28 de Setem
bro na Nova Sala de Ex
posicións Caixavigo. 

Diego de 
Giráldez 
Mostra "Realismo Nas" 
no antigo Instituto San 
Paio de Tui. 

Colectiva 
Artistas galegos contem
poráneos expoñen as suas 
obras na Ga1eria de Arte 
John e Ana de Bueu. 

Galiza 
en América 
Mostra na Estación Ma
rítima de Vigo. 

John 
Baldessari 
Composicións de foto
grafias con pinturas acrí
licas e oleo na Casa da 
Parra de Compostela. 

Póvoa de Trives 
No local da Asociación 
Tiburi mostra de artistas 
triveses. 

Manuel 
Monlezún 
Exposición antolóxica na 
Sala do Centro Cultural 
Caixavigo. 

Arte naif 
No Casino do Atlántico 
da Coruña, pinturas naif 
de Elisa Flores, José 
Luís Barral e Marta Ló
pez Castro. 

Pintura española 
do século XIX 
No Auditório de Galícia, 
en Compostela, mostra 
"Pintura española do sé
culo XIX: do Neoclasi
cismo ao Modernismo". 

Publicacións 

A Nosa Fala 
Nace o "Boletín dos galego-falan
tes do Bierzo", como resposta ás 
necesidades de comunicación entre 
as persoas que traballan polo gale
go no Bierzo, e co ánimo de mello
rar a saude da língua nesta comar
ca. Sairá cada tres meses, coinci
dindo coas catro estacións, coa in
tención de chegar a aqueles lugares 
como escolas, concellos ou asocia
cións que dunha forma ou outra te
ñen colaborado no espallamento do 
idioma ou que diariamente traba
llan por el. 

Avelán 
Xa está na rua o número 30 da re
vista da Asociación de Viciños de 
San Xoán de Laíño, de Dodro (A 
Coruña). "Trinta anos de Concen-

Novas 

Okupación 
Hai case unha semana que xente da 
Asambleia de Okupas de ourense 
mantén ocupaélo o edificio do anti
go Fogar infantil, situado ao carón 
do Campus Universitário das LA
goas , e que estaba bandoado. Os 
okupas queren convertir este local, 
pendente de derrabe para ampliar o 
campus, nun Centro Social Alter
nativo, para o bairro e para todos 
os/as xoves de Ourense que queiran 
participar nas actividades que se 
queren potenciar: obradoiros, expo-
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tración parcelária", novas da Aso
ciación, crónica da Romaria de San 
Andrés de Teixido e a denúncia de 
delitos ecolóxicos que se cometen 
no termo municipal son alguns dos 
contidos desta entrega correspon
dente ao mes de Agosto.+ 

sicións, charlas, concertos, etc.Ta
mén están interesados en impulsar a 
criación dun grupo de teatro, e que 
os ~eus locais servan como ponto 
de encontro de colectivos ecoloxis
tas, pacifistas e asociaci(>ns veci
ñais. A "Asambleia de Okupa-s de 
Ourense" f ai un chamamento a toda 
a xente que queira traballar 'neste 
proxecto autoxestionado éh sen áni
mo de lucro. E cando as obras esi
xan o derrube do edificio, teñen moi 
claro que voltarán a habilitar un no
vo local para o Centro Social.• 

Jorge Sariz, con Maribel Verdu, en Amantes 

Os Noventa 
O Ciclo de cine Os Noventa, que 
ten lugar no Centro Cultural Cai
xavigo, ten previsto para o dia 17 a 
proxección do filme Salsa Rosa, 
dirixida por Manuel Gómez Perei
ra, con Maribel Verdu, Verónica 
Forqué, Juanjo Puigcorbé e Julieta 
Serrano. Odia 18 proxectarase Va
cas, do director Júlio Medem, inte
resante filme que está a ter unha 
mala distribución nas salas comer-

Música 

500 anos de Resisténcia 
O sábado 19 celebrarase no local 
da A. VV. Val do Fragoso, en Vigo, 
un Concerto pola Resisténcia coa 
actuación de Anestésia, de Euska
di e Brutal Distración de Ponteve
dra. Será ás 20 h. • 

ciais da Galiza. O dia 21 podere
m os ver Unha muller baixo a . 
chuvia, dirixida por Gerardo Vera 
e interpretado por Ángela Molina, 
António .Banderas, Inmanol Arias 
e Kiti Manver. O martes 22 pro
xectarase Beltenebros realizada 
por Pilar Miró sobre a novela de 
António Muñoz• Molina,e protago- . 
nizada por Terence Stamp, Patsy 
Kensit, JoséLuís Gómez e Simón 
Andreu. • 

Teatro· 

Españoles .bajo Tierra 
O.M. Teatro, S.A. representará es
ta obra de Francisco Nieva, inter
pretada por Júlia Trujillo, Ana Ma
ria Ventura e Carlos Ballesteros. 
Será no Teatro do Centro Cultural 
Caixavigo dos dias 24 ao 27.+ 

NTA am o CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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