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Os 
agricultores 

franceses 
fixeron ver a 

sua oposición 
ao modelo 

actual de 
Tratado. 

A crise económica provoca a revisión 
do Tratado de Unión Europea e 
posterga os Fondos de Coesión 

Maastricht sen 
amortiguadores 

A posición inglesa de recortar os 
FOndos de Coesión resultou vence
dora. A revisión do Tratado non to
cará, sen embargo,os aspectos 
fundamentais (banco cen~ral e 
primacia da políti~a financeira 
sobre a social). E o resultado 
da crise económica que afec
ta a Europa. As burguesías 
europeas piden o axuste 
duro e a sua reclamación 
manifestouse nos merca
dos monetários e nalguns 
dos partidários do non 
que se misturaron cos 
progresistas. O gover
no español encóntra
se, en plena resaca 
de festexos, cunha 
forte crise que bo
ta abaixo as es
pectativ as. O 
seu obxetivo 
agora é lograr 
máis prazo pa

ra unha converxén
cia a cada máis difícil, 

freando ao tempo as 
reivindicacións sin
dicais. A Europa de 
várias velocidades 
semella próxima. 

Modesto Bárcia: 
'Xuridicamente, España non pode 
negociar por Galiza 
nas matérias da nosa competéncia' 
Xurista, filósofo; Decano do Co
léxio de Avogados de Ponteve
dra, impulsor do Consello Gale
ga da Avogacia, experto en co
munidades europeas: Barcia 
Lago non sofreu o desencanto 
como parte dos seus compañei
ros de xeración "que prefiren ali
nearse cos intereses do impe
rialismo nestes novas tempos, 
descobrindo no neoliberalismo 
da socialdemocrácia atlantista 
ignotos valores humanistas", 
segundo afirma no prólogo do 
seu libro En Perspectiva, no 
que mostra as discrepáncias 
das correntes marxistas de R. 

Luxemburgo, Gyargy Lukásc e 
Karl Korsch, coa versión soviéti
ca que logrou imporse. + 

(Páx. 14-15) 
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A construtora de 
confianza 
da 
administración 
lucense en 
paradeiro 
descoñecido 
A empresa Coherpu S.A., unha 
das máis importantes do sector 
da construción, está oficialmente 
en "paradeiro descoñecido" des
pois de realizar durante estes úl
timos anos máis obras que nin
guén para a Deputación e o con
ce 11 o lugueses . Logo dunhas 
operacións pouco claras nas que 
os mesmos sócios crian novas 
empresas, intercambiando traba
lladores, obras, maquinária, etc., 
segue a contratar traballadores, 
sen que os seus numerosos ere-

. dores pudesen ainda cobrar por 
non "estar localizada". + 

(Páx. 9-10) 

Jack Delano 
asistirá á 
Fotobienal 
dedicada a 
Latinoamérica 
Jack Delano é un dos poucos fo
tógrafos vivos da xeneración da 
Farm Security Administration, 
que o levou no 1941 a Puerto Ri
co de onde xa non saiu , nunha 
peripécia que o próprio fotógrafo 
nacido en Ucránia (Kiev, 1914) e 
emigrado con nove anos aos Es
tados Unidos, poderá narrar aos 
galegas durante a sua estáncia 
en Galiza o próximo Novembro. 
A V Fotobienal amasará unha 
escolma de 100 fotografías que 
percorren a realidade do subde
senvolvimento portoriqueño nos 
anos 40 e a evolución da illa 
asociada até os nosos días.+ 

Luis Lamela: 
'Foucellas 

(Pá.x. 19-20) 

era un heroi 
nas zonas 
onde actuaba' 

....... , 
"Cuentos Peregrinos" de Garc1a 
Márquez era o libro ·chamado a 
ser a estrela e o máis vendido 
de todas as féiras do libro que ti
veron lugar este verán no noso 
país. Na Coruña ese son do tró
pico veuse apagado por outro 
procedente dos montes de Cúr
tis. Unha biografia sobre Fouce
llas esgotouse en seis días e na 
cidade da Coruña. Algo insólito 
no mercado do libro galega. O 
seu autor, un corcubionés que 
chegou ao estudo da Guerra Ci
vil pescudando na história da co
marca fisterrá. + 



"Xogar cos 
mecarnsmos 
monetários non 
modifica as 
realidades 
económicas", esta 
afirmación de 
Pedro Schwartz 
que calquer 
economista 
poderia suscreber, 
explica 
paradóxicamente 
os 
acontecementos · 
destes últimos 
dias. É a realidade 
económica a que 
provocou a 
inestabilidade 
actual e a 
probábel revisión 
do Tratado de 
Unión Europea. 

Carteis contra a Política Agrária Comun e polo non a Maastricht penduran dunha máquina agrícola en Fráncia. ANXO IGLESIAS 

A recesión económica .desmonta un Tratado deseñado para tempos mellares 

Maastricht non tiña roupa de inverno 
G. LUCA - M. VEIGA - M. VILAR - P. SOTO 

O 7 de Decembro de 1991 os 
presidentes dos Doce asinaban 
na cidade holandesaque dera pé 
á obra de Lope de Vega La toma 
de Maastricht (en conmemora
ción da batalla na que participa
ron as tropas españolas), un 
acordo de unidade europea, ter
ceiro chanza apóso Tratado de 
Roma, asinado en 1957 e texto 
fundacional da Comunidade e da 

Acta Unica, aprobada en 1987. 

Os europeistas podian se dar por 
satisfeitos. Por primeira recoñecí
ase a cidadania europea, nesta 
vella cidade holandesa (tamén 
chamada Maestricht) á beira do 
Mosa e unida a Rotterdam pola 
Canal Xuliana. Mais o bonsai do 
Parlamento Europeo, con tan 
poucas competéncias que a nin-

O Estado español 
contaba con 
absorber o 60o/o 
dos Fondos de 
Coesión. 

guén dá sombra, ainda que pro
voque as bulras e xenreiras de 
moitos pala inutilidade do seu re
quintado protocolo, seguia igual 
de cativo. As suas competéncias 
non se vian incrementadas. A 
Europa política quedaba rezaga
da a respeito da Europa econó
mica. A volta da feira, os asinan
tes acenaban con orgullo para o 
parco da unión financeira. Pero 

os borradores relativos aos obxe
tivos sociais volvian sen asinar. 

Para os críticos, o Tratado falaba 
de moeda pero non de salários. 
O que presentaban coma un 
gran trunfo de unidade e solida
riedade, non era máis que un 
pacto de mercaderes. Mesmo 
os máis conspfcuos defensores 

(Pasa á páxlna segulnte) 

Boas. e más notícias 
Asistimos a unha crise económica en Europa e a unha 
redefinición de posicións dentro da CE. Nen a unidade 
alemana, nen a persisténcia da crise nos Estados Unidos 
(mercado exterior preferente de Europa), foran previstas 
polos Doce no diseño do Tratado de Unión Europea. 

A CE apoiábase en dous pilares sobranceiros. Por unha 
banda, Fráncia e o Reino Unido (vencedores na 11 
Guerra Mundial) e pola outra Alemaña e ltália 
(vencidos). A povoación de todos eles era parella (entre 
os 55 e os 60 millóns de habitantes). A unidade alemana 
desequilibrou a balanza. 

Estabelecer unha unidade económica e monetária, co 
aumento da competéncia que conleva, cando os polos 
xa non son iguais resulta desestabilizador que é o que 
se acaba de ver estes dias. A crise económica contribue 
a valorar de forma máis grave a competéncia. O 
problema é obviamente maior de considerar aos demais 
paises, onde a situación e máis difícil e as distáncias de 
renda maiores. 

Críase a unión monetária antes que a fiscal e a 
orzamentária. Nen se menciona a Europa industrial. Os 
paises máis febles, para poder cumplir os requisitos de 
inflación, deficit público e tipos de interés, deberán 

reducir os investimentos non inmediatamente rendábeis, 
como por exemplo as infraestrµturas en educación, 
desemprego, seguridade social, investigación, etc. lsto 
foi xa o que veu sucedendo e o que se marca como 
obxetivo o Plan de Converxéncia diseñado polo governo 
español. 

A falta de diñeiro liquido nos paises máis ricos da CE 
abrigará a replantearse a intención de que os recursos 
próprios da Comunidade pasasen de representar o 
1,2% do PNB comunitário ao 1,37%, tal e como 
contemplaba o Paquete Delors 11. lsto permitiria 
duplicar os fondos destinados a infraestruturas, das 
cales serian os principais beneficiados Irlanda, ltália, 
Grécia, Estado español e a antiga Alemaña do Leste . . 
Os novas Fondos de Coesión, contemplados no 
Paquete Delors 11 serian financiados no 80 ou 90% pola 
CE e o resto polos respeitivos Estados (anteriormente, 
no caso do Feder, Feoga, etc. a financiación era ao 
50%). 

Este proxecto, postergado no mes de Xuño en Lisboa, 
pode ser precisamente o principal obxetivo da revisión 
que se anúncia do Tratado de Maastricht, amén dalguns 
retoques que mellaren a apariéncia democrática da 
Comunidade. 

Pero este endurecimento non oculta que unha 
verdadeira coesión, segundo -a maioria dos expertos, 
precisaria un 5% do PNB comunitário (no canto do 
1,37% contemplado polo Paquete Delors /~.O libre 
comércio e a libre circulación de capitais, sen trabas 
reguladoras, tenden inevitabelmente a aumentar as 
diferéncias como todos os técnicos recoñecen e a 
própria experiéncia da Comunidade demostra. Non se 
concibe como persoas de boa té e de contextos 
periféricos poden negarse ainda a ver esta realidade, 
pensando que o acortar distáncias con Dinamarca ou 
Holanda é unha simple cuestión de voluntarismo e 
intelixéncia empresarial. 

En todo caso as consecuéncias do actual periodo de 
inestabilidade,mália responder a unha crise económica 
que se vai agudizar, abren tamén espácio á unha crítica 
progresista do Tratado. Non todos os votos negativos 
franceses ou daneses foron progresistas, pero si unha 
boa parte. O caso de Galiza é máis patente dada a nasa 
ubicación periférica en Europa. Abrense as críticas ao 
omnipotente Banco Central Europeo; ao Consello 
Europeo, expresión directa do poder dos Estados 
institucionalizado en Maastricht, ou á concesión de 
capacidade lexislativa ao Consello de Ministros da que 
antes carecía. • A NOSA TERRA 



· ORZAMENTO DA C.E. 

PORTUGAL 5,9 

R. UNIDO 12,9 

-~~~-~~~:-~-:,E 
8,7 ESPAÑA 

(Ven da páxina anterior) 

de Maastricht tiñan que dar a ca
lada por resposta ou en todo ca
so optar pola descalificación glo
bal dos obxectores, sobretodo co 
alcume de antieuropeos. 

As reticéncias maiores ao acor
de viñan principalmente do Rei
no Unido, mergullado na altura 
nunha fonda crise económica. A 
burguesia inglesa, capitaneada 
polos conservadores , deixaba 
ver as suas diferéncias ca eixo 
franco-alemán. Neutro extremo, 
o Estado español, encabezando 
o grupo de paises máis pobres 
(Grécia, Portugal e Irlanda, xunto 
con España), insistía en que no 
pacto contémplanse uns Fondos 
de Coesión correctores dos de
sequilíbrios que sen dúbida au
mentarían coa nova Europa diri
xida desde a xeréncia das gran
des empresas. 

A experiéncia xa o decía todo: 
dentro da CEE e desde a firma 
do Tratado de Roma os desequi
líbrios rexionais chegaran a du
plicarse. Os extremos do PIB es
taban a cada máis distantes e os 
Fondos Estructurais, Federe Fe
ogas, non daban rectificado este 
rumbo. 

González canta vitória 

Felipe González cantou vitória en 
Maastricht porque os Fondos de 
Coesión foron asinados, ainda 

Helmut Kohl e Franc;oise Miterrand. 

_______________ 
GRECIA 1,4 

Os defensores 
de Maastricht tiñan 
que optar po.la 
descalificación 
global dos 
obxectores, 
sobretodo co 
alcume de 
anti e u ropeus. 

que nun protocolo anexo ao Tra
tado. A vitória resulfou pírrica por
que quedaron sen concretar as 
cantidades, ainda que se talara 
de duplicar os fondos estruturais. 
O Reino Unido fixo ver as suas 
reticéncias sobre este ponto. 

Nos meses posteriores a crise foi 
tomando corpo en Europa. A fria 
notícia era que en 1991 os Doce 
só medraran un 1,3% o seu pro
duto interno bruto (PIB), unha 
cantidade moi baixa que non 
agoiraba nen de lonxe o fin da re
cesión. A tumbada do muro de 
Berlín estaba facendo cachizas 
as previsións de Kohl: os custos 

(Pasa á páxina seguinte) 

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

O crecimento de base financeira e non produtiva 
demostrouse un erro 

A morte súbita do PSOE 
O que decia a sensatez eco
nómica resultou por fin patente 
e en moi breve prazo. En pou- . 
cas semanas o Estado espa
ñol pasou da gl·ória á depre
sión. O impacto no partido go
vernante é óbvio e será ainda 
máis visíbel nos próximos 
dias. Coas más notícias difícel 
parece explicar os gastos 
suntuosos deste ano. 

O crecemento do lustro 1985-
1990 asentábase en princípios 
fictícios. A peseta cotizaba un 
20%. por riba do seu valor real. 
España queria parecer forte en 
Europa. Coa moeda sobreva
lorada conseguiase atraer ca
pital extranxeiro, através da 
sua alta rendabilidade finan
ceira. O Producto Interior Bru
to crecia quedando ocultos os 
verdadeiros males da econo
mia e polo tanto a necesidade 
de facerlle frente. 

A técnica usada polo PSOE pa
ra o crecemento non só era 
moi vulnerabel, como agora se 
demostra, senón que perxudi
cou á economia: a excesiva co
tización da peseta puxo trabas 
ás exportacións, pero facilitou 
as importacións. Os bens de lu
xo (como os automóveis impor
tados) fixéronse habituais nas 
clases altas, pero a produción 
no Estado español non se for
taleceu. O deficit comercial me
drou. Os capitalistas extranxei-

Carlos Solchaga e Felipe González. 

ros parecianse máis a KIO (que 
se retira unha vez que a espe
culación deixou de ser renta
bel) que a Citroen. 

O governo encóntrase de supe
to ante a realidade crua e non 
se lle ocurre máis que tratar de 
vender outro 20% de Endesa e 
conseguir asi 170 mil millóns 
frescos que alix~iren o crecente 
deficit público. E a técnica usa
da polo ministro Caballo recen
temente na Arxentina: conse
guir ingresos atípicos pota ven
ta de empresas públicas de alta 
rentabilidade. O alívio inmedia
to é certo, pero os efectos a 

médio prazo son desastrosos. 
Trátase da política de queimar 
as naves. 

Agora González e Solchaga 
procurarán que a CE lles am
plie o prazo para a converxén
cia, ainda que é irremediabel o 
ingreso do ·Estado español na 
segunda velocidade. Cada 
quen no seu lugar, parecen di
cer os alemáns. Por outra par
te, e seguindo coma sempre os 
consellos da patronal, tratan de 
conseguir que os sindicatos 
moderen as suas pretensións 
salaríais. As crises sempre se 
socializan.• 

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

Un Tratado para · 
persoas expertas, segundo a Moncloa 
Os governos danés e francés 
convocaron un referendo sobre 
o tratado de Maastricht e envia
ron o texto renovado da unión 
europea a todos os electores. 
Outros estados membros da 
CE iniciaron hai tempo medi
das de divulgación semellan
tes, pero o governo de Madrid 
agardou ao 22 de Setembro, 
para anunciar unha campaña 
selectiva e parcial de informa
ción sobre o Tratado. 

O plan español para dar a coñe
cer o significado dos acordos de 
Maastricht clasifica ao eleitora
do dacordo co seu nível de co
ñecementos, nunha réplica dos 
esforzos do governo Cánovas 
para construir un sufráxio recor
tado (censitário) que excluia 
mulleres e amplos níveis de ren
das baixas. "Trinta mil exempla
res dun libro co Tratado de Ro
ma, a Acta Unica e o Tratado de 
Maastricht di o anúncio do mi
nistério de Javier Solana-, serán 
destinados a aque/as persoas 
expertas ou cun nível moi alto 
de formación". 

Ainda que Felipe González fixo 
campaña na Franza a pral de 
Mitterrand, que previamente 
enviara un exemplar de Maas
tricht a cadanseu eleitor, o líder 
socialista limita para o seu cen
so a leitura do Tratado (que en
cerra de feíto as modificacións 
de acordes prévios, anuncia
dos como textos distintos na 
campaña española) aos que 
poidan ver a evolución da CE 
desde a sua fundación e anali-

sar o seus textos fundamentais. 

Un segundo nível da campaña 
contempla o envío dun folleto a 
xornalistas e colectivos profi
sionais. Este texto é unha ela
boración prévia na que se fata 
dos obxectivos do Tratado e do 
calendário de aplicación. 

A própria oficina de Prensa da 
Comisión das Comunidades Eu
ropeas, que dirixe Joaquín Porti
llo e está no número 41 da rua 
Serrano de Madrid, non .facilita 
cópias do Tratado e sinala que 
ten únicamente un exemplar de 
trabal/o para a redacción. Pala 
sua parte, a Oficina de Informa
ción do Parlamento Europeo, 
que dirixe Asunción Vatdés e 

funciona desde a rua Fernanftor 
4 de Madrid remite ao deman
dante a unha distribuidora co
mercial. A primeira oficina atere
ce un texto publicitário, traduc
ción de ínfima calidade doutro 
francés, titulado Maastricht, a 
medida das nasas ambicións, 
coa indicación de que ten o fun
damental do Tratado. 

O acordo asinado en Maas
tricht regula aspectos funda
mentais da vida cos cidadáns · 
membros da CE, ten forte rele
váncia política e ven revistido 
dunha fórmula cuase consti
tuinte. Con todo, nengun poder 
lexislativo, que é o que exerce 
a representación lídima, partici
pou na sua elaboración. 

No tratado ten importáncia fun
damental o artigo 9, relativo á 
constitución do Banco Central 
Europeo (BCE). O comité exe
cutivo desta instáncia terá man
dato por oito anos e non será . 
elexido democráticamente. Ain
da asi, terá máis poder ca a 
maioria dos governos da CE e 
que moitas outras instáncias 
etexidas con millóns de votos: 
dirixir a política monetária, fixar 
os obxectivos monetários inter
médios, os tipos de interese e o 
suministro de reservas do Sis
tema Europeo de Bancos Cen
trais. O acorde indica que o 
BCE non pode "recabar nen re
ceber instruccións procedentes · 
das institucións ou organismos 
comunitários, de nengun gover
no dos estados membros ou de 
organismo nengun".+ 

------------------------------------------------------------------------- -- -~ 
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O traballo negro está a aumentar en toda a CE 

Os xóvenes apetecidos 
en Europa 
"Sabe que vai traer Maas
tricht? Máis traballo negro". 
Quen isto afirma chámase 
José F., traballador da cons
trución en Luxemburgo desde 
hai 19 anos e natural de Pa
redes de Coura en · Portugal, 
moi parto da fronteira con 
Gal iza. 

José F. relata que en Luxem
burgo residen máis de 50 mil 
traballadores portugueses en 
condicións legais. Outros 15 
mil están de forma ilegal, é di
cer traballando sen contrato. 
"A libre circulación perxudíca
nos. Antes era necesário un 
contrato. Agora cruzar a fron
teira será moi fácil. Calquer 
patrón poderá collar a outro 
portugués para que faga o 
meu traballo por 200 francos 
belga-luxemburgueses e dei
xar de pagarme. a min 300 que 
teño contrato legal". 

Moitos emigrantes galegas, 
portugueses e doutros paises 
traballan na Comunidade Eu
ropea. Despois de vários anos 
de residéncia conseguen un
ha posición económica acep
tabel, alguns casan con mulle
res nativas, compran unha ca
sa e abandoan mesmo a idea 
de voltar. Os inmigrantes fo
ron os artífices do mílagre ale
mán, do benestar suizo e do 
trances, pero unha vez aco
modados ou xubilados fan ne
cesária unha nova remesa. A 
realidade é alarmante, como 
calquer traballador pode con
firmar -po"lo xeral moito máis 
informado do que os burócra
tas da CE pretenden facer 
crer-. O traballo negro está a 
medrar en toda Europa, ainda 
que é case imposibel encon
trar cifras oficiais e sequer 
mención a el nos médios de 

comunicación. Esta realidade 
non é contraditória co aumen
to do paro entre os traballado
res nativos, porque estas re
xeitan os empregos mal paga
dos e nas condicións que os 
realizan os inmigrantes. 

O papel 
dos irlandeses, 
gregos e galegas 

Grécia, Portugal, Irlanda e áre
as como Galiza, dentro do Es
tado español, apenas contri
buen ao Produto Nacional Bru
to da CE. O seu papel na Co
m unidade non é outro que o 
de fornecer de man de obra 
barata e adaptabel ás circus
táncias segundo as necesida
des dos paises centrais. 

"Desta volta puiden ficar en 
Portugal. Dábanme traballo en 
Viana pero non quixen'', co
menta M.S. de 25 anos, tamén 
natural de Paredes de Coura e 
traballador da construción en 
Bourdeaux. "Oferecianme 100 
contos ao mes (unhas 90 mil 
pesetas), que é unha boa paga 
en Portugal, pero tiña que tra
ballar doce horas diárias e nun 
traballo máis duro que o que 
fago en Fráncia. Ao final volvín 
a Bourdeaux, polo menos só 
traballo 8 horas". M.S. traballa 
en Fráncia con contrato e en 
situación legal. 

"En Portugal é imposibel vivir. 
Os prezos están moi altds e 
os salários moi baixos" , 
senténcia José F.. A situación 
só deixa aos portuguesas a 
saida da emigración. O tronza
mento da produción de gran 
parte dos sectores económi- · 
cos de Galiza pode surtir o 
mesmo efecto. + 

NESTA SEMANA 
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da re-unificación eran tres veces 
superiores aos previstos. 

Nada se avanzou no Cúmio de 
Lisboa do mes de Xuño. O Pa
quete Delors 11 que inclue os 
Fondos de Coesión quedou sen 
aprobar, contra o previsto en De
cembro en Holanda. 

Todas as alarmas da Moncloa 
sonaron ao mesmo tempo. O Es
tado español_ contara con absor
ber o 60% dos 11 mil millóns de 
ECUS destinados á Coesión. 

O ref erando danés racho u a pa
na. Un movimento sindical e so
cial forte críticaba o Tratado, pe
ro tamén é probabel que os da
neses estivesen pouco dispostos 
a ser solidários coa Europa po
bre. A agricultura intensiva dane
sa recebe sete veces máis sub
venci óns ca galega. Pero aos 
daneses abóndalles con que as 
suas empresas agroindustriais 
compren ás galegas ou asturia-

Un movimento 
sindical e social 
forte criticaba o 
Tratado, pero 
tamén é probábel 
que os daneses 
estivesen pouco 
dispostos a ser 
solidários coa 
Europa pobre. 

nas. Non necesitan que os cida
dáns galegos ou portugueses 
sexan de primeira clase. 

As críticas ao non danés con
f ú n dense co anúncio a todo 

PEPE CARREIRO 

bombo de surprendentes cifras 
de opos ición a Maastricht en 
Alemaña. Máis tarde veu o 
anúncio do referendo francés é 
o susto polo cáracter dos inqué
ritos que agoiraban a vitória do 
"non". O PCF, os ex-ministros 
socialistas como Chevenement 
e Max Gallo piden o voto nega
tivo , pero tamén o piden Le 
Pen , Des Vill iers , Seguin e 
Charles Pasqua, líderes da de
reita. lso significaba que tamén 
habia descontento co Tratado 
entre a burguesia francesa. No 
entanto o si irlandés pasara ca
se en silenzo. Irlanda só aporta 
o 0,8% do orzamento da CE . 

A situación fora prevista por non 
poucos analistas, partidários da 
unión europea, pero críticos coas 
propostas de Maastricht. Sesenta 
economistas alemáns deron a 
coñecer en Xuño un documento 
no que indican que a implanta
ción da moeda única traerá con
sigo "un aumento da competén-

(Pasa á páxina segulnte) 

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

CIU cámbia a sua estratéxia tocante ao PSOE 
Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC), o 
partido que dirixen Jordi Pujol e Miquel Roca, manifestou 
~ecentemente duras críticas á política económica levada 
a cabo polo Governo de Felipe González, ao que acusou 
de ter un "afán recadador'' e de non tomar medidas que 
sirvan para reactivar a economia do Estado español. Os 
nacionalistas de CDC e a coalición na que xogan o papel 
de sócio maioritário, Convergéncia i Unió (CiU), estarían 
dispostos a retirar o seu apoio parlamentário ao gabineteº 
socialista, no caso de que este decidise non rectificar a 
sua política económica. 
Os dirixentes de CDC e de CiU, 
preocupados polo posíbel 
adianto das eleicións xerais e o 
panorama sócio-económico que 
se aviciña no mundo industriali
zado, cambiaron de estratéxia, 
pasando do apoio crítico ao 
Executivo central a unha postu
ra moito máis belixerante. Os 
nacionalistas cataláns de corte 
moderado consideran que as 
medidas adoptadas por Carlos 
Solchaga, ademais de insufi
cientes para superar a crise, 
apártanse perigosamente do es
piríto de converxéncia económi
ca e do Tratado de Maastricht. 

Xerar riqueza 
CiU, a quen ·alguns partidos da 

oposición acusan de ser "copar
tícipe" da política económica do 
Governo central, acusa aos so
cialistas de seren demasiado 
"intervencionistas" e de non sa
ber optar por medidas que po
dan favorecer o aumento da 
produtividade e da competitivi
dade das empresas españolas. 
Asimesmo, os converxentes cul
pan ao PSOE de non ter sabido 
superar as vellas lacras da eco
nom ia estatal, como a débeda 
pública, a inflación ou os desba
raxustes da balanza comercial. 
Esta . foi a liña de intervención 
que mantivo o presidente da 
Generalitat e de CDC, Jordi Pu
jol, durante o debate de política 
xeral celebrado ultimamente no 
Parlamento de Cataluña. Pujol 

Jordi Pujol. 

ven dicer que coa actual política 
económica o Estado español di
ficilmente poderá converxer cos 
países de primeira fila en 1997 
e pediu un cámbio radical da 
sociedad~ para que cámbie a 
sua "mentalidade administrado
ra de riqueza por outra xeradora 
de riqueza, como ocorre nos pa
íses industrializados máis po
tentes do naso entorno". Se
guindo esta tónica , o Grupo 
Parlamentar Catalán no Con
greso dos Deputados apresen
tou catro emendas ao proxecto 
de lei de medidas orzamentá
rias urxentes, no que solicita a 

supresión da suba, con carácter 
retroactivo, da tarifa e as reten
cións sobre o IRPF. As emen
das peden igualmente a implan
tación dun IVA reducido para os 
produtos de primeira necesida
de e a eliminación da modifica
ción no pagamento da incapaci
dade laboral transitória. 

Financiación 
autonómica 

O tema da financiación autonó
mica é outra das grandes dife
réncias entre o Executivo socia-

lista e a coalición que governa 
na Generalitat. CiU conseguiu, 
coa axuda dos socialistas e do 
PP de Cataluña e os votos en 
contra de ERC e IC, que o Par
lamento autonómico adoptara 
unha resolución na que esixe 
da Administración central a ce
sión do 15 por cento da recada
ción do IRPF. Así as causas, os 
nacionalistas cataláns conside
ran que só a falta de "vontade 
política" do Governo central po
deria retrasar a cesión ás Co
munidades autónomas dunha 
parte do imposto estatal reca
dado. Ao seu xuízo, "un incum
primento desta natureza teria 
consecuéncias importantes" pa
ra o futuro das relacións da Ge
neralitat co Executivo socialista 

1 

e poderia condicionar aconteci
mentos futuros. CiU parece es
tar disposta a botar toda a car
ne no asador esta vez, apesar 
dos inexplicábeis retrasos de
Madrid en. matéria de corres
ponsabilidade fiscal e das ad
verténcias do vice-presidente 1 

Narcís Serra e do Secretário de 
Estado de Facenda, Antoni Za
balza, no sentido de que cal
quer acordo non se asinaria 
antes do primeiro de Xaneiro 
de 1993.+ 

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



(Ven da páxlna anterior) 
cia e un aumento do desemprego 
nos países máis febles". 

Martin Feldstein, ex-asesor eco
nómico de Reagan, aponta que 
"unha unión económica e mone
tária artificialmente argallada po
de reducir mesmo o volume co
mercial entre os Estados mem
bros". 

A crise acelera o paso 

A crise económica vai cambian
do o cristas! de moitos pontos de 
vista. Alemaña recea a inflación. 
O diñeiro pasto en circulación 
medrou de Xaneiro a Agosto nun 
8%, o doble do que pretendía o 
Bundesbank. lsto obriga a res
trinxir os créditos e polo tanto 
manter elevados os tipos de inte
rés. Por outra parte os investi
mentos no Leste tan preciso de 
diñeiro exterior que chega atrai
do polo alto précio do marco. 

A economia francesa fai auga 
tamén. "A moral dos industriais 
tende a degradarse" comenta Le 
Monde o 8 de Setembro, antes 
do referendo. O segundo trimes
tre do ano a economia só medra
rá en Fráncia un 0, 1 % a respeito 
do trimestre anterior; ltália fai pa
rella ca Reino Unido. A débeda 
pública italiana supera o Produto 
Nacional Bruto, polo que se po
de dicer que o Estado está en si
tuación de q uebra. Majar na 
Gran Bretaña non acaba de con
trolar a inflación, mentres o decli
ve na indústria e o alto deficit or
zamentário seguen en progreso. 

O Paquete Delors 11 
na corda frouxa 

O Paquete Delors //, posposto 
en Lisboa, corre o risco de ser a 
principal ví1ima da crise. Ao Rei
no Unido poden sumarse os pai-

ANXO IGLESI AS 

ses máis fortes da comunidade, 
ao tempo que entre si compiten 
para definir a paridade apropria
da das suas moedas e o lugar 
que lles toca no cadro de veloci
dades europeo. A burguesia in
glesa volta a enfrentarse coa 
alemana nunha rifa copiada da
q u el as que ti.ñan antes da 11 
Guerra Mundial. 

O Paquete Delors 11 contempla o 
gasto de 11 mil millóns de ECUS 
nos Fondos de Coesión nos vin
deiros catro anos (entre 1993 e 
1996). lnclue ademais 3.500 mi
llóns para a mellara da competiti
vidade e outro tanto para o refor
zo da actividade exterior. 

En todo caso, cortarlle un novo 
traxe ao Tratado non requerirá 
moito xénero . Esa é unha das 
suas ventaxas. Como sinalou o 
ex-ministro de Exteriores· de 
Fráncia -dimitido pola sua oposi
ción á Guerra do Golfo-, "o acor
de de Maastricht ten dous esti
los diferenciados. Unha parte é 
clara, precisa e retírese ao Ban
co Central Europeo, ao Sistema 
Monetário, é a regulación do 
aparato financieiro da futura 
Unión. Outra ten caracteres va
gos, retóricos e sen concretar, é 
a que tala da coesión europea e 
da política social.+ 

O Paquete Delors 11, 
posposto en 
Lisboa, corre o 
risco de ser a 
principal vítima da 
crise. 

Lideres europeus -Cavaco Silva, portugués; Lubbers holandés· Genscher alemán 
e Delors, francés- brindan polo tratado ' ' ' 

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

A apisonadora institucional 
francesa gañou 
botando os bofes 
A definición dun voto non ine
quívocamente de esquerda, que 
representa unha obxección total 
ao espírito de Maastricht, ainda 
que non renúncie á unidade eu
ropea, é unha das pezas princi
pais da campaña polo referendo 
na Franza. De par desta opción, 
gaullistas e republicanos, xunto 
cos ultra-dereitistas de Le Pen, 
atrairon boa parte do descon
tento dos votantes, cara un non 
entre a protesta pala delegación 
de soberanía, a degradación 
das condicións de vida e a con
versión dos inmigrantes en bo
des espiatórios. 

O corpo eleitoral coñece unha 
presión nunca vista na história 
dos comícios franceses. A pral 
do si xúntanse a coalición da 
banca, a bolsa, a indústria, o 
Estado, os meios de comunica
ción dominantes, a presidéncia 
da República, as máquinas 
electorais do Partido Socialista 
os gaullistas e os republicanos'. 
Kohl, Felipe González, o candi
tato á Casa Branca Bill Clinton, 
o governador do Banco de 
Franza e o director do Fondo 
Monetário Internacional. Todos 
eles fixeron campaña a ferro e 
fouce polo Tratado. 

Pero o bloque de direitas fixo 
tamén campaña polo non a 
meio de persoas altamente re
presentativas coma Pasqua ou 
Villiers. O cadro de Maastricht 
ten elementos positivos para o 
bloque hexemónico da 
sociedade francesa pero está 
ilustrado con certas cores que 
lle producen inquedanza. Por 
exemplo a discusión, que un 
direito a veto de feíto manterá 
en suspenso , sobre a Carta 
Social Europea. As posicións 
de descontento indefinido, as 
xenofóbicas e as de receo da 
dereita económica, xúntanse 

1 nesta fronte do non. 

Arredor do PCF conflúe outra 
corrente de voto negativo. Mar
chais protesta porque os queran 
confundir coa direitas e lembra 
que o primeiro ministro Pierrre 
Beregovoy defendera a opción 
de Le Pen como seguro infalíb
gel contra o governo da direita. 

O PCF defende durante a cam
paña "unha europa social, de
mocrática, pacífica e solidária, 
para a que compre garantir en 
primeiro lugar os fondos sociais 
por rexións para reducir as de
sigualdades e defender o espí
rito das regras de servício pú
blico". Igualmente hai que de
fender e promover o emprego 
cualificado e estábel e para iso 
a receita é combater a hemo-
rráxia de capitais cara aos Es
tados Unidos e o Xapón". 

Contra estas posicións , a for
mación de governo recomenda 
vivamente a ratificación do tra
tado e descalifica como extre
mismos de direita e esquerda 
as opinións contrárias . Que 
din os dirixentes da direita 
francesa -pregunta o comunis
ta Arnaud Spire na véspera da 
consulta-: A de Maastricht é a 
Europa que eu quero, di Gis
card". Spire sinala que o inte
rese dos grandes patróns das 

LE MONDE 

trans-nacionais están encan
tados co novo texto básico da 
CE. Jemore Monod , presidente 
das Eaux Dumez, teme que un 
voto non rompa a dinámica eu
ropea; Agnelli, presidente da 
Fíat fai toda clase de agoiros 
contra o voto negativo e decla
ra que esa posibilidade deixa
riao moi tristeiro. Os corenta e 
cinco primeiros empresários 
industriais da CE agrupados 
darredor da Mesa Redonde 
Europea, baixo as siglas ERT, 
que governan tririta e cinco mi
llóns de asalariados, manifés
tan se nidiamente a prol do 
Tratado. 

O ex-ministro socialista de cul
tura, Max Gallo intervén na po
lémica para dicer que "abonda 
con ler o Tratado para se con
vencer de que consolida o ca
rácter oligárquico das institu
cións europeas. A confusión 
de poderes -lexislativo e exe
cutivo-, o importante papel dos 
cargos non elexidos , o manti
mento do Parlamento na sua 
marxinalidade ... Mais o verda
deiramente grave é o estable
ce mento no corazón da CE 
dun Estado Monetário inde
pendente, o banco central , cu
xa dirección escapa de feito a 
todo control, ao se empeñar os 
seus membros en non solicitar 

· instrucción nengunha das insti
tucións comunitárias e dos go
vernos. E estes expertos son 
nomeados por un periodo de 
oito anos. Esa dirección debe 
asegurar a estabilidade dos 
précios; é o banco quen ten o 
priviléxio de fabricar diñeiro". 

No foro francés sobre Maas
tricht intervén a danesa Bente 
Lauridsen, membro da executi
va do Partido Socialista Popular, 
única formación de esquerda re-
presentada no Folketin (Parla
mento) danés. "Ternos un siste
ma diferente do Sul de Europa e 

queremos conservalo. En Dina
marca os sindicatos son fortes e 
ternos unha longa tradición de 
negociación dos salários e as 
condicións de traballo". 

A política danesa está conven
cida d~ que a unión económica 
e monetária non se realizará 
como estaba prevista inicial
mente "Comprendimos que o 
non era posíbel e que haberá 
unha política distinta despois da 
consulta danesa. Moitos paises 
europeus pasarán atrancos sen 
canto para cumprir os requeri
mentos que esixe o Tratado". 

Despois do anúncio do referen- · 
do en Maio pasado, Frangois 
Mitterrand, Valery Giscard e ou
tros políticos franceses mobili
zados polo voto afirmativo, con- ' 
fiaban que ao oposición ao Tra
tado non daria chegado ao 20 
por cento dos votos como moi
to. E os inquéritos semellaban 
darlle razón. 

O 26 de Maio por exemplo, o 
instituto Louis Harris situaba os 
votos negativos por baixo do 20 
por cento. Mais outro inquérito 
publicado no París Match dába
lle ao non un 37 por cento cun 
25 por cento de indecisos. A 
comezos de Xuño o si subía ao 
63 por cento e o non baixaba 
dous pontos. 

En torno a cada un destes 
sondeos publicados durante a 
campaña, decorria a polémica 
sobre liñas coñecidas. As es
querdas, tomando como eixo o 
PCF, recusan o novo acordo 
básico da CE ; gaullistas e so
cialistas fan andar á máxima 
poténcia a máquina institucio
nal a pral do Tratado ; a ultra
direita manobra contra o acor
do desde posicións racistas 
(non aos inmigrantes do Sul) e 
un nacionalismo dominante e 
demagóxico. • 

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



A maioria dos partidos poñen o européismo 
por riba das eivas de Maastrichf 
O PSG-EG 
polo sí crítico 

Camilo Nogueira, portavoz parla
mentário do PSG-EG , precisa 
que compre enxergar o Tratado 
desde a perspectiva de cal é o 

. mellar camiño "para conseguir
mos unha Galiza máis plenamen
te auto-governada, e soberana 
coma nación europea que é". No
gueira coida que toda tendéncia á 
perda relativa de importáncia dos 
Estados nación, como o español 
ou francés etc. e abrir a perspecti
va do marco político europeo "fa
vorecerá a emerxéncia das na
cións sen Estado: esta idea cen
tral é a que determina o noso pen-

. samento. No caso de Maastricht 
nós eremos que o tratato asinado 
é enormemente insuficente, non 

Camilo Noguelra, deputado do PSG·EG. 

ten lugar específico para as nacio
nalidades nen hai unha política de 
coesión territorial e social apro
priada, pero é un Tratado máis fa
vorábel para os intereses de Gali
za ca o Tratado de Roma". 

Nogueira di que hai que ver o 
Tratado no marco da construc
ción política de Europa "e os que 
non traballen desde a perspecti
va dunha Europa política terán 
que explicar en que perspectiva 
europea traballan. Para Galiza 
non hai máis que perspectiva eu
ropea, pero non dunha Europa 
que alguén invente dentro da sua 
cabeza de xeito máis ou me"nos 
ilusório. Nós pedimos que haxa 
un referendo pero ed canto ao re
sultado pensamos que, o non pe
cha toda perspectiva. E o involu
cionismo cara ao Estado-nación 
de novo; o non dunha minoria 

que pide unha Europa moito máis 
democrática non é operativo nes
te momento. E o si non seria a 
postura apropriada pero abre ca
miños". A unha pergunta sobre a 
institución do Banco Central Eu
ropeo, Nogueira precisa: "Non te
ño nengun reparo teórico que lle 
facer ao feito de que exista unha 
moeda única no espácio econó
mico europeo. O que pasa é que 
rec.lamo que o Banco Central es
tea controlado democráticamente 
por institucións europeas nas que 
Galiza taña a sua representación. 
As institucións democráticas para 
controlar ese banco é un déficit 
que existe en Maastricht e eu 
quero denuncialo, pero non até o 
ponto de querer manter as moe
das do Estado nación: a alternati
va fronte a moeda europea non é 
unha moeda galega senón a es
pañola; Eu prefiro que sexa o 
Ecu e non a· peseta. Reclamar 
unha moeda galega é anacrónico 
e non ten sentido nengun. Se al
guén quer unha moeda galega 
que o diga. Toda a crise da se
mana pasada non pasaria se 
houbese unha moeda europea." 

O secretário xeral do PSG-EG, 
Domingo Merino, concorda co 
marco de construcción política de 
Europa pero amosa a sua discre
páncia sobre "unha política eco
nómica que cria desequilíbrios 
porque a coesión social é un dos 
aspectos que menos claramente 
quedan definidos". Pala contra, 
"ne~te momento, a política comu
nitária é claramente progresista 
na polí~ica exterior, ou na ecolo-

Anxo Guerrelro, coordenador de Esquerda Unida na Gallza • 

xía, nos servícios sociais e na 
defensa dos consumidores". En 
todo este mosaico de luces e 
sombras "para nós prevalece o 
apoio estratéxico á construcción 
europea; daríamos un si crítico a 
Maastricht. Na Franza, identificá
monos con ese tipo de voto que 
foi positivo: ese voto máis culto, 
urbano, xoven, crítico, represen
tativo dunha certa posición políti
ca que nós compartimos". 

Esquerda Unida: 
a construcción 
europea por riba 
de todo 
O coordenador de Esquerda Uni-

da na Galiza, Anxo Guerreiro, re
pasa as obxeccións do seu gru
po ao Tratado "polo déficit demo
crático, o tímido avance na coe
sión económica e social, na 
constitución dun Banco Central 
Europeo que vai decidir toda a 
política económica da CE sen 
control democrático o cal é moi 
sério; os prazos para o plan de 
converxéncia, que son realmente 
leoninos asi como a defensa co
mun que segue ligada á OTAN". 
Pero nada disto empece "a von
tade indubitábel de construcción 
política europea. Hai unha mes
tura de ideoloxia complexa, tanto 
nos que están polo si como nos 
que están polo non. Tralo rere
fendo danés e o da Franza, o 
Tratado é imposíbel de aplicar tal 
como está. ten que se producir 

· r------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Tratado divide aos sindicatos estatais e aos n 
INTG·CIG: 
'Non se pode 
estar ~or unha 
unidaCle que 
nos perxudica' 

A INTG-CIG puxo en circu
lación un extenso informe 
sobre os efectos e caracte
rísticas do Tratado de Unión 
Europea. A postura desta 
central é claramente negati
va e baséase no doble efec
to que na sua opinión terá a 
nova Comunidade: empo
brecemento dos sectores . 
sociais máis febles e das 
áreas territoriais máis discri
minadas. 

A INTG considera que o 
centralismo da Comisión 
Europea alonxa ainda máis Manuel Mera, secretário xeral da INTG·CIG. 

o marco de decisións da influén
cia que poidan ter os poderes 
galegas: "A Unión Monetária 
traspasa a responsabilidade de 
política monetária ao Sistema 
Europeo de Bancos Centrais" 
que mesmo escapa "ao control 
do Parlamento Europeo". 

O sindicato nacionalista considera 
tamén que a opinión sobre Maas
tricht debe ser elaborada en cada 
área, "non é a mesma a situación 
de Catalunya, por exemplo". 

A respeito da política de reequilí
brios territoriais a INTG lembra 
que "nos fondos estruturais eran 
as rexións através dos Estados 
as que presentaban os plans. No 
caso agora dos Fondos de Coe
s i 6 n son os próprios estados 
quen os elaboran e presentan". 
Esta central valora tamén negati
vamente ~ lexislación laboral que 
se derivará de Maastricht e a au
séncia dunha política social. A 
1 NTG considera que o axuste que 
se precisa para adaptarse ás con-

dicións do Tratado "é perxu
dicial para os traballadores" 
e "nen sequer vai poder ser 
cumplido". 

Como conclusión da sua aná· 
lise a INTG-CIG reafírmase 
"na necesidade dunha unión 
europea que non sexa en ex
clusiva o clube dos ricos e 
dos paises máis fortes". "Sa
cralizar todo o que se faga 
baixo a sombrilla do actual 
estado de cousas, sinala o in
forme, mesmo en contra dos 
nasos próprios intereses, non 
é unidade, senón dependén
cia e entreguismo". 

SLG: 
'Aos labregos 
levan anos 
aplicándonos 
Maastricht' 

"Aos labregos levan anos aplicán
donos Maastricht através da Polí
tica Agrária Comun", sinala Emílio 
López, do Sindicato Labrego Ga
lega. "A liberalización. constante 
dos mercados permitiu que as 
multinacionais nos baixaran os 
prezos até níveis ridículos e mes
mo nos proibiron producir por mé
dio das cotas". 

Emílio López lembra que a Fran
za rural votou non. "A Franza da 
Coordenadora Labrega Europea, 
da que moitos labregos forma
mos parte, deulle un golpe ao 
Tratado. Os tractores que bloque
aron París e Eurodisney estive
ron a piques de producirlle un 
descarrilamento á Europa dos 
poderosos". 

O representante labrego pon o 
énfase no desprécio con que os 
médios de comu
nicación tratan aos 
agricultores, ao di
cer que "votaron si 
os cidadáns cultos 
e non os ignoran
tes e os labregos". 
Emílio López ve 
nestas observa
cións unha mostra 
do "contido de cla
se" que impregna 
o Tratado. 

"Non se cuestiona 
en cámbio, sinala, 
un modelo que li
quida a actividade 
agrária porque non 
é capaz de xerar 
rendementos mo
netários (ainda que 
si económicos)". 
"Non nós explican, 
continua, porque 
non é rendábel 
subvencionar a 
agricultura e si ou-

O dirixente do SLG critica por úl
timo "o culto casi relixioso que 
alguns profesan cara a CE, sen 
ter en canta os seus efectos" e 
lamenta "a complacéncia sur
prendente de CCOO , UGT e 
mesmo de destacados naciona
listas galegas , preocupados pola 
bolsa e non polo futuro de millei· 
ros de persoas que teflen ao seu 
redor e cuxo destino marcado é 
o de ser man de obra barata en 
Europa". 

tras COUSaS". Emlllo López do Sindicato Labrego Galego. 

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



unha revisión ou re-interpreta
ción. A palabra é o de menos, 
pero é claro que habera unha re
visión adiantada. Estaba prevista 
para o 96 pero xa non é posibel 
mantelo como está. Ternos que 
clarificar que tipo de revisión 
queremos. Podemos recuperar a 
plena potencialidade dos esta
dos nación, como quere o pri
meiro ministro danés ou John 
Major, en detrimento da cons
trucción politica supra-nacional. 
Por tanto a batalla non é a revi
sión senón a busca dun bloque 
de forzas capaces de impulsar a 
revisión nun senso progresista". 

O PP máis 
dubidoso que o 
PSOE , 
Como negociador frente a Euro
pa, a opinión do PSOE é a máis 
notória. Se despois do cúmio de 
Holanda que deu pé ao Tratado 
de Unión Europea, o governo es
pañol asumiu que "matera un gol 
a Europa", resulta coerente que 
despois do referendo trances e 
ante as reticéncias surxidas, Fe
lipe González afirmase que a 
Maastricht "non debería cambiár
selle nen unha coma". O que es
tá en perigo, como xa se vira en 
Lisboa, son os fondos de coe
sió n, ou seña aquelo que ao 
PSOE máis lle costara conseguir 
e de feito conseguira a médias, 
pois non se concretaran cifras. 
Ante os dados da crise e a ame
aza de criar unha Europa de 
duas velocidades, Solchaga apu
rou a pedir, en todo caso, "a am
pliación dos prazos de 
converxéncia". 

No PSOE galega, silencioso 
desde hai meses, apenas se ou
viron voces en nengun sentido, 
que tratasen de matizar a posi
ción de Galiza. A norma foi se-

guir os plans do governo central. 
Antolin Sánchez Presedo afir
mou, unha vez coñecido o resul
tado francés, que "Maastricht era 
bon para Gal iza". 

O PP, que desde un princípio 
apoiou o Tratado, asume agora 
unha certa ambiguidade, por bo
ca de Aznar, e en correspondén
ci a ao que manifestan alguns 
dos seus sócios conservadores 
·europeos, caso dos ingleses. 

Manuel Fraga fixo declaracións xa 
antes de coñecerse o resultado de 
Fráncia, marcando distáncias con 
Maastricht. O presidente da Xunta, 
lonxe de certezas anteriores, dixo 
que "o que pase en Europa ainda 
está empezando". Engadindo que 
o Tratado, despois destes meses 
."xa non é algo tan novo". 

Ao igual que o PSOE, o PP ga
lega carece dunha política espe
cífica para Galiza, mália os efec
tos claramente diferenciados 
que está a producir a CE nesta 
comunidade. • 

Xosé Manuel Beiras, deputado do BNG. 

• 
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O BNG, única forza política 
que fará campaña pública en contra 
A única forza que moverá os 
seus activos en contra do Tra
tado de Unión Europea, será o 
BNG. Esta organización nacio
nalista desenvolverá unha cam
paña de mítines e charlas por 
toda Galiza na que explicará os 
efectos de Maastricht. 

O pasado dia 19, Xosé Manuel 
Be iras expreso u, en roda de 
prensa, a sua opinión de que 
Maastricht non é un tratado de 
unión europea, senón un acorde 
"elaborado polos lobbies das 
grandes corporacións multinacio
nais" e que ten a Alemaña "co
mo poténcia hexemónica". Os 
seus efectos serán os contrários 
aos anunciados no título do Tra
tado, só servirá para "disgregar e 
discriminar ainda máis a realida
de do espácio europeo". 

En concreto, segundo o porta
voz do BNG, Maastricht agra
vará "a dicotomia entre o centro 
desenvolvido e a periféria". 
"Búscase a converxéncia pura
mente formal, afirmou, e, en 
cámbio, descuidase por com-

. pleto a converxéncia en termos 
reais: níveis de emprego, cali
dade de vida, salários, cobertu
ra de necesidades sociais, ser
vícios públicos, etc.". 

Beiras referiuse tamén ao me
canismo de reequilíbrio territo
rial definido en Maastricht, os 
fondos de coesión económica e 
social, calificándoos de "falá
cia". A proba, dixo "xa se viu 
no Cúmio de Lisboa do pasado 
mes de Xuño no que aparcaron 
a sua posta en práctica". 

Perxudicial para 
o desenvolvemento 
de Galiza 
A política deseñada en · 
Maastricht "aniquila as posibili
dades de crecemento endóxe-
n o nos espácios europeos e 
nas nacións sen estado", sina
lou o diputado nacionalista. "En 
Galiza tense defendido moitas 
veces, mesmo por p.arte da 
Xunta, a necesidade dun de
senvolvimento endóxeno e au
tocentrado. Maastricht liquida -
esa posibilidade", apontou Bei
ras. Como exemplo sinalou a 
"redución da diversidade produ
tiva de Galiza a duas ou tres 
causas". "Cando din que vai pa
sar a competéncias europeas o 
médio ambiente, engadiu, que 

me digan se van impedir o tipo 
de reforestación que se vai fa
cer en Galiza". 

A soberania de Galiza 
dentro da CE 

Beiras discrepa cos nacionalis
tas cataláns cu escoceses que 
pensan "que todo o que significa 
perda de soberanía do Estado 
español a prol da CE vai ceibar 
as suas posibilidades de nexo 
directo con Europa, aproveitan
do que dentro do Estado espa
ñol Catalunya é unha comunida
de desenvolvida". "Cometen un 
erro histórico, porque non can
tan, explicou, con que unha cau
sa é a perda de soberania dos 
órgaos democráticos de repre
sentación e outra o exercf cio do 
poder polo Estado español co
mo membro da CE, que Cata
lunya non vai ter. En todo caso é 
condicionado palas característi
cas socioeconómicas". 

"O 80% das competéncias dos 
parlamentos dos Estados van 
ser comidas potas lnstáncias eu
ropeas, pero non potas lexislati
vas, senón pelas executivas", si
nalou o portavoz do BNG. "Un 
parlamento como o galego non 
vai ter nada que pintar". 

Beiras sinalou finalmente que, 
como consecuéncia dos acor
des, "espérannos uns anos du
ros, e o prolegómeno é a deva
luación da peseta". A título per
soal manifestou que "os acor
des de Maastricht son incumplí
beis polo governo español".• 
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nacionalistas 
UGT: 
10 programa 
de , . 
converxenc1a 
perxudica á 
Galiza' 

"Nós distinguimos entre o 
que é o acorde de Maas
tricht e o Plan de Conver
xéncia do Governo espa
ñol" sinala Xesus Mosque
r a, secretário xeral de 
UGT-Galiza. "Con inde
pendéncia de que o Trata
do ten vantaxes para os 
paises máis ricos, ternos 
que optar por Europa e os 
grandes obxectivos que se 
pretenden en Maastricht 
parécennos aceitábeis. O Suso Mosquera, secretárlo xeral de UGT-Galiza. 
programa de converxéncia 
é diferente. En Maastrich estabe
lécense alguns obxectivos coma o 
de permanecer na banda monetá
ria cunha fluctuación que está do 
2,25 por canto; que a inflación non 
supere en máis do ponto e meio a 
média dos que tañan a máis bai
xa: que os tipos de interese non 
sexan superiores en dous pontos · 
á meia dos tres paises que teñan 
a inflación máis baixa; que o en
de.bedamento d_o seitor público 
non supere o sesenta por cento 
do PIB. O problema é que en fun-

ción destes obxectivos o Governo 
españot ·estabelece un programa 
de converxéncia no que trata pala 
via rápida de acadar uns obxecti
vos o que nos leva a unha situa
ción crítica. A expresión témola 
nas taigas xerais e parciais e na 
fortf sima contestación social do 
primeiro semestre do ano. O 
axuste dos orzamentos terá en 
Galiza unha repercusión dobre
mente grave porque sobre o efec
to social hai outro de caracter xe
ral, no desenvolvemento de estru-

turas. O Governo central pri
mou investimentos en Madrid 
e Sevilla ou Levante e retra
so u investimentos públicos 
nun área deficitária como so
mos nós". 

CXTG·CIG: 
, 

1 Non hai pasos 
adiante en 
matéria social 
nen n_a 
estruturación 
democrática' 

"Ainda sen definir unha posi
ción oficial, o Tratado cha
mado da unión europea o 
que está logrando é desunir 
Europa claramente", di o 
respons,ábel da CXTG Xan 
Cons. "E un Tratado que xa 
ten un non importante des-
de Dinamarca e un exíguo 

si no referendo francés; que divi
de ao Estado e á opinión pública 
francesa pola metade; que no 
resto dos estados europeus, sen 
referendo, os inquéritos de opi
nión refrexan tamén esa división, 
arroxan sobre o tratado unha 
sombra de escurantismo e anti
democrácia que lle tiran toda le
xitimidade. Os aspectos positivos 
que poderia ter a constitución 
dunha gran federaci(>n europea 
de nacións quedan minimizados 
até o ridículo". 

"Ainda que hai voces que din que 
Maastricht dá pasos importante a 
respeito do Tratado de Roma, o 
certo é que os avanzos son só en 
cesións de soberania dos actuais 
estados respeito da Comunidade, 
pero non supón pasos adiante en 
matéria social nen en estructura
ción democrática da comunidade 
europea. Os instrumentos de re
presentación que ten a CE se
guen a ser caricaturas; no pura
mente económico hai unha carga 
monetarista que agacha unha ló
xica absolutamente contrária aos 
intereses dos traballadores. As 
políticas monetárias seguirán 
orientándose a competir coma 
nos Estados Unidos ou Xapón o 
que nos vai levar a un esquema 
de desenvolvemento que seguirá 
a expoliar o meio ambiente e fle
xibilizando mercados de traballo 
con políticas de axuste durísimas 
coma as de ltália no de hoxe,· 
Gran Bretaña desde hai tempo e 
me-smo no Estado teórico do be
nestar que é o sueco. Todo isto 
suma un panorama nada alenta
dor que nos leva a posicionarnos 
nunha postura profundamente crí
tica co Tratado, no fondo e na for
ma en que está a ser aprobado". 

CC.00: 
1Se non houb~se 
Maastricht, · 
haberia mercado 
único a pau seco' 
"Aspiramos a unha Europa dos 

povos, unida política, económica 
e socialmente", afirma Xesus 
Diaz, secretário xeral de CCOO 
de Galiza. "No 1 de Xaneiro do 
93 entra en vigor o mercado úni
co, con Maastricht ou sen el o 
que será terreo abonado palas 
multi-nacionais e pouco máis. t 

Avanta escasísimamente a Eu
ropa política; hai un déficit de
mocrático clarísimo. Hai avan
ces coma o de podermos votar 
nas eleccións de Bruxelas pero 
non se contemplan os direitos 
dos inmigrantes. Hai sérias ca
réncias democráticas. No terreo 
social hai un avance no acorde 
entre a Confederación Europea 
de Sindicatos e as patronais que 
aponta a posibilidade de ir a 
convénios colectivos de nível 
europeo. Pero non é significati
vo, porque temas coma os dos 
salários, a seguridade social ·e 
outros, non aparecen nen con
templados. Ten que haber unani
midade e mentres haxa un pais 
en contra non haberá posibilida
de de avance. Nestas matérias 
hai seria dificuldades. Desde o 
naso ponto de vista, o Tratado 
significa un avance pequeno, 
pero un avance. O que pasa é 
que se non houbese Maastricht, 
teriamos mercado único a pao 
seco desde Xaneiro de 1993. 
Por tanto, nós dicemos si a Ma
astricht, críticamente. O que se 
retire á coesión social hai que 
abordalo moito máis profundq
mente, igual que a coesión eco
nómica. O referendo de Francia 
indica iso: os cidadáns queren 
outra Europa que non é exacta
mente a de ·Maastricht".• 
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•A 
discriminación 
perante a Sida 

XOSÉ LOIS 

iNMUNODEflCiENTE, 
lWMUNODEfl.Ct,ENTE) 
N MUNOOEF1C1 ENTE'·· 

Os pais dos alunes do Coléxio 
do Foxo (A Estrada) decidiron 
non enviar os seus tillos á escola 
mentres non tivese un profesor 
particular, un nene da viciñanza, 
que posue anticorpos da sida. 
Pésie á postura da autoridades e 
mesmo dos mestres os pais 
mantiveron vários dias a sua 
atitude, até que a presión 
administrativa e da opinión 
pública os fixo recapacitar. 
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Pola sua banda o Comité 
Cidadán Galego Anti-Sida 
responsabilizou ás autoridades 
sanitárias e educativas pela falta 
de previsión no caso da 
escolarización normalizada da 
povoación infantil seropositiva. 

O CCG Anti -Sida afirma que 
"cunha campaña axeitada sobre 
o coñecimento das vias de 
trasmisión do V.1.H. estas 
posturas de discriminación non 
se darian". 

• Baixa o leite • O Deportivo 
primeiro 

Vários colectivos denunciaron 
tamén como, nesta ocasión, non 
existe o "direito ao honor, nen á 
própria imaxe", pois os meios de 
comunicación non só difunden o 
nome completo, senón 
fotografias, imaxes e toda clase 
de dados destas persoas 
inocentes.+ 

Os produtores de leite trio da 
Galiza perderán este mes de 
Setembro unhas seis pesetas 
por cada litro de leite que 
vendan. O prezo de leite deste 
ano estivo arredor de 4 pesetas 
máis baixo que en 1991 , xa que 
a suba de calidade supón uha 
baixa dos prezos. 

O Deportivo da Coruña leva duas 
xornadas como primeiro clasificado 
da primeira división do fútbol 
español, algo que nunca ocorrera 
en toda a sua história. Ademais, o 
seu xogo está a recebar elóxios da 
maioria dos comentaristas. Nas 
próximas visitas do Real Madrid e 
Barcelona, poderá demostrar que 
esta non é unha situación 
conxuntural e que pode aspirar a 
"Europa", tal é a sua meta.• 

O Sindicato Labrego Galego 
afirma que as informacións de 
que se está a pagar máis o leite 
son totalmente falsas.+ 

•O encontro luso-galaico, 
de carácter cultural 

Galiza e Portugal semella que non poden reunirse 
como unha parella madura. A tutela de Madrid fai 
que sempre teñan que estar nos encontros unha 
dueña que vixie as relacións. Nesta ocasión o 
Presidente portugués, de visita polo Norte do seu 
país, convidou a Fraga lribarne a Viana. 
Presentes estiveron, para vixiar que non fosen 
talar de Cimpor e outras relacións comerciais, por 
exemplo (neste caso o Padastro de Madrid deixa · 
que nos atosiguen), intelectuais dunha e doutra 
parte do Miño, dándolle asi ao encontro un 
carácter cultural. 

Fraga levou consigo a nove persoas, duas das 
cales, Torrente e Cela, que teñen moi pouco a ver 

coa realidade cultural galega actual e que, 
ademais, son anti-lusófilos militantes. As 
declaracións realizadas por un e outro non 
deixaron lugar a dúbidas. 

Mário Soares, pala contra, frente a figuras da talla 
de Agustina Bessa, Engénio de Andrade ou 
Augusto Abelaira, fíxose acompañar por 
intelectuais como Viale Moutinho,que ainda se 
cadra de menos sana, si teñen un gran traballo 
feito nas relacións luso-galaicas e un amor probado 
pala Galiza.Para Fraga, persoas como Manuel 
Maria ou Méndez Ferrín, que mantiveron durante 
anos os vínculos de ambas culturas, non existen. 

Frente a esta postura, os alcaldes do PSOE e PSP 
si que se reunen para talar de cuestións 
económicas coa desculpa do "Eixo Atlántico", 
acordo que sancionará o próprio Mário Soares. • 

CARLOS PUGA 

• A Xunta poderá 
seguir alterando 
o contido dos 
presupostos 

A Administración galega xa 
conta cunha nova leí para 
rexer a sua actividade 
financeira e orzamentária. A 
leí nace coas críticas da · 
oposición basadas en tres 
argumentos: a posibilidade de 
que poda ser reformada cada 
ano; o destino dos recursos 
xerados através da débeda 
pública e a capacidade da 
Xunta desubstraerse ás 
decisións da Cámara 
alterando a Lei de 
presupostos para dedicar 
fondos a fins distintos aos 
inicialmente previstos. 

Segundo a oposición esta lei 
"representa unha ameaza 
para o funcionamento 
democrático das 
i nstitucións". • 

• Conxelación 
de salários 

O parlamento da Galiza 
acordou conxelar os salários 
dos altos cargos da Xunta, 
asi como dos parlamentários, 
como medida exemplarizante 
ante a crise. A med ida foi 
aprobada a instáncias 
doPSG-EG, contando cos 
votos favorábeis de todos os 
grupos políticos.• 

• Proibidos os 
vertidos 
radiactivos 
no Atlántico 

As delegacións de 13 países ribeire
ños do Atlántico Norte acordaron proi
bir os vertidos radiactivos neste océa
no por un prazo de 15 anos. O acordo 
foi subscrito por unanimidade, pero foi 
difícil de lograr poisa Franza e Grande 
Bretaña non quixeron asinar unha 
proibición total, como pedían outros 
moitos países. 

Galiza era unha das zonas máis afecta
das por estes vertimentos, realizados 
sobretodo na Fosa Atlántica, producín
dose numerosos movimentos de repul 
sa contra estas medidas a comezos da 
década pasada, co envio de barcos pa
ra obstaculizar estas operacións. 

Un portavoz de Adega, unha das aso
ciacións que máis se distinguiu nesta 
loita, manifestou que a moratória de 15 
anos non ven resolver moito pois Fran
za e Grande Bretaña armacenarán du
rante estes anos os res íduos e despois 
depositaranos todos á vez. Adega avo
ga pola proibición das actividades nu
cleares de calquer caste. 

Por outra banda organizacións humani
tárias do Terceiro mundo están a de
nunciar que os países ricos están a uti
lizar os países subdesenvolvidos, prin
cipalmente os da Africa, para enterra
ren ali os seus res iduos, a cámbio duns 
patacos.+ 

Manifestación contra os vertidos na fosa atlántica, celebrada na Corufia no ano 1983. 

• Crime en Vilalba 

Miles de persoas sumáronse 
ao dó familiar pola marte de 
Maria do Carmo Rivas, 
violada e asasinada en 
Vilalba. A repulsa foi unánime 
con palabras como as do 
alcalde vilalbés, Agustin 
Baamonde, nas que talaba de 
vencer ao inimigo, como se 
fose algo colectivo, e non 
froito dunha mente enferma. 

Este suceso, ainda que é o 
cuarto de semellantes 
características, ocorrido nos 

. últimos meses na Galiza, 
desbordou os informativos, 
que se converteron, na sua 

· maioria, nunha espécie de El 
Caso (xornal especializado en 
sucesos). Nesta "busca da 
notícia", vários meios deron 
nome e apelidos de presuntos 
asasinos,que á hora de 
redactar esta notícia ainda 
non é coñecido, ainda que 
fontes oficiais afirmen, que xa 
saben o seu nome. 

A este gasto repentino polo 
macabro vaise sumar a TVG 
pondo en antena unha série 
sobre os principais crimes da 
Galiza. + 

•A bolsa galega 
A Xunta ten previsto criar unha "Bol 
sa de Valores" na Galiza, co que se 
uniria ás catro xa existentes no Esta
do. Segundo informa "Faro de Vigo", 
con esta medida, xa barallada en nu
merosas ocasións , preténdese dina
mizar a actividade económica. Esta 
bolsa iria dirixida de maneira primor
dial aos bancos e as caixas, para que 
tomen un papel máis activo na nosa 
economia. 

Expertos consultadosdubidan de que 
esta medida teña un reflexo real na 
nasa economia, ainda que non é ne
gativa, por canto xa non quedan em
presas na Galiza que podan cotizar en 
bolsa. 

Por outra banda o Governo autonómico 
négase a pór en marcha un Banco Pú
blico Galega como veñen reclamando 
desde hai tempo os nacionalistas, ain
da que Fraga afirme que "quer esgotar 
as posibilidades que aterece o Estatuto 
en maté ria económica".+ 



GALIZA E M NDO 
----------------~------------------

FINANCIACIÓN DOS PARTIDOS 

A empresa 
Coherpu S.A., 
unha das máis 
importantes 
do sector da 
construción, 
está oficialmente en 
"paradeiro 
descoñecido" 
despois de realizar 
durante estes 
últimos anos máis 
obras que ninguén 
para a Deputación 
e o concello 
lugueses. 
Lago dunhas 

operacións pouco 
claras nas que os 
mesmos sócios 
crian novas 
empresas, 
intercambiando 
traballadores, 
obras, maquinária, 
etc., seg u e a 
contratar 
trabálladores, 
sen que os seus 
numerosos 
credores pudesen 
ainda cobrar por 
non "estar 
localizada". 

Coherpu S.A. puxo ao servizo do PP máis de 30 automóbeis para realizar a campaña eleitoral 

A empresa que máis traballaba para as 
administracións luguesas, en paradeiro descoñecido 

Unha história familiar 
Coherpu S.A. foi fundada por X. 
António Puente Rico, Amador 
Puente Rico e as suas donas 
Encarnación Vilar Roibás e Do
lores A. Fernández Parga.O 7 
de Maio de 1991 cesan como 
sócias Dolores e Encarnación, 
quedando como administrado
res solidários Amador e X. An
tóriio Puente Rico. En Decem
bro de 1991 cesa X. António 
Puente Rico na sociedade (ins-

cnc1on Número 12). A socieda
d e queda do seguinte xeito: co 
empregado e sobriño Vítor Ma
n u el Puente Fernández como 
accionista e Amador Puente Ri
co como Administrador único 
por un prazo de cinco anos. 
Posteriormenteoutórgasel le po
der como administrador ao em
pregado Manuel Martínez Cruz, 
que xa é administrador de 
Obrelec S.L., cambiando o do-

•ALFONSO EIRÉ 

José María Aznar, .Presi
dente do PP, envioulle un
ha amábel carta agrade
céndolle os servizos pres
tados. Esta carta chegou 

ao seu destino despois, pero non 
asi as demandas dos distintos 
xulgado"s lugueses, pois, segundo 
o Diário Oficial da Província de 
Lugo, a "Sociedade Mercantil Co
herpu S.A, está en paradeiro des
coñecido". ·os credores: bancos, 

industriais, provedores, Segurida-
-de Social e perta de 100 traballa
dores, agardan para cobrar, men
tres a empresa segue a solicitar 
empregados no INEM de Lugo e 

(segue na páxina seguinte) 

------------------------------------------------------------------------, 
micílio social de Coher
p u S.A para a rua de 
San Fernando 5, 3 esq. 

Obrelec S.L. (C.l.F B 
27.141.910) inscrébese 
como empresa o 9-7-91, 
cun capital de 1 O millóns 
de pesetas en participa
cións de 1 o mil. Os ad- . 
ministradores solidários 
son Amador e X. Antó
nio Puente Rico. En Fe
breiro de 1992 Amador 
cesa a favor do seu so-
b riño · Vítor Manuel 
Puente Fernández, que
dando como administra
dores X. António Puente 

e o seu fillo Vítor Manuel Pos
teriormente cesa X . . António 
Puente e amplíase o capital a 
25 millóns, entrando o seu cu
ñado Luís Balea Naval, a quen 
nomean Administrador único. 

Cando se fixeron estes cámbios 
ea ampliación de capital os 
obreiros non tiñan cobrado os 
salários do mes de Decembro 
de 1991, así como os credores, 

nen se pagaba a Seguridade 
Social por parte das empresas 
do grupo Coherpu. 

Unha nova empresa 

Fonmiñana S.L. foi incrita no 
mes de Abril de 1991, tendo co
mo sócias fundadoras a Encar
nación Vilar e Dolores Fernán
dez (que dous meses despois 
cesarían en Coherpu) cun capi
tal de 500 mil pesetas. Esta em
presa desde que foi inscrita até , 
Abril de 1992 contraeu numero
sas débedas coa Seguridade 
Social. Tampouco lle pagou aos 
obreiros os salários, nen os fini
quitos de final dos contratos, 
nen os despedimentos improce
dentes. ESTA Fonmiñana S.L. 
está reclamada polos xulgados 
1, 2 e 3 de Lugo. 

Os traballos realizados por esta 
empresa eran ·os que contratou 
Coherpu, sempre á Administra
ción Pública:Concello de Lugo, 
Deputación e Xunta. Desde que 
se fundou os obreiros de Coher
pu foron pasando a Fonmiñana 

S.L., exceptuando 1 Oencarrega
dos, 7 traballadores técnicos 
administrativos e 4 persoas no 

. Consello de Administración, que 
eran próprios, ch9gando aos 
154 empregados. Fonmiñana 
só soportou os gastos das nó
minas e a Seguridade Social 
que pagou ; o resto foille factura
do a Coherpu (materiais, maqui
nári a, desprazamentos , die
tas ... ), segundo denúncian os 
traballadores, que reclaman que 
se investiguen os libros de con
tabilidade. 

Vários accionistas e emprega
dos dalgunha destas empresas 
traballanhabitualmente nas ofi
cinas das outras, como puxeron 
de manifesto inspeccións de 
traballo. 

Paralelamente a esta situación, 
Coherpu S.A., ou os seus só
cios, mercan outras empresas 
como Calizas Montaña de Be
cerreá, por un valor de 55 mi
llóns de pesetas, e invisten e_n 
plantas de aglomerado asfáltico 
fóra da Galiza. + 
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FINANCIACIÓN DOS PARTIDOS 

Cacharro Pardo, presidente da Deputa
ción, e Vicente Quiroga ex-alcalde de 
Lugo. 

(Ven tia páxina anterior) 

a realizar obras oficiais. 

Esta anormal situación semella ·
só o ponto e seguido, se as auto
ridades competentes non o impe
den, da estraña história financei
ra dunha das principais empre
sas da construción luguesa, que 
figuraba na metade do ranking 

. das mil principais empresas gale
gas, cunha facturación extraofi
cial de perto de 900 millóns de 
pesetas (450 oficiais), na case to
talidade provenientes de obras 
oficiais. Coherpu S.A. non só rea
lizou a maioria das obras en Lu
go capital cando presidia o con
ce 11 o Vicente Quiroga, senón 
que, nestes últimos anos, acapa
rou as obras dos "Planos Provin
ciais" da Deputación de Cacharro 
Pardo. A especialización de licitar 
ás obras das administracións era 
tal que as contratacións non ofi
ciais en cada exercício non che-

r-------------------------.. 

Uns libros 
que cantan 
Coherpu S.A. foi como a "Em
presa Oficial" de Vicente Quiro
ga e Cacharro Pardo: Realizou 
a case totalidade das obras lici
tadas na capital luguesa duran
te e época do anterior manda
tário, e boa parte das incluídas 
nos "Plans Provinciais de 
Obras" da Deputación Provin
cial de Lugo en todos estes 
anos. 

Pero Coherpu S.A. comezou a 
deixar obras sen facer, como as 
do Parque Rosalia de Castro 
ou a do Mercado de Abastos, 
sacándolle as da Biblioteca de 
Frigsa, ante as protestas vici
ñais. Algunhas destas obras 
eran adxudicadas .lago a Obre
lec S.L, "co que todo quedaba 
na casa". 

Un dos empregados comenta 
asi a situación: "cando o bare
mo quedaba curto, deixábanse 
as obras; actualizaban o bare
mo e era Obrelec S. L. quen se
guia con elas". Como exemplo 
citan as obras da Casa Consis-

gaban á ·média dúcia. 

Súbita transformación 

Pero a empresa boiante que era 
Coherpu (C.l.F. A 27.019.611) so
freuunha repentina transforma
ción a finais de 1991. Os traballa
dores denúncian que desde o 
mes de Decembro do ano pasa
do a Maio deste ano, traspasá
ronse, vendéronse, alugáronse 
fincas, maquinária, veículos e to
da clase de ferramentas en xeral. 
Hipotecaron a nave-armacén, 
cqn débedas que non se sabe se 
eran da empresa ou non, por un 
valor de máis de 100 millóns de 
pesetas, e perdéndose máis de 
160 pastos de traballo directos. 

Desde Xullo de 1991 até Setem
bro de 1992 non pagou a Seguri
dade Social,adebedándolle aos 
traballadores várias mensalida-

tt. ¡\@ 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL. 

INSTITVTO NACIONAL DE EllPLEO 

des, o saldoe finiquito e as indem
nizacións por despedimentos im
procedentes. Tamén ten numero
sas débedas con indústrias pro
vedoras, bancos, e distintos co
mércios afins ao ramo da constru
ción. Pero Coherpu S.A. non pa
ga nen se apresenta nos distintos 
xulgados polo que, case diaria
mente, aparece no Boletin Oficial 
da Província unha requisitória por 
"paradeiro descoñecido". 

Porse non chegase que os pro
prietários se relacionen coas prin
cipais autoridades provinciais e 
locais e que estexan nas oficinas 
doutras empresas da construción, 
Coherpu S.A. segue a facer obras 
e, ademais, apresenta ofertas xe
néricas de emprego no INEM (21-
7-92) como certifica Xoaquin Mu
ñoz Ayala, Director da Oficina do 
INEM de Lugo en ofício 1.082 do 
27 de Agosto de 1992. + 
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torial do Saviñao, que tiña un 
presuposto de 28 millóns, lago 
agregáronlle 11 máis e, agora, 
outros 17 millóns adicionais. 

Os traballadores solicitan que 
se investigue por parte de Fa
cenda os libros destas empre
sas pois, "ademais de numero
sas irregularidades, poderian 
atoparse causas moi bonitas 
como comisións do 1 por cento 
a un empregado de Fenosa;un
ha porcentaxe máis alta a un 
enxeñeiro; ou regalos a certos 

políticos que, senda tan descoi
dados, están consignados nos 
libros de contabilidade. Eses li
bros son unha xoia, o que non 
entendemos é como non tan 
unha investigación a fondo". 

Coherpu puxo á disposición do 
PP para as eleicións 30 veícu
los, que, ces anagramas tapa
dos, encheron a província de 
propaganda. "Tivemos que 
taparlle os anagramas e,veña, 
a percorrer camiño", afirma un 
dos empregados despedidos.+ 
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Os excesos dos oitenta 
Sendos artigas, un do suplemento de economia mundial do 
FINANCIAL 'fIMEs, do luns 21, e outro do periódico francés LE 
MONDE, do pasado. martes 22, coinciden en sinalar que a 
economia mundial está a pagar os excesos dos oitenta. O 
británico Peter Norman chega a asegurar que "as tensións 
económicas actuais e a parálise política teñen as suas raices nos 
excesos dos oitenta". No seu artigo no FINANCIAL TIMEs repasa os 
desequilíbrios na política económica da pasada década e resaita a 
flebleza do crecemento na actualidade. 

O diário LE MONDE vai máis aló e pergúntase no seu titular se hai 
"Marasmo ou crack?". O rotativo parisino fíxase nos indicativos 
macroeconómicos dos próximos tempos e indica que "en España, 
a inflación vai acadar o 7% a fin de ano e o déficit presupostário 
aumentará ao 46%". 

Medo 
ao voto estranxeiro na Franza 
"A criación da cidadania europea ... e o direito ao voto dos 
residentes dos Doce ... é unha das maiores controvérsias do 

Tratado de Maastricht", explica 
o diário francés LE FIGARO na 
sua edición do luns, 21 de 
Setembro. O artigo 8-B do 
Tratado obrigou á modificación 
do artigo 88 da Constitución 
Francesa, no pasado Xuño, 
provocando "un debate 
particularmente apaixoado no 
Senado". 

O dirixente gauflista Philippe 
Séguin asegura que "é o 
prelúdio á desaparición da 
cidadania francesa". Jean
Marie Le Pen é máis 
contundente e indica que "é a 
engranaxe que vai conducir á 
fin da Franza". 

O periódico francés xa fixo 
cantas, e asegura que son un 
millón trescentas mil persoas 

as que poderán elexir e ser elexidas nas eleicións municipais e 
europeas. Por número, os cidadáns portugueses constituen o 
grupo maioritário, seguido dos italianos e dos súbditos españois. 

Conde Roa preocupado 
pola coeréncia e a ideoloxia 
O deputado autonómico do PP, Xerardo Conde Roa, nunha 
entrevista concedida ao xornal FARO DE V IGO, e publicada o 
pasado domingo dia 20, mostraba o seu temor a que o seu partido 
se convirta "nunha máquina de estar no poder". Conde Roa 
confesa que "aqui pasouse por unha etapa na que a toma do 
poder, o mantenemento do poder, era o único importante. Creo -
analisa o político popular-, que cada vez máis a sociedade rexeita 
isto, e cada vez máis optará por uns valores que de momento 
están en baixa, como os da coeréncia e a ideoloxia". Xerardo 
Conde lamenta que no PP "hai máis fraguismo que ideas", e 
recorda que soster todas as teses de Fraga conduce a erro 
porque el tamén se equivoca.+ 

Timor-Leste amplia a sua 
representación no exterior 

O Frente de Liberación do Timor-Leste decidiu integrar aos seus 
cinco representantes no exterior no Conselho Nacional da 
Resisténcia Maubere (CNRM), órgano coordenador da loita 
timorense, segun informa o semanário portugués ExPREsso na 
sua .edición do 12 de Setembro. "Os representantes da Fretilin 
pasan, a partir de agora, a integrar a frente diplomática do CNRM. 
Esta medida permitiria unha mellar cobertura das accións de 
sensibilización", comenta o semanário facéndose eco das 
declaracións dun dirixente desta forza. O CNRM só tiña un 
representante no exterior. 

O periódico recorda que que o Fretilin mantiña representación na 
ONU (en Nova lorque), en Maputo (Moc;ambique), Luanda 
(Angola), Austrália e Lisboa. Por outra parte, o EXPRESSO dá 
contada susbtitución do até agora governador de Timor-Leste, 
Mário Carrascaláo, por Abílio Osório, ex-motorista do exército 
colonial portugués e defensor da integración da antigua colónia 
portuguesa en lndonésia.+ 
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QS CONFLICTOS DOS SUD-ESLAVOS 

¿NIN CULPAS NIN CULPABLES? 

O día 25 de Xullo, pola mañá, na 
Quintana dos Mortos en Santiago, 
escoiteille a Xosé Manuel Beiras 
falar da ruptura do Estado iugosla
vo como resultado dun proceso 
planeado "a maior gloria do IV 
Reich", ou algo así. Noutros mar
cos, arredor da celebración do Día 
da Patria, a Gaficia oficial, co Pre
sidente en cabeza, facía procla
mación de fidelidade española e · 
de antinacionalismo. 

O mesmo día, no Estadi Olímpic 
de Montju'ic ovacionábase sobran
ceiramente a Estonia, a Letonia, a 
Lituania, a Eslovenia, a Croacia e 
a Bosnia-Hercegovina. Os días 
antes, e na propia cerimonia de 
apertura dos Xogos, a Catalunya 
oficial, nomeadamente a Generali
tat e mailo seu President, daban 
mostra de patriotismo, autoafirmá
banse ante o mundo e denotaban 
o peso político específico do país 
e maila forza e a solidez do que 
levan conseguido. 

Hai comparanzas que, habitual
mente, non cómpre facer. Os do 
PP talarán de envexa ós demais, 
determinados nacionalistas gale
gas aludirán á maior coherencia 
propia ou chamarán a atención 
sobre a inexistencia dun sindica
lismo catalán independente. Os modos, 
os comportamentos, a imaxe e maila 
constatación empírica das cousas, cla
ros, inequívocos e entendo que dificil
mente manipulables, son os verdadeiros 
índices, penso eu, dos respectivos niveis 
de conciencia nacional, de desenvolve
mento político e do autogoberno, de si
tuación e posicionamento ante o mundo. 
E non. hai color. 

O LESTE CONFLICTNO 

Non podo acabar de entender cal é a po
sición do Bloque, caso de que exista, no 
denominado polos medios de comunica
ción conflicto iugos!avo. Non tiven noticia 
(pode ser culpa miña, pero. algunha pren
sa léoa) de posicionamento ningún cando 
a guerra de Croacia, a non ser algunhas 
insinuacións no sentido de que todos terí
an parte de culpa, ou de que non había 
culpables exclusivos nin principais, non 
sei ben. En suma, ou en todo caso, que o 
exércicio iugoslavo, as famosas milicias 
serbias, etc., non . serían propiamente 
agresores, e que o pobo croata, coa súa 
precaria organización militar, non estaría a 
defenderse dun ataque exterior, non de
senvolvería, digo eu, unha loita de libera
ción nacional. Sigo sen coñecer posición 
oficial ningunha da organización maiorita
ria do nacionalismo galega tocante á gue
rra, ou xenocidio ou deportación masiva 
en Bosnia-Hercegovina. Só referencias ó 
IV Reich (turco-alemán, supoño, de atér
manos ó principal e fraco apoio internacio
nal dos musulmáns bosnios), e á ruptura 
da conferederación iugoslava como resul
tado dunha conxµra internacional. E isto, 
despois da insistencia ata ben se viu qué 
límites da Comunidade Europea (nomea-. 
damente do Estado español) e mais dos 
USA a pral de manter como fose a unida
de dun Estado que esgazaba. 

Pode resultar alomenos rechamante, pen
so eu, tal postura ou falta de postura ante 
procesos de autodeterminación nacional 
por parte dunha organización que usual
mente non mantiña actitudes deste teor 
en ocasións anteriores semellantes. A 
min, non obstante, non mo resulta tanto, 
vista a que a organización frontista, e sin
gularmente a UPG, mantiveron ó longo de 
todo o proceso de transformación política 
no Centro e mais no Leste de Europa. A 
resignación e maila lóxica aceptación dos 
feítos non agachan o resaibo ante a caída 
dos réximes do socialismo real e mais do 
autoxestionario. UPG e BNG foron, como 

XosÉMANuELGoNzÁLEZ 

O non ver que algo 
caía sen remedio, foi 
un lastre significativo 
do nacionalismo 
gal ego 

os propios mencionados réximes, ceden
do trincheira a trincheira. E esta conducta, 
perfectamente aceptable en por ela, de
terminou e determina, para o meu xuízo, a 
comisión de erras graves. O non ver, ou 
non querer ver ou non aceptar que algo 
caía sen remedio, e por razóns de fondo, 
foi un lastre que levou ó sector máis signi
ficativo do nacionalismo galego a manter 
posturas nalgúns casos mesmo sorpren
dentes. O lastre, os lastres, permanecen. 

SIGNOS E VALORES 

En Serbia (en lugoslavia, din eles), gober
na un denominado Partido Socialista Ser
bio; é, seica, a Liga dos Comunistas reci
clada, e na guerra de Croacia os medios · 
políticos e mailos media daquela Repúbli
ca mantiñan o hábito ou estratexia de ta
lar sistematicamente dos fascistas 
croatas, nun intento de asociación cos us
tachi de cando a Guerra Mundial que xa 
daquel~ a actuación do Goberno de Za
greb e agora os resultados das eleccións 
en Croacia penso que descalifican. Pola 
súa banda, nas campañas diplomáticas e 
propagandísticas destes aparecía arreo a 
referencia ó réxime comunista de Be/gra
do, supoño que aliñándose, buscando a 
homologación ou a solidariedade interna
cional e ó tempo instalándose, atizando o 
sentimento, teima ou o que sexa que, pa
rece que indubidablemente, a maior parte 
das poboacións do Centro e mais do Les
te de Europa sente ou alomenos manifes
ta contra os réximes caídos. 

E claro, pódese da-la simplicidade de ali
ñarse cos socialistas e contra os conser
vadores; de esquece-los bombardeos so
bre Zagreb, a destrucción de Vukovar, o 
asedio e mailos danos de Dubrovnik, o 
expolio e desprazamentos de civís, o de
reito de autodeterminación ... e equiparar, 
explícita ou tacitamente, ós contendentes 
e ás causas. 

¿E socialista Milosevic? ¿E pro
gresista o proxecto da Gran Ser
bia?. Os chetniks, Arkan, Radovan 
Karadzic, ¿aparecen como grupos 
e personax,es avalables ou descul
pables? ¿E xustificable autoapro
piarse das instalacións, da loxísti
ca e mais do armamento dun exér
cito equipado á canta de tódalas 
repúblicas do antigo Estado iugos
lavo, ou sexa, dos que as usan, 
atacan e destrúen e mais dos que 
se defenden e sofren os efectos 
(ben devastadores) do que axuda
ron a pagar? 

A ACTITUDE DE SERBIA 

Os serbios (o pobo, o país, as sú
as institucións, os dirixentes, quen 
sexa) manifestan intencións e acti
tudes claramente hexemonistas. 
Dos serbios saíron e nos serbios 
sustentáronse basicamente os in
tentos históricos de constitución 
dun Estado iugoslavo, sempre xa
ora arredor deles e de Belgrado. A 
historia das relacións entre estes 
pobos é certamente conflictivia, e 
nela hai episodios atroces e esta
rrecentes perpetrados palas distin
tas partes. Pero o fío dos aconte
cementos nesta última crise é ni
dio, e está marcado claramente 
pola actitude e pala prepotencia 

de dous poderes fácticos: Slobodan Milo
sevic .• presidente de Serbia, e o exército 
iugoslavo, dominado polos serbios , coa 
Presidencia e mailo Goberno federais co
mo eventuais aliados (cando era posible) 
ou como convidados de pedra dotados de 
palabra. A actitude dos poderes fácticos 
lémbrase e vese ben: anularon practica
mente a autonomía do Kosovo; neste te
rritorio, máis das tres cuartas partes da 
poboación son albaneses; menos da quin
ta parte, serbios. Cando a proclamación 
da independencia de Eslovenia, tentaron 
ocupar militarmente a República, anque 
desistiron axiña; en Eslovenia, poucos· 
serbios debe haber. Cando a de Croacia, 
apoiaron política e militarmente unha re
belión interior dos serbios (un doce por 
cen da poboación), que reclamaban un 
tercio ou máis dos territorios da República 
e separarse dela. Cando a de Bosnia, o 
mesmo; o trinta e pico por cen de serbios 
esixe o sesenta e cinco por cen do territo
rio. Son escollidos na esixencia: en Croa
cia queren Eslavonia, o celeiro do país, a 
zona de Duvrobnik, a máis turística, onde 
a poboación non croata non debe ser moi
ta, entre outros territorios; en Bosnia re
claman mesmo a partición da cidade de 
Sarajevo. Non reparan en medios nin en 
gastos: asedian o tempo que sexa, destrú
en cidades se é preciso, infraestructuras 

. económicas, bombardean igrexas, monu
mentos e centros históricos, realizan ope
tacións de limpeza étnica, por medios 
máis ou menos sumarios ou expeditivos. 
Determinan ata qué punto, en que e ata 
que momentos as poboacións asediadas 
poder] recibir alimentos, auga e medici
nas. O compás que avanzan a censura e 
maila presión internacional, fan campañas 
de imaxe, establecen treguas tanto ou 
máis profusas ca curtas, licencian tropas 
que, cos seus armamentos lixeiros e pe
sados (incluídos avións de combate), coas 
súas infraestructuras (incluídos aeroportos 
militares) pasan a engrosa-los efectivos 
das milicias, reconvertidas en Exércitos da 
República Serbia de turno. 

Non sei o que nas repúblicas serbias po
derá haber de socialismo, pero o que si, 
que nas súas relacións cos veciños non 
sobardan os aspectos humanísticos. Pen
so que sería un erro entende-los enfronta
mentos Serbia-Croacia ou serbios rebel
des-Bosnia en clave progres-carcas, sen
da, como son, resultado, efecto, conse
cuencia ou ronsel de procesos seculares, 
nos que estiveron implicados, a máis dos 
protagonistas e entre outros, os Imperios 

austríaco e turco. E en todo caso, alome
nos ?~ miñas si.mpatías persoais están 
moito menos cos aparellos da estrela ver
mella bombardeando a· refinería de Sisak 
cacos éJ.Vións fumigadores dos conserva
dores croatas largando bombonas de bu
tano na defensa de Osijek. 

O DEREITO DE TODOS 

A vontade independentista dos eslovenos, 
dos croatas e da maioría dos bosnios (ta
mén dos macedonios, que de momento li
braron da agresión) parece clara dabondo 
como para seren bastante improcedentes, 
segundo o meu xuízo, análises ou comet
narios sobre unha implicación exterior de
terminante. A comunidade internacional 
ben que fixo, ben barbaridades que permi
tiu, para que se mantivese o antigo Esta
do iugoslavo. Eu coido que os habitantes 
destes países sudeslavos teñen dereito á 
vida, a vivir nos seus lugares, a conserva
las súas propiedades, á integridade !erri 
torial e á independencia nacional. E de 
dereito elemental. 

Como é tamén de dereito elemental que 
os serbios que viven en Croacia e en Bos
nia podan ser e practica-lo culto ortodoxo, 
escribir en cirílico, manter, desenvolver e 
manifesta-los rasgos que os caracterizan 
étnica e nacionalmente, e que teñan, xao
ra, dereitos cidadáns coma os demais. Hai 
serbios , individuos e organizacións, que 
se manifestan por manterse e convivir 
dentro de Croacia; hai serbios que partici 
pan na defensa de Sarajevo, dentro da 
Defensa Territorial Bosnia e nos seus ca
dros de mando. Todo hai que constatalo e, 
supoño, por algo será. 

HAI MOITO QUE O CHEGA CON 
PALABRAS . .. 

Cando escribo isto, pode que na ONU se 
estea a piques de autorizar, de non terse 
feito xa, a adopción de tódalas medidas 
necesarias para asegurárlle-la axuda hu
manitaria ás cidades de Bosnia asedia
das, privadas de moito do esencial, e para 
a supervisión dos campos de detención 
ou de concentración. O presidente de lu
goslavia, Dobrica Cosic, no seu día pedira 
a suspensión do bloqueo sobre Serbia, 
"para que non morresen os nenas prema
turos"; o flamante primeiro ministro, Milan 
Panic, promete agora recoñecementos e 
medidas no sentido das que nunca se 
cumpriron. Polos nenas e os maiores que 
morreron, que marren e que padecen en 
Sarajevo, en Gorazde, en Mostar, en Vise
grad, en Bihac, en Jajce .. . por todo o que 
dixen e polas moitas causas que non di
xen, espero que se efectivicen tódalas 
medidas necesarias para que se interrom
pa de vez a barbarie, as deportacións en 
masa e mailo exterminio. Medidas que te
mo que pasen polo enfrontamento e por 
un correctivo (oxalá me confunda) ó exér
cito iugoslavo, ás milicias e ós expoñentes 
e os valedores do panserbismo. Han ter 
que neutralizárlle-la aviación, que inutili
zárlle-la artillería ou que poñer ós bonios 
en disposición de defendérense do uso e 
do abuso do armamento que no seu día 
subvencionarjon. Han ter que prever con 
tempo a ameaza do inmenso baño de 
sangue en que pode abocar, vistos os mo
dos e os medios, unha posible mobiliza
ción ou revolta dos postergados e parece 
que discriminajdos albaneses kosovares. 

Tal como está a causa, tanto ten quen o 
faga. Estou disposto a aprobar a Schwar
kopff en persoa que pare a marte e o xe
nocidio en Bosniá. De haber por aló moito 
petróleo, dubido eu que tivesemos chega
do a estes extremos. 

Tamén espero que algún día próximo o 
nacionalismo galega organizado deixe de 
bailar entre a simpleza e o simplismo. Pe
ro das miñas espe~anzas, de momento e 
por desgracia, nesta é precisamente na 
que menos confío.+ 
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O ENFERMO DE SIDA 
NECESITA DE TI 

~ 

AXUDAO. 
Cada día convivimos con máis persoas afectadas, pero 

tamén cada día maís sabemos mellar que todo un inmenso 
número de situacións, actos, contactos ou relacións que se 
dan na convivencia diaria non ofrecen ningún risco de 
transmisión e polo tanto xamais van estar xustificadas 
sanitariamente posturas de illamento ou marxinación . 

•tlf+if 1¡ tJJI 1 1 i;f;IBlil~llJC·i~I 
Coñecemos que a infección se transmite por tres vías : 

a) A sanguínea: unha persoa pode infectarse ó poñer en 
contacto o seu sangue co dun portador do virus. E o caso 
das persoas que comparten material para a inxección de 
drogas, sendo esta a práctica de · risco máis importante en 
Galicia. 
b) A sexual: As relacións sexuais tanto heterosexuais 
como homosexuais. E importante salie.nta-lo incremento 
continuado nos últimos anos pala vía de transmisión 

· heterosexual. 
c) De nai portadora a tillo: du~ante o embarazo, parto 
e/ou IQctancia _ 

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 
2decuadas, evitaremo-la enf~rmidade . 

~Jan compartir material para a inxección de drogas 
(xiringas, culleres, etc.). 
Utiliza-! ) preservativo durahte as relacións sexuais 
con persoas descoñecidas ou portadoras do virus. 
As mullere::; . 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. 

A solidaridade cos enfermos e as súas familias é a única 
actitude positiva e responsable, que non só mellara as 
súas condicións de vida, senón (]Ue facilita o coñecemento 
da enfermidade para dete-lo seu avance. 

, 

... · .... .-
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A MBITO XUDICIAL GALEGO 

Xurista, filósofo; Decano 
do Coléxio de Avogados 
de Pontevedra, impuls.or 
do Consel'lo Galega da 
Avogacia, experto en · 
comunidades europeas: 
Modesto Barcia Lago 
ainda non sofreu o 
desencanto como parte 

. dos seus compañeiros de 
xeración "que prefiren 
alinearse cos intereses do 
imperialismo nestes noves 
tempos, descobrindo no 
neoliberalismo da 
socialdemocrácia atlantista 
ignotos valores 
humanistas cos que 
xustificar a sua 
acomodación", segundo 
afirma no prólogo do seu 
libro En Perspectiva, 
estudo filosófico no que 
mostra as discrepáncias 
das correntes marxistas de 
Rosa Luxemburgo, Gyorgy 
Lukásc e Karl Korsch, coa 
versión soviética que 
logrou imporse. Modesto 
Barcia afirma que "non foi 
a esquerda quen lanzou o 
reto da guerra fria, nen 
quen, finalmente, a 
perdeu". O seu reto máis 
imediato está agora en 
"pular por este país desde 
o estamento da avogacia". 

Modesto Barcia 
'A avogacia sempre estivo instalada no ámbito galega' 
•ALFONSO EIRÉ nível de crítica normal como pasa ánimo pleiteante, daí o nome de Civil son servidumes que non se gou a elaboré!r un ha norma xurf di -

en todas as profisións, ás que se picapleitos. adquiren por prescrición, pois só ca como tal. E un labor pendente. 
O 26 de Setembro vostede vai lles saca ponta aos defectos máis se podian adquirir conforme ás Agardamos que algun día dé os 
presidir en Pontevedra unha normais ou aos vícios máis apa- Existe unha explicación de orde anti gas Leis de Toro e hoxe non seus froitos. Ao Parlamento gale-
reunión da Xunta de Governo rentes. histórica e social para ese gran nú- hai ninguén que teña cento e pico go hai que pedirlle que lexisle pa-
dos sete Coléxios de Avogados mero de pleitos. O galega interpón de anos para testificar, como con- ra a Galiza, o ámbito xeral xa está 
galegos. Cales son os pontos A marxe de que existe de todo, moitos pleitos porque existe unha templa esa leí. Na Galiza, todo o definido. 
máis importantes a tratar? hai un feíto constatábel: a xente propriedade moi dividida, o que le- mundo entende que cando se le-

acude moito ao avogado na Gali- va a que o conflito sexa sempre van pasando 20 anos por un lugar, O Tribunal Superior de Xustiza 
A reunión é dobremente importan- za. lsto demostra que o galega é moi forte. Nun mundo con latifún- adquiriuse xa un direito. Co direito da Galiza tamén deberla ter aqui 
te para nós. En primeiro lugar polo unha persoa que quer ser respei- dios ninguén discute por uns centí- español non é posíbel. O direito o seu papel. 
feíto de que nos den todos a sua tuosa coa lei. Pretende coñecela e metros de terra. Aqui representan galega tampouco resolve este pro-

O TSXG é unha espécie de ente-confianza e a xuntanza teña lugar por iso acude a un experto. Ese moito máis, non só pola sua parce- blema porque a compilación que-
aquí. Pero tamén pola orde do dia nível de consumo do servizo de l?ción, senón pola riqueza da terra. douse curta. Pero a nosa xurispru- léquia, dfgoo sen nengun ánimo 
a debater: a reforma parcial da Lei asesoría xurídica está indicando E lóxico que o minifúndio e a den- dénCia trata de adaptar e reinter- pexorativo. Eu manteño que pude-
de Coléxios Profisionais. A impor- de que hai unha ce.rta preparación sidade da povoación xeren ele- pretar co ámbito donoso costume, se haber certas doses de inscons-
táncia desta reforma non. ven da- das nosas xentes cara as esixén- mentes de conflito. Pero é bon que institucións que, na Galiza, teñen titucionalidade na própria criación 
da só polo efeito que poda ter so- cias da sociedade moderna. O estes conflitos se diluciden pela vía a sua razón de ser. deste tribunal tal como se reali-
brea nosa profisión en si, desde o avogado goza da confianza xeral xurídica e non a paus. zou. É necesário un TSXG que 
ámbito puramente corporativo, se- da xente, por iso se lle consulta. Esa seria unha tarefa importante sexa capaz de ser un Tribunal Su-
nón tamén no ámbito do sentido A lexislación española está do Parlamento galego. Até que premo para a Galiza, sobretodo 
público que poda afectar a cada As consultas ao avogado adaptada ás nosas peculiarida- ponto levou a cabo ese labor? no ámbito do direito galega. Pero 
persoa en particular. Hai que ter des? De que xeito influe na re- tal como está hoxe non cumpre 
en conta que a nosa profisión está . Esa consultas tamén poden ser solución destes conflitos ou no Até agora non fixo nada nese ei- esa función. Se se fai unha esta-
virtualmente volcada ao público. debido ao afán "litixante" dos seu anquilosamento? do. Certo que existe no eido civil tística dos asuntos civis que tivo 
Frente a esta reforma a avogacia galegos, como acusan alguns. hai unha comisión que fixo vários non chegou á média dúcia e, dos 
galega pretende ter unha opinión Os avogados ince-ntivarian o Hai un terreo comun na orde xurí- traballos, pero ainda non se che- penais, agás o de Barreiro e o que 
única e coerente, ainda que non dica. Non podemos esquecer que poda haber agora contra César 
podo avanzar cales van ser as Galiza forma parte de España Mera e Xosé Cuiña, tampouco te-
conclusións por respeito aos de- desde hai cincocentos anos. Pero ñen releváncia. Tal como está 
mais compañeiros. hai uns elementos moi próprios e concebido hoxe o TSXG non ten 

moi arraigados na nosa terra, ain- cometido real. Seria bon que unifi-
Falaba antes da proflsión do 

'O Parlamento 
da que nos últimos anos están 

'Q galega é unha 
case a doutrina das audiéncias 

avogado como "volcada ao pú- cambiando. provinciais como fixo no seu dia a 
blico", pero semella que voste- Audiéncia Territorial. 
des non teñen moi boa sona na galega non fixo As distorsións existen. Por exem- persoa que quer ser Galiza. O Catecismo do Labrego plo a Lei do Chan para toda Espa- Por outra banda, a min cónstame 
seria só unha constatación. ainda nada para ña, mostrouse moi inxusta na Ga- respeituosa coa lei, que por parte da Presidéncia do 

liza. Foi preciso adaptala á Galiza. TSXG e dalguns maxistrados exis-
Teño que discrepar. Considero adaptar as normas Hai cuestións xa máis netamente por iso acude moito te un interese real de dotar ao Tri-
que os avogados tañen boa sona 

xurídicas á Galiza'. no eido xurídico-civil, como son as 
ao avogado'. 

bunal de competéncias sérias e 
na Galiza. Evidentemente hai un servidumes de paso. No Código de cumprir o papel que lle deman-
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da a Galiza de hoxe. Pero é un in
terese meramente voluntarista, 
persoal , que haberia que institu
cionalizar cunha norma xurídica 
que lle concedese ao Tribunal 
esas competéncias. 

O papel do Consello 
da Avogacia 

Neste sentido, cal poderia ser o 
papel do Consello da Avogacia 
Galega? 

Criuose hai uns dous anos. A sua 
función é a de coordenar as ac
tuacións dos distintos Coléxios de 
Avogados, reunfndoos nunha di 
rección comun e encher o espazo 
profisional da Galiza neste eido. 
Se hai un órgao capaz de dotar de 
dinamismo galega o ámbito da vi
da forense ten que repercutir nou
tras instáncias. O TSXG criouse 
por unha lei, pero esta pode mu
darse mesmo desde o Parlamento 
da Galiza, se este aparece sensi
bilizado por aqueles sectores pro
fisionais máis implicados. Pero o 
"Consello" ten un ámbito corporati
vo, non institucional. 

Cal é o grau de instalación da 
avogacia no ámbito galega a 
respeito doutros estamentos? 

A avogacia sempre estivo instala
da no ámbito galega, incluso 
aqueles advogados que non eran 
proclives á galeguización. Pero 
hai que ter en canta que a case 
totalidade da clientela que pode 
ter un avogado é galega. Unha 
maior parte dela fala galega e, po
lo tanto, ainda que non se queira, 
o avogado ten que entrar nese 
mundo. A avogacia está instalada 
no galeguismo prático, outra cau
sa é que, a níveis persoais, se vi
va nuns con antigaleguismo e 
noutros indiferentemente. 

'O Tribunal Superior 
de Xustiza é unha 
espécie de 
enteléquia que non 
ten cometido real'. 

Os cutres dous estamentos é moi 
diferente. Con todos os meus res
peitos, teño que dicer que o esta
mento xudicial non está instalado 
no galeguismo, nen sequer no 
prático, ainda que hai xuíces que 
están a facer un traballo meritório. 
A fiscalia está ainda moito menos, 
en parte por ser un organismo 
máis alleo a vida cotidiana, ainda 
que tamén hai fiscais que tañen 
unha gran preocupación pola: nosa 
idiosincrásia. A galeguización que 
están a levar nestes dous secto
res é froito do voluntarismo dal
gunhas persoas, pero non do sec
tor en si. 

Que pasos están a dar na avo
gacia, concretamente no Colé
xio. de Pontevedra que vostede 
preside? 

Cando tomei posesión realicei o 
meu discurso en galego. Non co
mo signo especial de distinción, 
senón por deixar constáncia de 
que a miña perspectiva ia no ám
bito galega. Non é anti nada, se
nón a "afirmación de": eu son ga
lego, vivo na Galiza. Quera pular 
polo meu país desde onde este
xa. Ainda que Galiza non está illa
da, vive no marco español e euro
peu e é necesário afirmar o marco 
galega. 

Tanto eu como a xunta que presi
do pretendemos avanzar na ga
leguización prática do Coléxio de 
Avogados e na galeguización po
lítica da actividade colexiada. De 
entrada aprovamos un programa 
de normalización lingüística. As 
comunicacións do Decano cos 
avogados fanse normalmente en 
galega. Non se tan só en galego 
nen exclusivamente en galega, 
senón en galega como forma 
normal. 

No eido da política das institucións 
estamos impulsando que o Con
sello da Avogacia Galega teña xa 
unha acta de nacimento real e co
mece a funcionar dunha vez. 

O código penal 

Que lle parece se damos un 
pequeno salto e pasamos a ou
tro tema. Cal é a sua opinión 
sobre a reforma do Código Pe
nal e a sua adaptación á reali
dade galega? 

É lamentábel que houbese que 
agardar dez anos para adaptar o 
Código Penal á democrácia, so
bretodo cando o PSOE leva desde 
1982 con maioria absoluta. 

Sen estudalo todo ao fondo que 
quixer, taño que dicer que apare
cen nese proxecto uns elemen
tos demagóxicos que logo levan 
a que se estexa a modificar dia
riamente con leis especiais. Un 
exemplo é o do supos-o da an
gústia na leí do Aborto; estannos 
tomando o pelo, dígoo con todos 
os respeitos. O que dictaminan é 
se legalizaban ou non o aborto 
(decisión política) e ser coeren
tes con esa decisión. O único 
que fan é criar variábeis de con
fusión xurídica.• 

r--------------------------------------------------------------------------------, 
1 As autonomias ·poden ter, 
constitucionalmente, 
política exterior' 
Vostede sostén a tese de que 
as autonomias son tan Estado 
como a Administración cen
tral. Podia desenvolvernos es
ta idea, simplificándoa o máis 
posíbel? 

A estrutura do Estado español, 
aprobada a Constitución, pasa 
dunha estrutura centralista a ser 
unha estrutura descentralizada. 
Hai un reparto de competéncias 
entre poder central e autono
mías. O poder central e as auto
nomias son todo Estado. O que 
normalmente lle chamamos com
peténcias do Estado non é que 
sexan "competéncias do Estado", 
senón que son Competéncias da 
Administración Central do Esta
do". Estado tamén é Galiza, ou 
Catalunya. 

Xógase cunha espécie de anfi
boloxia no que existe un "Estado 
totalídade'', e outras veces em
prégase Estado", como sinónimo 
de "Poder Central" (os órgaos ás 
que alguén lles chamou "autono
mía centralizada do Estado). 

No reparto de competéncias es
tabelécense unhas a favor das 
autonomias e outras da Adminis
tración central. 

A asunción da sua idea teria un
ha implicación directa no tema 
das relacións internacionais. 

No ámbito histórico cristalizou 
como cliché ideolóxico a idea de 
que un estado era o que tiña 
embaixadores e exército. Cando 
se discutiu a Constitución o 
"Grupo Basca", apresentou un
ha emenda na que se afirmaba 
que as autonomías teñen com
peténcia para concertar tratados 
internacionais naquelas maté
rias nas que ta
ñen competéncia 
exclusiva . lsto, 
que non era novi
doso no panora
ma internacional 
(que xa ocorria no 
Quebec), foi re
xeitado por tora 
de toda léxica. 
Vexamos: se a 
min me dan unha 
competéncia en 
exclusiva para 
que a exerza, por
que non pode 
exercela tamén 
no exterior? 

O erro dos lexisla
d o res partia do 
erro básico de que 
o Estado tiña que 
ter a competéncia 
exclusiva nas rela
ción s internacio
nais. Os lexislado
res constituintes 
confundiron a ma
téria co ámbito. As 
relacións inerna
cionais non defi
nen unha matéria 
senón o ámbito da 
sua celebración: 
Eu podo facer 
esas actividades 
no ámbito interno 
(autonómico) ou 

'A Administración 
autonómica é tan 
Estado como a 
central'. 

externo, (fora da autonomia). Por 
exemplo, se regulo a pesca podo 
regulala nas nasas costas ou fa
cer un convénio con Portugal no 
Miño, pero a matéria como tal é 
a mesma. As relacións interna
cionais non son unha matéria, 
senón un ámbito. 

Se eu, "Estado", teño a compe
téncia exclusiva nunha matéria e 
a comunidade autónoma tena 
noutra, entre os dous abranxe
mos a totalidade das competén
cias e cada un exerce dentro e 
tora as suas competéncias. Pero 
se o "Estado" ten a competéncia 
dunha matéria no exterior, pero a 
comunidade autónoma non a ten 
(pero si no interior) no exterior, eu 
non podo concertarlle no exterior 
a competéncia da comunidade 
autónoma, pero a comunidade 
autónoma tampouco pode facelo, 

'Constitucionalmente 
Gali~a pode 
impugnar a entrada 
na CEE'. 

polo que o "Estado totalidade" ca
rece dunha dimensión exterior no 
ámbito desa competéncia. 

Existe asi unha disfunción na 
Constitución. É un dado que non 
está advertido conscientemente 
na prática política, pero terá que 
saltar. No ámbito académico xa 
se fixeron referéncias. 

A entrada na CEE 

Esta matéria teria unha con
creción clara no Caso dos tra
tados co Mercado Comun. 

Eu manteño que non se pode xo
gar con duas pelotas á vez. Que 
se diga se o Estado é centraliza
do ou descentralizado. Non po
demos xogar con dous modelos: 
un descentralizado caro o interior 
e outro centralizado cara o exte
rior. Como o Estatuto· afirma que 
taño "competéncias exclusivas 
en determinada matéria", a min 
ninguén me pode tocar esa ex
_clusividade, porque o meu Esta
tuto está amparado por un proce
dimento de reforma que inclue a 
consulta ao carpo eleitoral. Non 
é unha Lei Orgánica normal co
mo pretenden, forma parte do 
"Bloca Constitucional ". 

Estou de acordo en que a Comu
nidade Galega non pode nego
ciar un tratado internacional so
bre pesca, pero tampouco a Ad
ministración central pode nego
cialo sen contar coa Galiza. Asi, 
a entrada na CEE e a negocia
ción dalgunhas competéncias 
son insconstitucionais. Outra cau
sa son consecuéncias políticas, 
pero xuridicamente hai un cho
que de rigor. Modifiquen a Consti
tución se é necesário, como se fi
xo co tema de Maastricht a res

peito do voto dos 
extranxeiros. 

Pódese transferir 
competéncias da 
Administración 
estatal , nunca a 
soberanía, pero 
non se poden 
transferir as com
peténcias exclusi
vas das comuni
dades autóno
mas, senón esta
se a dar un frau
de. Non se pode 
ocultar o que di a 
Constitución en 
base a intereses 
políticos. 

Para concretar: 
as comunidades -
autónomas non 
poden asinar tra
tados internacio
nais, pero si po
den ter política 
exterior. De feíto 
xa a están tendo 
todas. Que fai 
Fraga cando an
da por aí? Non se 
estabelecen de
terminados pac-. 
tos ainda que non 
teñan carácter xu
ríd ico no ámbito 
internacional?• 

L--------------------------------------------------------------------------------~ 
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Vivimos no rnellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Encheu Julio 
lg lesias en Santiago 
despois de suspenderse 
o recital da Coruña. 
Esgotáronse as 7 mil 
localidades. 530 
vendidas e 6.470 
repartidas entre 
convidados. O que falou 
ben e agradecido foi o 
seu papá. Dixo que 
Galiza é unha terra de 
analfabetos, que os 300 
millóns para o seu fillo 
non son nada e que o 
que habia que facer era 
regalarlle un pazo para 
que poidera receber ás 
persoalidades mundiais e 
converterse asi nun 
verdadeiro portavoz de 
Galiza. Tocado Guiña, 
velaí o sustituto de 
Fraga. Sairiamos 
mellorados, porque 
postas a ter un 
presidente viaxeiro ... 

Que titulares!. Maria 
do Carme, a nena de 
Vilalba, foi secuestrada, 
violada, decapitada e 
desfigurada cun ácido 
corrosivo. Non daban feito 
os periódicos e non tiñan 
minutos as amas de casa 
para ler, os comerciantes 
para subraiar, os policías 
de paisano para lembrar 
que necesários eran e os 
cregos para insistir no 
absurdo da vida. Todos 
teñen móbil, menos 
quizais o verdadeiro 
criminal. Quen máis os 
directores dos xornais: 
cada morte destas 
soluciona o choio dun 
mes e arranxa as tiradas. 
A TVG fará, por unha vez, 
unha série de produción 
própria para lla dedicar 
aos maiores crimes de 
Galiza dos últimos anos. 
As fotos da nena son 
outra película: espida e 
decapitada por un lado, 
a imaxe de primeira 
Gomunión pola outra. A 
virxe e o demo. Goiriz 
(Vilalba), un bon lugar 
para erguer unha 
ermida. 

Máis sobre 
parados 
e interinos 
Resposta 
a Marta Dacosta 
Estimada compañeira Marta: Lin 
con interese as respostas que 
me dás na ANT do 17-IX-92, e 
quereria facerche algunhas acla
racións ao respeito. 

En primeiro lugar rógoche que le
as novamente e con calma a miña 
carta publicada o 10 de Seternbro, 
e sobretodo que a leas sen pre
xu í zos deformadores das miñas 
opinións, e non me atribuas afir
rnacións que eu non utilizo senón 
que rexeito radicalmente. 

Por exemplo, non terás que dedu
cir que eu identifico autornatic'a
mente contratado laboral ;;; inep
to nen tampouco parado ;;; cualifi
cado, de onde quitas iso, Marta? 

Eu falo de parados que nunha 
oposición pontuaron con califica
ción s superiores ás de rnoitos 
contratados. Non falo de todos 
os parados (excluo aos que tive
ron notas inferiores), nen de to
dos os contratados (pois excluo 
aos que lograron pontuacións 
suficientes para obteren a pra
za). Simplesmente denúncio que 
se prive de praza a quen sacou 
8, 9 ou 1 O, e que se lle dé a 
quen saca un 3,5. Creo que isto 
é elemental e non paga a pena · 
perder un minuto en aclaralo. 

Tanipouco falei de nengun para
do en concreto, senón de todo 
un colectivo co que se corneteu 
unha inxustiza, pero xa que ti o 
nomeas direiche que na miña 
opinión é irrelevante que algun 
opositor libre estivese traballan
do na privada, porque os que es
tivesen nese caso teñen os mes
mos di eitos que os demais a op
taren a unha praza no ensino pú
blico en igualdade de condicións 
que calquer outro opositor, ou é 
un delito traballar na privada? 

Por outra banda asegúroche que 
eu si sei (ainda que ti pareces du
bidalo), como é unha oposición, 
pois ese foi o sistema polo que 
accedin ao meu pesto de traballo, 
sei moi ben o que é estudar un 
promédio de 12 horas diárias du
rante meses e todos os dias da 
semana, para facer tres exames 
(non digo que teña que ser nece
sariamente un) pasando ás veces 
meses entre unha e outra proba 
con toda a carga de tensión e 
desgaste persoal que isto supón. 
Outros ademais gastaron moitos 
cartos en académias, despraza
mentos, libros, etc. 

. É por iso que me solidarizo con 
quen viveu experiéncias seme
llantes e despois de curnprir o 
obxectivo e obter as mellares no
tas, ven como lle quitan a praza 
nos seus próprios morros para 
lla dar a outro opositor que obti
vo unha nota moi inferior a el en 
base, ademais, a que este tivo a 
sorte de poder estar traballando 
mentres el estaba no paro. Non 
che parece esperpéntico? Que 
ten que facer un recén licenciado 
para poder traballar cando sacou 
un 10 e lle negan a praza? 

Estou de acordo contigo, Marta, 
en que tamén nunha oposición 
pode influir o factor sorte ou a 
subxectividade do tribunal, iso nin
guén o nega, e por iso tamén é 
falso que eu califique ese sistema 

GONZALO 

como infalíbel , (outra invención 
tua, pois falo del como "o menos 
mao"); sobre este particular direi
che que non creo que exista nen
gun sistema de acceso absoluta
mente infalíbel, en calquer deles 
pode influir a serte ou a subxecti
vidade, corno ti dis, ou mesmo a 
picaresca ou a corrupción, pero 
honradamente creo que o de opo
sicións é, como queda dita, o me
nos mao, o que pon a inxustiza 
máis difícil. Ainda asi, espero que 
ti ou quen corresponda, me pro
poñades outro sistema mellar, que 
teña menos perigo para a obxecti
vidade, o cal poderia dar lugar a 
outro interesante debate. 

Tamén sei perfeitarnente que an
tes de contratados como interinos 
erades baremados, que pasastes 
os cinco anos de carreira e que 
moitos tostes (ou foron) parados, 
pero igualmente sei e ti tamén, 
porque o sabe todo o mundo, que 
e.se baremo, ademais de discutí
bel no seu contido, era falseado 

en rnoitas ocasións {Ollo Marta! 
digo "en rnoitas", e non "en to
das") producíndose saltos nas lis
tas por enchufis-
mos e amiguis-
mos . Resulta 
curioso que des- Non vexo 
califiques a opo- nada de 
sición porque 
pode influir o perigoso en 
factor corrup- afirmar que os 
ción. Polo de-
mais tamén os interinos 
opositores libres debian saber 
aprobaron os aoque se 
cinco anos de 
carreira igual atiñan cando 
que vós polo os contrataban 
que non se xus-
tifica nengun pri-
viléxio para nin-
guén. De aí, es-
timada Marta, que eu revindique 
a igualdade de oportunidades. 

Non vexo nada de perigoso en 
afirmar que os interinos debian 
saber aoque se atiñan cando os 
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Recordando 
a Aquilino 
Fortúnez 
Sanesteban, 
Polainas 
deNarón 

Morreu este home aos 88 
anos, solteiro. Foi funcionário 
do Banco da Coruña en Ferrol. 
Tiña despacho privado cun le
treiro na porta que decia: "Huid 
demonios, y que nadie se 
acerque aquí". 

Corrían os anos 1957-1958 
cando o que escrebe pasou 
destinado de Ourense a Ferrol 
pertencendo á mesma rama fi
nanceira cando tivo a ocasión 
de coñecelo e tratalo. 

Andaba todos os dias fara das 
horas dos quefaceres aco-mpa-

ñado de cinco ou seis cregos 
que estaban atentos ás suas 
opinións e anédotas; porque 
Aquilino ainda que algo "ex
céntrico" era ben querido polos 
compañeiros, entre eles os so
bri ños do daquela Bispo de 
Palencia "Souto Vizoso" que 
lle chamaban cacique de "Po
laina". 

Tiña licéncia para usar arma 
curta. E nunha ocasión facen
do exercício de tiro puxo un 
fio prendido de árbore a árbo
re e a uns 50 ou 60 metros 
de distáncia aproximadamen
te fixo o disparo- e o fio que- 1 

dou tronzado, senda nomea
do polos compañeiros "soltei
ró n apontador de primeira 

· ainda que deixara as polainas 
en Narón". 

Un que foi compañeiro naque
les tempos, que lle desexa gló
ria no descanso eterno ao lado 
do Todopoderoso e estexa no 
meio de todos os que por Este 
foron premiados.+ · 

DANIEL RANDULFE CARBALW 
(LUGO) 

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

contrataban, e desde lago tam
pouco pretendin darlle nengim 
ton especial a esta afirmación, 
simplesmente aclaraba que un 
interino é unha persoa que ocupa 
unha praza vacante, e dun xeito 
provisório, portante a praza non 
era sua até obtela en 
propriedade através dun proceso 
selectivo xusto e non discrimina
tório. Asi pois nengun deles de
bería surprenderse de que nal
gun intre se convocasen oposi
cións públicas nas que terian que 
competir con outros opositores e 
poderian sacar a praza ou non. 
Quizá moitos (non digo todos), 
pensaron que a oposición seria 
un "paripé" que lles regalase dun 
xeito definitivo a praza da que vi
ñan disfrutando de facto desde 
máis ou menos tempo. Desde un 
ponto de vista humano podo en,. 
tender que calquer tente defen
der o seu pasto como sexa, pero 
non me parece que un sindicato 
de clase poda cair nesa trampa. 
lso si que me parece a min peri
goso, pois á administración públi
ca sóbralle moita xente que entre 
por métodos irregulares pensan
do que "o caso é entrar, despois 
dentro eres intocábel". 

Pois si Marta, estou orgulloso e 
presumo de militar no sindicalis
mo nacionalista, e non me opoño 
a que os contratados no ensino 
ou calquer outros, melloren as 
suas condicións de traballo, pola 
contra deséxoo e apóioo, iso si, 
esas mellaras non deben produ
cirse a costa de vender e pisote
ar os lexítimos direitos doutros 
sectores de traballadores nen da 
clase obreira en xeral, e o que a 
min me parece impresentábel é 
a defensa de intereses corporati
vos por riba dos mais elementais 
princípios éticos e o sacrifício 
doutros sectores da clase traba
lladora. Eu dicia no meu escrito 
que estabilidade no emprego 
sempre, pero partindo dun acce
so lirnpo e xusto. A miña si me 
parece unha postura lóxica e co
erente, a tua é a realmente peri
gosa porque é corporativista e 
contraditória cos principios e in
tereses do sindicalismo naciona
lista no campo da función públi
ca, que debe ter sempre por ob
xectivo a loita contra as corrupte
las, enchufismos, sectarismos, 
escurantismos e tráfegos de in
fluéncias tan de moda, a canta 
dos cartas públicos. 

A tua afirmación de que a CIG 
defendeu aos parados paréceme 
demagóxica e, desgraciadamen
te, disconforme coa realidade , 
non hai mais que ver a traxéctó
ria do naso sindicato desde o iní
cio deste proceso presionando 
para que os contratados chega
ran á convocatória coa praza re
galada. Non vale agora querer 
quedar ben con todos cando an
tes se tomou partido por unha 
das partes, que ademais era a 
que non tiña a razón. 

Tarnén teño que dicerche que se 
non asistin ao debate interno den
tro do sindicato, foi simplesmente 
porque nunca fun convocado nen 
informado de nengunha reunión 
para debater o tema. Pésie a es
tar ao dia no pagamento das cuo
tas, descoñezo ainda hoxe que 
se producise nengunha asemblea 
ou reunión para tratar o tema. 
Quera pensar que o feito de per
tencer a un sector alleo ao ensino 
é a causa de non ser convocado 
ao debate, se é que este se pro
duciu. Quizá haberia que tomar 
medidas para evitar o funciona
mento dos diferentes sectores co
mo compartimentos estancos, asi 
evitaríamos que por exemplo na 
sanidade o naso sindicato non 
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apoiase ao persoal administrativo 
interino (con bon critério ao meu 
entender), mentres na administra
ción pública si os apoiamos, cain
do nunha· evidente e lamentábel 
contradición. En todo caso, e por 
todo o dito, ANT paréceme un 
digno meio para o debate. . 

Para rematar, compañeira, lamen
to que na tua resposta case non 
entres na discusión dos meus ar
gumentos e te limites a unha terxi
versación, non dubido que de boa 
fé, do meu escrito, por iso che su
xiro novamente que o volvar ler. 
Mentres, sigo esperando que ti ou 
quen sexa me argumente racional 
e sindicalmente como é posíbel 
lexitimar que se outorgue praza a 
quen saca un 3,5 e se lle negue 
quen saca 9 ou 1 O. Como é posí
bel defender a permanéncia de 
quen nen sequer saca mais que 
un O ou un 1,5? Un sindicato de 
clase pode mercadear apoiando 
aos contratados-votantes en con
tra dos parados-non votantes? É 
lexítima a caza e captura do voto 
a calquer custe? Até onde pode 
chegar o pragmatismo meramen
te eleitoralista? Debe ou non ser 
diferente a praxe dun sindicato de 
clase á dun sindicato corporativo? 
Estamos a favor ou en contra dun 
sistema de acceso á función pú
blica que respeite e garanta a cal
quer prezo os princípios de ob
xectividade, igualdade e non dis
criminación? Esperando resposta 
a estas perguntas, que na tua car
ta non a obtiveron pésie a que 
son o auténtico fondo do debate, 
mándoche, Marta, un saúdo na
cionalista.• 

CARr.os FERREIRO 

O nacionalismo 
e a nación astur 
Diríxome a vostedes, en nome 
da Agrupación Comarcal d'Avilés 
del Partíu Asturianista (PAS) , co 
fin de felicitarlles pala interesante 
publicacións que vostedes saca
ron no seu semanário do 23 de 
Xullo de 1992, n2 532. Aparece 
ocupando o 55% da folla un 
atrainte artigo co título: "Preocu
pación nos estados pola emer
xéncia das nacións históricas" e 
cun titular que se axusta á situa
ción actual na Europa: ''.A pantas-

ma do nacionalismo percorre Eu
ropa". Na sua páxina central apa
rece un fidedigno e estupendo 
mapa coa Europa das nacións, la 
Europa de les naciones, se mo 
permiten; pois ben, un triángulo e 
un número 1 sinala a Asturias co
mo nación emerxente ou dubido
sa. Podo afirmar que nestes mo
mentos Asturies é unha nación 
emerxente pero de nengunha 
maneira se pode pór en discu
sión a nosa nacionalidade. Ainda 
que A Nosa Terra non o puxo en 
dúbida, todo o contrário; é unha 
afirmación que soltou ao aire. To
do isto sérveme 
como excusa 
para enviarlle 
este escrito no 
que intentarei 
explicar a situa
ción asturiana. 

Asturies conta, 
como todos sa
bemos, cunha 

Asturias 
cultural, 
histórica 
lingüística e 
xeográfica· 
mente é unha 

xeografia moi nación. 
peculiar e espe-
cial que a fixo 
ser unha illa 
nun continente; 
estar delimitada polo mar, duas 
rias e unha cordilleira tan abrup
ta como bela fixo que realmente 
Asturies estivese illada da penín
sula que non doutros países cel
tas como Irlanda (o noso grande 
comércio de sal durante o século 
XIV) nación coa que nos unen 
entre outras cousas as· nosas tí
picas pallozas. Podemos dicer, 
portanto, que por imperativos na
turai s Asturies é unha nación. 
Outro ponto importante seria o 
aspecto lingüístico, ninguén po
de pór en dúbida que o Asturiano 
é cada vez máis falado, ainda 
que non sexa grácias ao naso 
"gobiernín" socialista. Por último, 
a estes dous pontos que demar
can claramente as bases do no
so povo, hai que unir o aspecto 
histórico-cultural. Unha história 
que se resume co "Asturies nun
ca vencida", lema do exército as
turiano utilizado en época do in
tento de colonización francés . 

(Non hai que esquecer que Astu
ries foi independente en 1808, 
mandando embaixadores á Gran 
Bretaña) . Posuimos unha cultura 
tan bela como ampla, tan anter
ga como fascinante (mitoloxia, 
dólmenes, castros, etc.). 

A BARBÁRIE QUE NON CESA 
NANINA SANTOS 

Difí il pa ar por alto a barbárie celebrada en Vilalba no carpo 
d Mari Carm Riva López. O feito de ter nove anos golpea na 

n ibilidad ol ctiva con mái forza , raiba e gravidade. 

Qu reríamo facer algo, mesmo exercer a xustiza --ou a vin
ganza- pola nosa man, tal e como peden viciños e viciñas do 
lugar, cun castigo exemplar. Poren, é xusto nestes casos onde 
convén con ervar a calma. Non por "linchar" ao autor o proble
ma fica resolto, nen os castigos "exemplares" educan nada. A le
tra, con sangue, non entra . 

O violador e asasino ha ser castigado, claro. Pero o conxunto 
do tecido social non debe esgazar as vestiduras hoxe e esque
cer as raíces da violéncia que se exerce sobre os corpos e as al
mas do feminino , voltando pasado mañá á normalidade ma
chista que predica a violéncia sexual. Tolerando e até facendo 
guiños de complicidade a todos os mecanismos educacionais, 
familiares, publicitários, etc., que seguen, erre que erre , dicín
donos que as mulleres somos "obxectos" que podemos ser po
suídas contra a nosa vontade. 

Só unha sociedade comprometida no cotián coa igualdade dos se
xos, respeituosa da liberdade das mulleres, eliminará esta barbárie 
machista, que, agora en Vilalba, tivo unha expresión aten-adora.• 

A ALDEA 

....--------------------- A campaña contra as 
TOKIO 

AC~ME DE DA·LA AJ(NA l>A MliJA .. 
VIM: EU fAH(N 'TlAJo .. (Atft) PRSIDfHCIAL. 

De todo isto podemos entresacar 
que Asturies cultural, histórica, 
lingüística e xeograficamente é 
unha nación. Despois de todo es
te pequeno resume quereria acer
car e informarlles do nacionalismo 
astur angüañu, quer dicer, actual. 

O nacionalismo astur o asturianis
mu desde fins de 1800 até os no-

sos dias sofreu grandes loucuras 
que empezan co covadonguismo, 
que en resume ven dicer que Pe
laio era torero e que xerou a uni
dade da "Pátria"; este foi un pro
blema que tardamos en subsanar 
e ainda que pareza mentira, ain
da dá os seus últimos coletazos. 
Outra lacra é o mito comunistoi
de, quer dicer, o Asturies dos pro-

nacións sen estado vai 
zumbando por toda 
Europa. A última nova di_ 
que os investimentos 
extranxeiros ·quedaron 
conxelados en 
Checoslováquia a partir 
do arredamento. Pero os 
subtítulos din outra 
verdade: dos 
investimentos habidos ate 
agora só o 3% foran para 
Eslováquia, quedándose 
o 97% restante na parte 
checa. 

O anguriómetro é un 
novo aparato que está a 
piques de inventarse para 
medir a angúria das 
mulleres embarazadas 
que queiran acollerse ao 
cuarto suposto da lei do 
aborto. Antes deciase 
que a angúria era unha 
enfermidade dificilmente 
detectábel na sanidade 
pública e, sen embargo, 
frecuente na privada. A 
angúria di unha persoaxe 
do recente filme Rif-Raf 
"é unha enfermidade das 

os tipos de interese dos créditos 
ós proxectos de investimento das peque-

nas e medidnas empresas (PEMES). 
Orde do 7 de Maio de 1992 (D.O.G. 15-5-92). 

Agora, o seu proxecto pode recibi-la mellar axuda financeira . 

¡¡Adiante co seu proxecto!! 
• ....... ... º"'''''" ·"'""'"""" ~"'"m "\!:leJG~ü:~A&U "''" .:1 in~ ild1'.~fll11iiF. t l/t "'u: t'1Jl i11mft"!' 
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clases médias". Para o 
marxismo clásico trátase 
dunha tapadeira 
inventada para non 
nomear as inxustícias 
sociais. A polémica, en 
todo caso; foi superada 
con este invento, irmán 
do alcalímetro e dó 
dinamómetro. 

A clave de Arma 
Letal 3 e Instinto Básico 
está na esmagadora 
publicidade que as 
acompaña, concentrada 

' en pouco tempo. Cando a 
xente se dá canta de que 
non pagan a pena, xa 
todo o mundo foi a velas. 
As distribuidoras xa 
fixerori a sua recadación 
e o filme é retirado das 
pantallas. Esgotadas as 
ideas (tipo epopeias 
como as do Des.te ou ~s 
de Romanos), Hollywood 
ensaiou o asombro pala 
técnica (Guerra das 
Galaxias e demais 
conxéneres, onde o único 
chamativo eran os 

· efectos especiais). 
Rematada unha causa e 
a outra as produtoras 
recurren á simple 
renarteria publicitária. 
Compórtanse como os 
cuatreiros dos vellos 

• filmes. 

Os referendums non 
son bos para os corazóns 
das burguesias, xa 
demasiado batidos palas 
oscilacións da bolsa. O 
referendo estaria ben para 
definir tabaco si, tabaco 
non, pero nada máis. A 
política comezou a ser 
sustituida pola economia. 
Asi os poííticos foron 
sustituidos por 
tecnócratas. E xa se sabe 
que os tecnócratas non 
nacen nos arrabaldos, nen 
os masters son para 
calquera. Os cidadáns 
non valen para opinar 
sobre Maastricht, p"orque 
son uns ignorantes (diso 
xa se encarregaron antes 
encarecendo os libros e 
alimentándoos instintos 
primários con Carrascal e 
Teta 5). O sufráxio 
universal acabará por ser 
un problema. Josef 
Menguele tamén era un 
técnico. 

••••••••••••• 

letários, marxista-leninista, isto 
produce que hoxe en dia en zo
nas como as caneas mineiras se 
estexa votando sistematicamente 
a PSOE e IU; pero sen lugar a 
dúbida o ponto máis importante 
foi o seguinte: mentres en Cata
lunya a burguesía talaba en cata
lán e apostaba por fórmulas prí
prias en Asturies a nasa burgue
sía (mínima por outra parte) que
ría talar castellano e viver en Ma
drid, polo que a xente fixo o mes- · 
mo xa que todos queríian ser bur
gueses e ainda que non o fosen 
polo menos o aparentaban; non 
moi lonxe quedan aqueles tem
pos nos que se pegaba aos ne
nas por talar en asturianu. 

ROMÁN SESTO 

A situación actual, afortunada
mente, é moito maior para o na
cionalismo asturianu que non pa
ra a economía, a cal destrozou o 
binómio PSOE-IU. Despois de to
dos estes anos en Democrácia 
por fin un partidu nacionalista, o 
PAS, ten representación na Xunta 
d'Asturies ou Junta del Principado 
e ainda que é o partido máis pe
queno en canto a representación 
se refire, é o primeiro partido da 
oposición en número de propos
tas. No futuro agárdannos cotas 
moito máis altas, aí están os in
quéritos. Finalmente quería rema
tar cunha dedicatória que apare
ce no libro: "nacionalismu asturia
nu, idees y propuestes": "A todos 
los asturianos que quinxieron selo 
y nun fueron quien". Reciba un 
saúdo asturianista. + 

FERNANDO PRADA ÜRGAZ 
(MIEMBRU DE LA EXECUTIVA DEL 

PAS D'AVII.És) 

O porvir 
na lingua 
Para comezar direi que, ainda 
que non son nado na Galiza, os 
meus pais e mais os meus avós 
son galegas, e eu síntome gale
ga tamén. Penso que isto ten a 
ver 1moito coa língua que escoi
tei de nena, é por iso que escre
bo esta carta. 

Hai duas semanas, achándome 
eu en Barcelona, tiven a ocasión 
de mercar A NOSA TERRA do 
vintecinco de Xuño. Foi unha le
dí cia, pois non é doado atapar 
textos galegas tora da Galiza, 
nen tan sequer coñecia a exis
téncia dun periódico en galego. 
Lino e gostoume a feitura, mais 
ao telo lido fiquei coa seguinte 
dúbida: Ainda non se acadou o 
galega normativizado? Descoñe
zo o que se está a facer sobre is
to, xa que non chegan novas 

· verbo do asunto. Ainda que polo 

meu · afastamento e descoñeci
mento poda incorrer en grandes 
erras, non quera deixar pasar a 
oportunidade de expor algunhas 
ideas que teño matinado. 

Que o galega leva sofrendo du
rante séculas a viciñanza do cas
tellano é abando coñecido, coas 
avantaxes e desavantaxes que 
iso comporta. Na ldade Média o 
galega posuia unha vita_lidade 
sen comparanza. Por adaxos po
líticos a vedra Galiza foi crebada 
en dous anacos: Galiza e Portu
gal_, ficando a- primeira baixo co
rca castellano-leonesa. Oeste 
xeito mentres ao Norte do Miño 
sobrevivía no povo baixo, no Sul 
podíase desenvolver sen afogos. 
Hoxe ninguén debería pór en dú
bida que galega 
e portugués, se 
ben irmáns, son 
línguas distin
tas. Tentar 
achegar as duas 
línguas coido eu 
que seria pro
veitosos para o 

A ortografia 
haique 
arredala da 
·castellana 

galega, sempre . para procurar 
que non supoña saídas e 
rexeitar nen ver-
bas nen formas 
galegas, tendo 

· en conta a anti
ga língua comun 
e manterido o 
galega a perso-
nalidade de seu. 

recursos 
lingüísticos 
próprios. 

Tan danoso é diluir a nasa língua 
no portugués como facelo no 
castellano. 

O porvir da língua tense que 
construir desde o alicerce da his
tória e coa ollada no futuro. A or
tografía hai que arredala dacas
tellana para procurar saídas e re
cursos lingüísticos próprios. O 
perigo para a língua non é que 
se perda, senón que se esvaeza 
nas línguas viciñas. Artigas pu
blicados en A NOSA TERRA do 
vintecinco de Xuño como "Maas
trincados", asinado por Cláudio 

López Garrido, e "Sobre a dis
perssom das pressas e pres sos", 
escrito desde a cadea, penso eu 
que dan unha idea do que se de
be seguir, para non se deixar 
abranxer. Coidemos o noso te
sou ro máis prezado e loitemos 
por el! , o pavo que perde a lín
gua, perde tamén a alma.• 

A. GUIMERANS l.oURIDO 
(D ONOSTIA, GIPUZKOA) 

Pelegrin e 
o porco de pé 
Durante a miña última estáncia 
na Galiza, acompañei a uns fami
liares a visitar ao rexidor do seu 
município. A visita resultou tre
mendamente impactante e pro
veitosa, polo menos para min. 

Tras os saúdos de rigor, quedei 
absorto na contemplación do na
so interlocutor en tanto que Don 
Vicente comezou a susurrarme "é 
gordo e artrítico, o carrolo saille 
para fóra; na calva ten ünha que 
outra serda; ten as fazulas hiper
trofiadas, da cor do magro do xa
món, e tan lustrosas, que semella 
que botan unto derretido". O iní
cio da conversación devolveume 
á realidade, os meus familiares 
expuñan dous problemas; a reco
llida do lixo e o alumeado público. 
O señor Alcalde, nun alarde de 
disponibilidade e claridade de ide
as, respondeu concisamente que 
ante a inviabilidade de recoller o 
lixo en todas as parróquias, a so
lución estaría na construción na 
esquina da casa dun forno "con 
catro ladrillos e pouco máis", así 
mesmo en relación coa inexistén
cia de alumeado público, só seria 
a colocación polo meu parente 
dunha bombilla na esquina da 
sua casa (non especificou se a 
esquina debería ser a mesma en 
ambos casos, supoño que nun in
tento por respeitar a sua liberda
de e iniciativa). 

AMPLIACION DE CAPITAL 

ANOSA TERRA 
. PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS 

.A gora é o momento. 

Mande o seu boletin ou chame ao Tlf.: (986) 43 38 30 

Don Vicente Risco reanudou a 
descrición do edil "asi como é 
grasento o carpo, tamén é o mie
lo, se lle escacharan a testa, en 
lugar dunha sesada, habían ata
par unto, igoal por dentro que por 
afora, carne i esprito son a mes
ma zarza, misturada e revolta". 

Os meus familiares, certamente 
perplexos, intentaron facer ver a 
posibilidade de colocar grandes 
cubos para resíduos non degra
dábeis de recollida mensual, ao 
que o señor alcalde respondeu 
amparándose nos recortes orza
mentários orixinados pola "Expo" 
e os Xogos Olímpicos. A sorte 
parecía botada, con Cobi e Curro 
en contra, as nosas pretensións 
parecían vencidas sen remédio. A 
reunión concluiu co desexo do re
xidor por solucionar calquer outro 
problema que nos pudese surxir. 

O contemplar ante min, a un sím
bolo vivo da história da Galiza, fí
xome pensar no penoso esqueci
mento en que se atopa tan pecu
liar e representativo personaxe da 
nosa vida sócio-política. Mentres 
a Xunta se empeña en dar a co
ñecer a un xeométrico, trio e de
substanciad o Pelegrin , o noso 
"Parco de pé" permanece poster
gado, ainda cando a sua simbolo
xia desborda o simples aconteci
mento conxuntural, vinculándose 
á encarnación de centúrias de 
atraso e marxinación. Conxuga o 
seu ráncio sabo.r histórico coa sua 
plena vixéncia na sociedade gale
ga, frente a un pelegrin sen histó
ria e cun máis que dubidoso futu
ro; coa vantaxe engadida, de que 
ao contrário que pelegrin, "O Par
co de Pé" non ten problemas de 
direitos de explotación comercial, 
o parco de D. Vicente pertence a 
todos os galegas ; á burguesía 
que lle deu vida e ao povo que o 
cebou ás veces con resignación, 
ás veces con complicidade , en 
palabras de Basílio Alvarez "Os 
pavos teñen os gobernantes que 
merecen". 

Recentemente a prensa local re
colli a a protesta dun grupo da 
esquerda nacionalista, no pleno 
municipal , pola non utilización 
dun camión de recollida do lixo 
cedido pola Xunta. 

E é que, se a Xunta non ve as 
vantaxes de "O Parco de Pé" e 
persiste na promoción do Pele
grin , seria interesante que esta 
reflectise a Pelegrin gozoso xo
gando entre "o lixo" a fin de habi
tuar aos pelegrins a algo que xa 
parece consubstancial coa pai 
saxe galega.+ 

XAVIER BANDE 
(ALCORCON- MA.DlUD) 

r AÑoSA TERBA, 
1 PRECISA 1 
1 Axentes 1 
1 Comerciais 1 
1 Para todas as cidades e 1 1 vilas da Galiza. 1 
1 

-Traballo a realizar: 

1 vendas, publicidade e 
subscricións. 1 -Pago a comisión. 1 

1 As persoas interesadas 1 
poden telefonar ao 

1 (986) 43 38 30 
polas mañás, perguntar por 1 

César Pazos. 

L----...1 
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Á procura da identidade dun continente 
Ksado será protagonista da retrospectiva dun clásico galega 
• XAN CARBALLA 

Cun orzamento de 16 
millóns de pesetas a V 
Fotobienal abrirá as suas 
portas durante un mes (29 
de Outubro a 29 de 
Novembro), fiel á sua cita 
bianual e ás suas seccións 
fixas (Vigovisións, e 
fotografia clásica galega), 
incluindo os traballos 
financiados con duas 
bolsas a fotógrafos galegas 
e como eixo central a 
visión de Latinoamérica, 
con mostras de máis de 
vinte fotógrafos de 
diferentes países. 

Despois dunha década ininterrom
pida a Fotobienal chega á sua quin
ta edición consolidándose como un 
espácio privilexiado para mostrar 
as tendéncias actuais da fotografia 
e conseguir unha meirande ósmose 
entre a realidade galega, en parti
cular da cidade de Vigo, e outros 
fotógrafos do mundo. Neste capítu
lo de intercámbio experimental, 
que se realiza por cuarta vez, esti
veron durante dez días na cidade 
olívica dous fotógrafos norteameri
canos (Allan Sekula e Larry Fink), 
un inglés (John Davies), unha me
xiacana (Graciela Iturbide) e un 
galega (Xulio Correa). 

A preséncia galega nesta mostra 
complétase coas obras de Vari Cara
mé , Ramón Loureiro e Luis Ksa
do. O dous primeiros expoñen os 
eu proxecto "Ca telo Galegas" 

e "A Vtla da Ponte ",producto de 
dua bol a de 500.000 pe eta con
cedidas napa ada primavera -a con
vocatória erá bianual- por un xura
do formado por Margarita Ledo, Ri
cardo Terré e Román Pereiro. 

Lui Ksado é o protagonista dunha 
da mo tras que meirande atenció
nobtén do público nas Fotobienais: a 
fotografia hi tórica. Englobado no 
capítulo "Clá ico Galegas'', a mo -
tra que se verá en Novembro está ' 
ba ada no proxecto "Estampas de 
Galiza" que se publicou no anos 30 
e que foi truncado polo golpe de es
tado de 1936. O Centro de Estudos 
Fotográficos, que coordena toda a 
Fotobienal, editará un libro adicado 
á sua obra dentro da colección Al
bum que tamén servirá de catálogo. 

Ollando a Latinoamérica 

A exposición central desta quinta 
· edición xira arredor de América 
Latina e mostra a procura perma
nente de identidade na que se ato
pan os pavos do continente coloni
zado por españois e portugueses 
hai cincocentos anos. A mostra re
colle fotografías que a grandes ras
gos poderian subdividirse entre as 
de carácter etnográfico, a reportaxe 
das loitas de liberación e a fotogra
fia de cenificación. 

Doce son os paises representados 
nunha mostra que ensina ás claras 
os camiños da fotográfia en Améri-

RAMON LOUREIRO. A vi/a qas Ponles. 

ca. O critério escoIÍido foi procurar 
que fose a visión dos próprios fotó
grafos nadas en Latinoamérica. Es
tarán as fotos de Graciela Iturbide, 
Flor Garduño, Pablo Ortiz Monas
tério e Gerardo Súter (México); 
Maria Eugenia Haya, Raul Corra
les e Constantíno Arias (Cuba); 
Sandra Eleta (Panamá); Claudia 
Gordillo (Nicaragua); Eduardo Gil 
(Arxentina); Luis González Palma 
(Guatemala); Mario Cravo Neto, 
Miguel Río Branca e Nair Bene
dicto (Brasil); Federico Femández 
(Venezuela); Hugo Cifuentes (Pe
ru); o arquivo do Frente Farabundo 
Marti do Salvador; e os traballos 
colectivos dos Talleres de Foto
grafía Social do Peru, unha idea 
de dous alemáns con fotografías 
realizadas polos próprios indíxe
nas e outra mostra comun chilena 
sobre a sociedade do país andino 
despois da caida de Allende no 
periodo dictatorial. Este último 
traballo foi coordenado e máis tar
de plasmado nun libro por Susan 

Meiselas (Chile from within). 

Precisamente a fotógrafo da axén
cia Magnum, a norteamericana Su
san Meiselas vai estar en Vigo xun
to con Jack Delano (ver páxina 20). 
Ambos e dous amasarán as suas fo
tos e participarán nas actividades 
paralelas. O traballo que pendurará 
a Meiselas é "Crossings'', sobre a 
guerrilla no Salvador. 

Durante os dias 30 e 31 de Outubro 
e 1 de Novembro haberá proxec
cións/conferéncias a cargos dos fo
tógrafos convidados, críticos e per
soas vencelladas ao mundo da fo
tografia. Os organizadores anún
cian a preséncia de González Pal
ma, Rio Branca., Raul Corrales, 
Sandra Eleta, Ortiz Mqnastério, un 
representante do FMLN, Allain 
Desvergnes (Director da Escola de 
Fotografía de Arles) e os mentados 
Delano e Meiselas. As exposicións · 
estarán na Casa das Artes, Centro 
Cultural Caixavigo e Sala Nova.+ 
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ackDelano 
Unha ollada digna do subdesenrolo 

"Para a maioria das de · desesperación 
persoas interesadas na refrexadas nas caras de 
história da . fotografía as · homes, mulleres e 

.palabras nenos nos 
Administración da campamentos de 
Seguridade Agrícola traballos migratórios en 

. (FSA) probabelmente Califórnia, ou as dos 
evocan imaxes de medianeiros que viven 
desesperadas famílias en cabanóns nas 

· de labregos fuxindo plantacións de algodón · 
dos trebóns de pó en no Sul, mais non dos 
Oklahoma, expresións hispanos que traballan 

•Manatí, Puerto Rico : Nunha plantación de píñas . 

Barranquitas, Puerto Rico: • 
As mans dunha vello traballadora dun campo de café. · 

Río Piedras, Puerto Rico: Filia dun rentista. • 

afanados na zafra o comezo da sua aos galegas durante a 
baixo o sol tropical relación enamorada sua estáncia en Galiza 
caribeño. Mais no 1941 con Puerto Rico, que o próximo Novembro. 
pasei tres meses nas continou despois xa A V Fotobienal 
Illas Virxes e Puerto até hoxe, nunha amosará unha escolma 
Rico traballando como peripécia que o de 100 fotografias que 
fotógrafo da FSA nun próprio fotógrafo percorren a realidade 
labor que xerou máis nacido en Ucránia do subdesenvolvimento 
de 2000 fotografias e (Kiev, 1914) e portoriqueño nos anos 
que mudou o rumo da . · emigrado con. nove 40 e a evolución da illa 
miña vida". anos aos Estados asociada até os nosos 
Asi con ta] ack Delano Unidos, poderá narrar dias . 

• Coroza l, Puerto Rico : Col lei tadora de café . 



·Máis pontos 
de vista 
sobre a 
Guerra Civil 

Síndrome do 36, 
de Manuel Astray 

Na dúcia de obras editadas por Do 
Castro como documentación para a 
História Contemporánea de Gali
cia, acaba de aparecer a de Astray 
Rivas, M., Síndrome do 36<1}. Un
ha aportación breve, pontual, dedi
cada á IV Agrupación do Exército 
Guerrilleiro de Galicia, da autoría 
de quen daquela non pasaba dos 16 
anos, pero actuaba de "enlace" cos 
guerrilleiros e se beneficiaba da 
sua profisión de estudante univer
sitário e de viver ao coberto dun 
pai de mentalidade falanxista que 
libraba o fillo de toda sospeita. 

Manuel Astray non herdou as ide
as paternas; sintonizaba, ao contrá
rio, coas doutros familiares solidá
rios da "Guerrilla". Neste campo, 
Síndrome do 36 
apresenta con 
veracidade unha 
sociedade gale
ga en mutación 
e na que as 
mesmas famí
lias deixaban de 
ser bomoxéneas 
ideoloxicamen
te. Moita terra e 

Estas obras 
acumulan 
valoradóns, 
pero esixen 
un traballo 
hermenéu-

moito medo de- tico moi 
beu cair sobre riguroso. 
os galegas para 
uniformalos, 
ben que aparen-
temente, duran-
te perta de cua- • 
renta anos nun 'franquismo gris, 
autoritário e esquizofrénico". 

Os historiadores da "Guerra Civil 
e do Franqui mo" tén alguns dados 
de intereses sobre a con piración 
prebélica na primeiras páxinas e 
sobre a represión en Orde na p. 
J 15 e s.: "Ordes, di Astray, con 
meno de dous mil habitantes no 
ano 1936, con idéra e, na estatís
tica macabra como o povo de 
Galicia onde foi mái elevado o 
número de "paseados". No cemité
rio desta vila enterrouse a xente 
descoñecida, anónima, como o 
desaparecido en calquera das Re
públicas de Hispano-América, Ar
xentina, Chile, etc. Seguramente 
unha noite sacáronos das suas ca
sas e o ·eus familiares non soube
ron nunca deles, nen onde foron 
parar, nen en que lugar repousan 
os seus re tos". As o u tras partes 
oferecen máis ben apreciacións de 
Astray; hai erras en datas; falta un 
marco xeral par enfocar a guenilla, 
predomina o panexírico de Ponte e 
unha insatisfacción ante Foucellas, 
etc. 

A colección "Documentos" de ed. 
Do Castro na sua globalidade en
trega aos galegas material para a 
memória histórica. Pero, en grande 
parte, estas memórias están redac
tadas a moita distáncia cronolóxica 
dos acontecimentos, misturan as 
vivéncias actuais dos memorialis
tas coa sque tiñan no 36 e ss., non 
transcreben documenación orixi
nal, por mais que se apresenten 
con páxinas da prensa da época, de 
escaso valor testemuñal da realida
de fáctica e moito da mentalidade 
apreciativa. 

. \ 
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Manuel Ponte Pedreira, o primeiro pola direita anicado, cando cumpria o servicio 
militar. 

Estas obras acumulan valoracións , 
pero esixen un traballo hermenéu
tico moi riguoroso. O que tamén 
evidéncia é a necesidade de que os 
galegas contemos cunha História 
s uficientemente equilibrada pola 
distáncia e a abundáncia de fontes 
dos dias da nosa "Guerra Civil", da 
aportación galega á "Guerra civil 
española", da represión da posgue
rra e do segmento social que resis
tiu ao franquismo. Desde esa ver
dade, por máis que pluralmente de
señada, podemos avanzar demo
craticamente neste país. Avanzar a 
grandes pasos, porque urxe. E nun
ca seremos un povo libre sen a me
mória consolidada da verdade his
tórica.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

1) A tray Rívas, Manuel, Sindrome del 36. 
La N Agrupación del Ejército G. de Galicia. 
Ed. do Castro. A Coruña, 1992, pp. 215. 

As cantigas de 
Fernán Páez de 
Tamalhancos e. 
Rodrig'Eanes 
de Vasconcelos 

A casa editora Laiovento, que diri
ge Francisco Pillado Mayor, sur
preendeu-nos a todos coma edis;ao 
simultanea de duas edis;oes críticas 
da nossa poesia trovadoresca: as 
poesías completas de Femám Páez 
de Tamalhancos, por urna parteO l, 
e de Rodrig'Eanes de Vasconcelos, 
por outraC2l. 

Trata-se, para além do tópico, de 
um verdadeiro "acontecimento edi-

torial", tanto pelo significado que 
possui o facto de urna editora pri
vada lans;ar ao mercado dois livros 
dessa índole ao mesmo tempo, co
mo pelo valor intrínseco de ambas 
as obras. 

Os editores sao bem conscientes 
do sentido que se encerra no feíto, 
tal como explicam num "Prefácio 
da Editora": assumem esta empre
sa com ilusao pelo que supoe de 
reconstrus;ao da memória colectiva 
da Galiza e com satisfacs;ao por 
cobrir um espa\:O editorial habi
tualmente restringido aos círculos 
académicos. 

Carlos Paulo Martínez Pereiro e 
Manuel Ferreiro, ambos jovens 
professores na Faculdade de Hu
manidades da jovem Universidade 
da Corunha, elaboraram urnas 
edi\:oes críticas que nao podem 
deixar de orgulhecer a editora em 
primeiro lugar e a cultura galega 
toda em geral. 

Apesar de que grande parte dos 
trovadores medievais em língua 
portuguesa procede, como é bem 
sabido, do terri-
tório galego, 
nao sao muitos 
até agora os es
tudos e edi\:oes 
sobre eles reali
zados por inves
tigadores gale
gas. Na lista de 
nomes de espe
cialistas, forma
da preferente
mente por auto
res portugueses, 
brasileiros e ita
lianos, a repre
senta\:ªº da Ga
liza resultava 
mais bem fraca: 
Oviedo Arce, 
López-Aydillo, 
Cotarelo Valle
dor, Filgueira 
Valverde, Men
dez Ferrim, Car-

Apesarde 
que grande 
parte dos 
trovadores 
enlíngua 
portuguesa 
procede do 
tenitório 
galego, nao 
saomuitos 
osestudos 
sobre eles 
realizados 
por investi
gadores 
gal egos. 

valho Calero, José Luís Rodrí- · 
guez ... Mas parece que as coisas 
estao a mudar finalmente e as 
edis:oes de Martínez Pereiro e Fe
rreiro sao algo mais que um mero 
indício nesse sentido. 

O trabalho de edis:ao está feíto em 
ambos os casos segundo uns mes-

I··--
~=====================~ 

canta de libros 

Guia de Muxia 

Xan Fernández Carrera e 
Xosé E. Rivadulla, por con
ta do concello da Costa da 
Morte, veñen de publicar 
unha guia xeográfico-infor
mativa sobre Muxia. Infor
mación sobre o médio físi-

co, a povoación, actividade 
económica, persoeiros na
dos na localidade, as festas 
(A Virxe da Barca e a sua 
Romaxe) e catro rotas para 
visitantes. O libro ten un 
importante aparato fotográ
fico, diversos mapas e unha 
axenda de teléfonos de inte
rese. Pódese conseguir no 
próprio concello muxián, + 

Relacións 
Galiza-América 

A Universidade de Compos
tela ven de publicar un volu
me oonxunto coordenado 
por L. Alonso Alvarez, no 
que se analisan as relacións 
económicas entre Galiza e 
·Latinoamérica en diferentes 
periodos históricos achegán
dose até a época contempo
ránea. Os intercámbios en
tre Galicia e América Lati
na é o título e A. Vázquez 
González, J. Femández Lei-

ceaga e M.I. Novo Corti 
os/as autores/as.-+ 

Mulleres 
indíxenas 

Na colección Hablan las 
mujeres da Talasa Ediciones 
(Antes Revolución) Teresita 
Hernández e Clara Mur~ 
guialday fomecen un texto 

que dá a coñecer a realidade 
histórica e presente das mu
lleres indíxenas en toda La
tinoamerica, "un texto que 
se elínea entre aqueles que 
fuxen de embelecer o pasa
do, procurando nese embe
lecemento o xeito de ali
mentar a resisténcia". Un li
bro máis para desentrañar o 
quinto centenário. + 

mos critérios, e destarte os livros 
resultantes apresentam um sumário 
também coincidente. Ve-se que os 
dois investigadores, ainda conser
vando cada um a responsabilidade 
da pró.pria obra, trabalharam coor
dinadamente naqueles aspectos de 
aplicas;ao comum. 

Num capítulo introdutivo estudam
se os temas gerais da personaliéia
de literária de cada um dos trova
dores: biografía, características li
terárias e linguísticas, manuscri
tos ... Explicam-se logo os critérios 
seguidos para a edi\:ao do texto, 
que se atem aos adoptados no seu 
dia por Rodrigues Lapa para a 
edis;ao das cantigas de escámio e 
maldizer. 

Vem a seguir a edis;ao crítica indivi
dualizada dos diversos poemas de 
cada trovador: 8 cantigas no caso de 
Fernám Páez e 6 no de Rodrig'Ea
nes. Cada cantiga é estudada aquí 
com todo o rigor nos aspectos tex
tual-filológico e literário. Aos tex
tos segue um glossário exaustivo de 
todos os vocábulos de cada poeta e 
um catálogo das rimas. · 

E finalmente, em duplo apendice, 
o leitor pode dispar da reprodu\:ªº 
facsimilar dos manuscritos - algo 
reduzida por motivos de índole 
editorial, mas ainda assim de leitu
ra suficientemente clara em ge
ral- , e da transcri\:ªº paleográfica 
desses textos. 

Quem se achegar com calma ao la
bor realizado poderá comprovar a 
escrupulosidade e a seriedade e se
renidade científicas com que foi 
feíto. Estou seguro de que nao tar
darao em chegar as louvans:as dos 
peritos na nossa poesia torvadores
c a, por cima de eventuais dis-

. crepancias de pormenor, normais 
oeste tipo de estudos. 

Com efeito, só louvans:as merecem 
editor e autores. E seria de desejar, 
por um lado, que também os leito
res comuns soubessem estimar e 
estimular com a sua acolhida um 
trabalho que sem dúvida os espe
cialistas julgarao tao valiosos, e, 
por outro, que editor e autores 
prosseguissem -quem faz um 
cesto faz um cento- oferecendo
nos no futuro outros frutos dessa 
feliz colheita. + 

JOSÉ-MARTINHO 
MONTERO SANTALHA 

1) Carlos Paulo Martínez Pereiro, As canti
gas de Fernám Páez de Tamalancos: Edición 
crítica con introdución, notas e glosário, 
Edicións Laiovento, Santiago de Composte
la, 1992, 144 pp. 
2) Manuel Ferreiro, As cantigas de Rodri
gu' Eanes de Vasconcelos: Edición crítica 
con introdución, notas e glosário, Edicións 
Laiovento, Santiago de Compostela 1992, 
136pp. 

J. 
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Juncal ou a . / excepc1on en 
televisión 
O pasaso verán supuxo unha motra 
ben patética de austeridade 
-amén da estupidez xa conxénita 
no meio, derradeiro ópio en más 
condicións para o povo- da tele
visión, imaxino que como reflexo 
pauloviano da pretendida austeri
dade hard core que o govemo pre
tende instalar en Setembro. "Des
pois dos fastos" poderla ser o título 
de nostra vida a partir da rentrée. 

As cabezas pensantes que están 
detrás das televisóns, dos cines, da 
prensa et al, pensan que o interlú
dio estival debe ser un tempo no 
que, baixo nengun conceito, se de
berla pensar. No lugar desa activi
dade tan dañina, débese concursar, 
"pajaresear", "ozorizar" e tantas 
actividades que, como as caras da 
hidra, non son senón espellos do 
mesmo cránio privilexiado. 

Este anos procedeuse por acumu
lación en todos os canais -todos 
eles convertidos nun xigante pro
grama-concurso ou nun macro-cu
lebrón- e a estatal por substrac
ción. Máis que de austeridade cabe 
falar de tacañaria: do baúl dos re
cordos sacaron cousas como Cai
xa de risa, onde os cómicos ofi
ciais do reino oferecian grácias da 
colleita dos sesenta -asi, Pajares 
nun tete a tete con Julio Iglesias, 

Sobre o sexo 
como tobogán 
e marketing 

Instinto básico 
O último escándalo do cinema 
americano estreouse no Estado con 
notábel retraso e, coma sempre, 
pola parte do suposto escándalo, as 
cousas non era para tanto. Cu.sta 
entender toda a maré de protestas 
que a fita causou na sua estrea 
americana entre os membros das 
c;omunidades gays. Se non foi par
te da publicidade indirecta da pelí
cula, que até o momento tantos be
neficios económicos ofereceu aos 
seus produtores, só se pode enten
der como unha rnostra máis do in
fantilismo da sociedade iánqui, in
cluso dos membros dos seus ghet
tos. Considerar insultante o perso
naxe interpretado por Sharon Stone 
leva a interrogarse entón por que 
tantos millóns nos rasgamos as 

·vestiduras ante a emisión cada vez 
máis frecuente do opus filmicum 
de Ozores & Esteso; onde o retrato 
do horno hispanicus supera os lí
mites do que a medicina considera 
o mongolismo máis acentuado. 

Instinto básico é un thriller non 
disimulado e nesas premisas é on
de reside o máis interesante e en
tretido da fita. Como é frecuente, 
os intentos por resucitar o estilo 
Hitchcock por directores e guionis
tas -desde Brian De Palma até 
calquer dos seus discípulos- le
van á imposibilidade ou á artificio
sidade. O que no director británico 
era natural, resulta cada vez máis 

os chistes de gangosos de Aré
valo, etc.-. Un pesadelo ollar 
os erros do pasado -entre os 
principais, velar pola implanta
ción en todas as partes do 
mongolismo-. Queda a pro
mesi:¡. para o ano vindeiro de 
recuperar o "Welles" da televi
sión española: estou a falar de 
Valeiro Lazarof, cuxós zooms 
seguen xirando dentro das no
sas cabezas. 

G~~O 
Televisión 

Do faiado sacaron unha excep
ción: unha série realizada por 
Jaime de Armiñán e emitida 
hai tres anos: Juncal. Juncal 
pudo ser un exemplo do que 
logo non foi televisión: a cria
ción dunha série intelixente, 
sen copiar modelos doutros pa
íses e que entroncaba con vá
rias tradicióps da literatura -o 
costumismO-, cfa música -a 
zarzuela- e incluso do cine 
---Con obras estimábeis como Francisco Rabal. 

O espontáneo de Jordi Grau ou O personaxes, se-
momento da verdade de Francesco nón que recrian 
Rosi. Todo iso dentro do estilo do unha peculiar 
seu director, criando con ela a sua forma de falar e 
obra máis redonda e ademáis ofe- son respeituo- Francisco 

Rabalfai 
unhainter
pretación 
inesquená
bel, quesó 
tenparan
gón coafei
ta no cine 
en Os santos 
inocentes. 

recendo a Francisco Rabal a oca- sos coa cultura 
sión de facer 'unha interpretación -neste caso un 
inesquencíbel, que só ten parangón sector moi pre-
coa feita no cine en Os santos ino- ciso da andalu-

. centes de Mario Camus. za- que define 

Pero, sobretodo, o éxito da série 
radica na sua escrita. Por unha vez 
todas as voces que forman o entor
no dunha produción española son 
críbeis e teñen vida; non son me
ros reflexos -pobres a maior par
te das veces- da psicoloxia dos 

forzado polos seus epígonos, entre 
outras cousas porque como dicia 
Hitchcock -sobre iso o impres
cindíbel o cine segundo Hitchcock, 
que recQlle as conversas entre o.di- · 
rector británico e o seu admirador 
francés Fran9ois Truffaut e que foi 
editado en español por Alianza 
Editorial- o secundário e~an as 
suas histórias -moitas veces, co
ma no caso de Vértigo, incríbeis 
por si mesmas- importanto roáis 
os seus recur-
sos de mago, 
de b.ipnotizador be 
para facer que 
o espectador 
non se pergun
te sobre as im
posibilidades 
do guión. No 
caso presente, 
o director ho
landés Paul 
Verhoeven, de
mos tra na sua 
terceira pelícu
la americana 
-tras os diver
tidos Robocop 
e Desafio 
total- que pa
r a el o cine é 
un meio lúdico 
onde pode xo
gar co especta
dor e conducilo 
a unha fascina
ción ou hipno-
se convincente. 

momento 
dous dos 
cerebros 
da película 
asinaron o 
contrato 
para facer 
unha 
segunda 
parte e 
farán das 
aventuras 
de Catheri
ne algo 
máis enre
vesado 
que na pri
meira. 

Neste senso, a secuéncia da pri
meira persecución de coches entre 
Michael Douglas e Sharon Stone 
participa desa premisa: o emprego 
da steadycam fai ao espactador 
participar sen esforzos do vértigo, 
desa presentación do sexo -meta
forizado en velocidade- coma un
ha volta na montaña rusa, algo on-

a persoalidade 
dos distintos 
personaxes. Ou
vir Juncal é un 
regalo: pola en
xeñosidade das 
voces o polo in
tento de recupe-

Cme 

de a promesa do ainda permiten fa
cer ignorar o senso que tal secuén
cia ten no total narrativo da pelícu
la. Pero, detrás de tal xogo, que 
máis queda da película? Moi pou
co máis, a verdade, pésie a que se
sudos críticos de case toda a prensa 
do país traten de ver nela algo asi 
coma unha radiografia da socieda
de americana que é algo asi corno 
ver en Tom e J erry unha mostra da 
violéncia conxénita da sociedade 
iánqui. 

É aqui onde o cabreo lóxico do es
pectador pode surxir. En primeiro 
lugar por toda a publicidade indi
recta coa que semanários, prensa e 
televisión bombardearon a sua es
trea. Todo un apoio -sumado ao 
suposto escándalo que se esfuma 
coma unha cortina de fume- que 
a fita non necesita, protexida coma 
está polos poderosísimos meios de 
comunicación norte-americanos. 
Que se faga tanto apoio gratuíto a 
unha fita dese país e que non se fa
ga o mesmo co cine español ou 
europeu, os dous en trance de 
morte pola voracidade do cine de-

rar a riqueza da vivísima forma 
de talar desa rexión. 

A série mostra coma a partir dun 
personaxe central ben trazado 
pódense soster todas as galerias 
de secundários que fagan falta. 
No caso do ex torero, vividor e 
sinvergonza, Armiñán confesa 
terse nutrido de várias biografías 
para a criación de alguén que 
participa do mito e da ficción. É 
tan grande a simbiose entre a es
crita do guión e a capacidade de 
asimilación de Paco Rabal, que 
a inconsisténcia doutros perso
naxes -o habitualmente exce
lente Femando Fernán Gómez 
aqui nun cometido cura non moi 

. ben definido no nível do guión. 
A comunicación co espectador 
funciona perfeitamente, ainda 
que a complexidade de Juncal 
fixese crer o contrário. Por mi
metismo das séries americanas, 
críase que para existir unha con

tinuidade entre os distintos episó
dios era necesário partir de prototi
pos, de monecos cunhas caracterís
ticas "psicolóxicas" aparatosas -ti
po Angela Channing, Starsky, o de
tective Castillo, e tantos e tantos 
mentirosos. Juncal demostra o con
trário: o espectador quer surpren
derse con cada novidade psicolóxi
ca, ·con cada xogo de surpresas do 
personaxe. Sen esquecer a secundá
rios moi ben escollidos, coma o 
limpabotas Búfalo e case todos os 
característicos que aparecen en cada 
episódio e que teñen un sentido no 
seu cometido e que non só están na 
série para cumpriren unha función 
narrativa. 

se país, non deixa de ser o derra
deiro escándalo de Instinto básico. 

Dise que o guionista da fita, Joe 
Esterhas, recebeu tres millóns de 
dólares pola escritura do guión 
-sendo, por iso, o guión mellor 
pagado de toda a história do cine. 
Esterhas é un bon artesán que xa 
demostrou a sua valia á hora de 
escreber o guión dos tres filmes 
americanos do grego Costa Gavras 
-Missing, A caixa de música, e O 
sendeiro da traición. Cabe encon
trar en todos eles unha série de si
nais distintivos -o que os mem
bros da nouvelle vague chamaban 
autor-: xogo entre a sospeita e a 
verdade, presenza de mulleres de 
forte personalidaqe que se enfren
tan a unha situación de fascinación 
polo mal que pode transformar as 
suas vidas -aquí o pólo débil está 
representado polo polícia Cu
rran/Michael Douglas. As leis do 
guión son as clásicas de tantos th
riller anteriores, e o mesmo Ester
has cópia sen empacho dun que fi
xo hai alguns anos -O fio da sos
peita, moito máis convincente e 

O cine de Armiñán é con frecuén
cia criticado polo seu carácter su
postamente "brando". En ocasións, 
o encontro dun bon tema -o caso 
de Meu xeneral- estivo lastrado 
por unha espécie de pudor, un coi
dado excesivo por non danar a . 
ninguén. Juncal tamén é positiva 
no senso de celebración da vida 
-ainda que o pretexto taurino si
ga sendo dubidoso-, pero iso, en 
vez de ser un defecto non deixa de 
ser unha excepción nunha cultura 
como a española, que case sempre 
parte da traxédia e do astracán pa
ra · conseguir os seus fins. Partir 
doutros lados, como o humor e o 
melodradma neste caso, e chegar a 
un. resultado digno é un traballo 
dobremente difícil. 

A série non foi tida en considera
ción por guionistas e directores 
posteriores, ávidos de facer xéneros 
á americana -resultados, espantos 
como Brigada central, do que aca~ 
ba de rodarse a segunda parte para 
escarno de espectadores despreve
nidos- ou británicas - as comé
dias de situación ao estilo de Os 
Ropper ou O niño de Robin, traves
tidas como Framácia de garda e 
outras. a búsqueda dun cine ou 
dunha televisión que ofereza algo 
cercano á nosa realidade foi esque
cido perante a comodidade de apli
car o patrón do xénero de tumo. 

Como excepción, queda a série. 
Ainda que non haxa plans de que 
outras novas cunha calidade serne
llante se estexa a facer.+ 

CARLOS AMARO 

que fora interpretado por Glenn 
Close e Jeff Bridges. Friamente, o 
caracter de Catberine Drumell, ao 
m~mo tempo presunta asasina, 
novelista, psicóloga e média dúcia 
de cousas máis, non é moi críbel; 
tampouco que un persoaxe tan 
complexo estivese relacionado con 
outra muller tan pouco corrente 
coma a ex muller do policia e que 
todo iso pase nunha cidade tan 
pouco pequena coma San Francis
co, dificulta ainda máis a credibili
dade dos persoaxes. 

A misión de Verhoeven e dos xe
nerosos dólares da produtora Ca
rolco é a de disfarzar tantas impro
babilidades e non deixar un respi
ro ao espectador. Barridos de cá
mara, travellings acelerados, un 
emprego moi intelixente dos deco
rados, fan que o xogo funcione. 
Detrás está a cuadrícula dos pro
dutores e o papanatismo de países 
dispostos a deixarse convencer de 
que Instinto básico e unha versión 
de O último tango en Paris dos 
noventa. 

De momento -e os dados apare
cen no último número da revista 
de cine francesa Prémiere- dous 
dos cerebros da película asinaron 
o contrato para facer unha segunda 
parte. A Stone e Esterhas farán das 
aventuras da intrépida Catherine 
algo máis enrevesado que na pri
meira. Os dous por separado pedi
ron un notábel aumetno no salário: 
a actriz cobrará seis millóns de dó
lares e o guionista catro. 

. Se o público responde como o fai 
até agora, haberá unha secuela de 
Instintos como pasa con armas le
tais, terminators e tantos. + 

CARLOS AMARO 



DIAS 

• Congreso sobre 
língua portuguesa 

Cunha primeira fase en Santiago 
para seguir en Braga, celebrouse o · 
denominado Congresso · 
Internacional di¡. Língua 
Portuguesa no mundo. A 
organización·correu a cargo das 
innandades da Fala de Galiza e 
Portugal, cuxo presidente, José 
Luis Fontenla, interveu para expor 
as ideas lingUfsticas dos Pais 
Sarmiento e Feijoo .. No 
Congresso foron homenaxeados os 
profesores Lindley Cintra e 
Manuel Ferreira. + 

• Morreu Cucho 
Sánchez Orriols 

Pai das mostras de teatro de 
Ribadávia, mentor de grupos, 
directores e dramaturgos dos 70; 
bibliotecário de intenninábel 
curiosidade e portas sempre abertas 
aos leitores; mestura de fidalgo 
bohémio, culto e ácrata e militante 
comunista. Seu grande amigo 
Manuel Peña Reí lémbrao 
"rodeado sempre de xente moza á 
que aconsellaba e promovendo 
toda clase de manif estacións 
culturais", pero admite a 
dificuldade de definilo no seu 
pasamento. "O Chucho era tantas 
cousas ao mesmo tempo: leitor, 
xogador, convel'Sador, home de 
letras". 

Camilo Valdeorras sinala a 
coincidéncia da estrea de A 
Lagarada en Trasalba coa morte 
do Chucho no hospital de Ourense 

1r5m11w 

Amor de tang9 

Amor de tango 
M2 Xosé Queizán 

e fai memória das suas 
intervencións nos debates de 
Abrente: "Foi el quen dixo unha 
noite aquelo de que xa estaba ben 
de representar en privado e ensaiar 
en público''. No seu enterro, 
moitos amigos pero pouca xente 
do teatro, tal vez refrexo do seu 
prolongado amor-odio polo teatro 
galego. Legou a sua piblioteca 
(máis de dez mil volumes) e 

-discoteca a' vila de Ribadavia. Tiña 
75 anos.+ 

• Vermellos, emigrade 
O alcalde de Nigrán, Avelino 
Femández Alonso (PP), bota man 
da receita de expulsión tan repetida 
nos tempos da Dictadura e dille ao 
escritor Alfonso Alvarez Cáccamo, 
residente no concello, que se non 
está dacordo co govemo municipal 

·que emigre. "Ou vostede é 
masoquista e elixe para viver un 
lugar no que sospeita de todo o 
mundo ou é un intelectual frustrado 
e arremete contra a maioria". 
Avelino Femández utiliza a 
fónnula tan clásica de recomendar 
ao escritor que vai~ vivir á URSS e 
lémbralle que "nós somos de 
Nigrán de toda a vida, cousa que 
non se pode dicer de vostede". Tan 
brutal ataque do edil do partido de 
Fraga ven a conta dun artigo no 
que Alvarez Cáccamo criticaba os 
insultos que os da oposicion 
proferiran contra Avelino.+ 

• Máis programación 
para a TVE-G 

A recomendación fundamental do 
Consello Asesor da TVE-G foi 
ampliar a programación que, de 
cara ao Ano Xacobeo e con 
perspectiva de consolidarse, a 
programación da TVE-G na 
Primeira cadea debía facerse todos 
os dias, incluido fin de semana, de 
13 a 15 e de 19,30 a 20 h. Na 
Segunda cadea as emisións serian 
de 10 a 13 e de 15 a 19,30. • 

Crónica de nós 
X. L. Méndez Ferrín 
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Segundo unha recente tese doutoral de Xosé A. Fraga 

A actividade científica do XIX 
na Galiza tivo pouca incidéncia 
pala escasez de institucións específicas 

.• A.P. ción que se daba noutros países eu- continuidade e presenza tradició-

Segundo a tese de 
doutoramento 
recentemente 
apresentada por Xosé A. 
Fraga Vázquez, Bioloxia 
na Galiza na segunda 
metade do século XIX, 
foi ese desaxuste entre 
interesantes 
investigacións e a falta 
de institucións 
científicas modernas, o 
que motivou a falta de 
proxección científica, e 
continuidade, das 
actividades do século 
XIX. 

A memória é a primeir adicada á 
História das Ciéncias apresentada 
nunha Faculdade experimental na 
Universidade galega. O Tribunal 
outorgoulle a máxima, apto cum 
laude, por unanimidade dos seus 
membros, que felicitaron ao autor 
e o animaron á publicación do tex
to presentado. Estaba formado por 
Francisco Novoa, catedrático de 
Zooloxia, Jesús Izco, catedrático 
de Botánica, Victoriano Urgorri 
profesor de Bioloxia animal e os 
profesores da Universidade Com
plutense de Madrid, e especialista 
en História das Ciéncias e da 
Bioloxia, Joaquín Fernández Pérez 
e Antonio González Bueno. 

A investigación aborda, dun xeito 
exaustivo, e considerando a situa-

Cándido Bronco 
.e o Cabaleiro Negro 

Daría Xohán Cobono 

ropeus: a situación do ensino da nal, surxen novas alternativas, que 
Bioloxia, a divulgación científica, rompen o monolitisrrio anterior e 
especialmente a relacionada con se manifestan de forma múltiple, 
esa materia, os debates filosóficos cun novo modelo educativo, pro-
e ideolóxicos da época relaciona- xectos divulgativos modernos e 
dos coa actividade científico-bioló- ideas, sistemas filosóficos, meto-
xica; as investigacións levadas a doloxias e teorias científicas con-
cabo nas distintas disciplinas, a temporáneas; tamén, na Produción 
Produción científica orixinal, con científica incide un xeito diferente 
especial atención ás navidades que de investigar e se proxectan insti-
se observan na Bioloxia da época e tucións científü;as modernas. 
o xeito no que afectan á prática 
científica. Por último, estuda o no
tábel proceso de institucionaliza
ción que afecta á investigación 
biolóxica. Os traballos selecciona
dos, que constituen o obxecto do 
estudo, supoñen 115 investigacións 
orixinais, correspondentes a 113 
publicacións, 148 publicacións di
vulgativas e 66 relacionadas co en
sino; uns 290 traballos. 

A investigación pennitiu, entre ou
tros resultados, un primeiro ache
gamento á situación dos Gabinetes 
de História Natural, un coñecimen
to detallado do profesorado, aluna
do e libros de texto das disciplinas 
biolóxicas, a identificación dos mo
delos pedagóxicos en acción, das 
primeiras revistas de divulgación 
científica, dos principais debates 
sobre o tema, abordar o estudo a 
valiosa actividade investigadora de 
autores como Víctor López Seoane, 
Ramón Varela de la Iglesia, Geró
nimo Macho, Baltasar Merino,. .. e · 
diversos intentos institucionais. 

Xosé A. Fraga comprobou que no 
periodo estudado ten lugar a apari
ción de novidades nos distintos 
ámbitos relacionados co estudo dos 
seres vivos. Mália a importante 

Contos das Américas 
Xovier Alcalá 

Pouca proxección 
da Universidade 

Fronte á idea dunha s~posta falta 
de entidade das actividades galegas 
da época, a investigación pon de 
manifesto un labor de mérito que 
acadou un nivel elevado e que esti
vo acompañado dunha interesane 
recepción de novidades. A discon
tinuidade que se aprecia co labor 
do século XX atriuebese na memó
ria a algunhas deficiéncias básicas 
no próprio desenvolvimento ("mo
delo") científico da etapa estudada; 
entre estas estarían a escasa pro
xección científica da Universidade, 
centrada nun labor especulativo e 
divulgativo, o protagonismo de au
tores afeizoados, a presenza domi
nante de concepcións pré-científi
cas, que dificultaban o desenvolvi
mento da Ciéncia moderna,. .. Pero 
a principal causa da falta de pro
xección da actividade do período 
no século XX afecta ao ámbito ins
titucional, sobretodo investigador. 

A fins do XIX, a desestruturación 
da Bioloxia na Galiza, con escasas 
e raquíticas institucións, mínimos 
meios de difusión específicos e 
poucos profisionais, contrastaba 
coa doutros países europeos, dáse 
un anacronismo que só o esforzo 
individual dalguns autores podia, 
parcial e temporalmente, agachar. 
Un desaxuste global que afectaba 
sobre todo á continuidade na recep
ción de navidades, á nova Bioloxia, 
que precisaba de estruturas e equi
pas que permitiran o seu axeitado 
desenvolvimento. As caréncias ins
titucionais limitaban as áreas de 
traballo cara ás menos esixentes, 
que demandaban unha menor espe
cialización e dotación. Por outra 
banda, temas de interese investiga
dor abordábanse desde o empiris
mo e nun ámbito divulgativo. 

NARRATIVA 
. . XERAIS . . , · . 

A situación propiciaba unha deses
perante discontinuidade na activi
dade, sometida a pulos individuais, 
segundo as iniciativas dispersas 
dos afeizoados; isto pode explicar 
a oscilante evolución da produción 
.e o corte de actividade nos inícios 
do século XX, cando foron desapa
recendo os especialistas, ou xa non 
chegaba co valioso esforzo de indi
vidualidades. A Bioloxia galega da 
época deffnese por Fraga, nese 
sentido institucional, como unha 
Ciéncia penelopelizada e periféri
ca. Por iso, coida, no século XX, 
en moitas disciplinas biolóxicas foi 
preciso reiniciar a actividade; a si
tuación favoreceu, mesmo, a au
séncia de memória histórico-cientí
fica e a sensación dun pasado pou
co interesante cientificamente. O 
certo é que a nacente Bioloxia ga
lega entrou no séjculo XX cos pro
blemas institucionais básicos sen 
resolver, nunha situación que lem
bra á que tiñan bastantes países eu
ropeus a meados do século XIX.• 
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O seu libro sobre Benigno Andrade esgotouse nunha semana 

Luís Latnela García, 
'Nas zonas do país onde actuou Foucellas considérano un heroi' 
•MANUEL VILAR 

"Cuentos Peregrinos" de 
García Márquez era o 
libro chamado a ser a 
estrela e o máis vendido 
de todas as fe iras do libro 
que tiveron lugar este 
verán no noso país. Na 
Coruña ese son do trópico 
veuse apagado por outro 
procedente dos montes de 
Cúrtis. Unha biografia 
sobre Foucellas esgotouse 
en seis dias e na cidade da 
Coruña. Algo insólito no 
mercado do libro galego. 
O seu autor, un 
corcubionés que chegou 
ao estudo da Guerra Civil 
pescudando na história da 
comarca fisterrá. 

Como se explica este éxito, que 
razóns ve para que a xente devo
re un libro sobre o Foucellas? 

Penso que foi a estrela da feira por
que até o momento o que se leva 
escrito sobre a guerra civil e o má
quis é unha bibliografia basada na 
trasmisión oral e está distorsionada 
porque o personaxe, ao mitificarse, 
tamén se fantasea. O libro é unha 
obra de investigación levada a 
cabo nos arquivos militares. A ri
gorosidade que se supón ten esta 
documentación é, penso, o que mo
tivou que se vendese en seis dias . 
Dalgunha forma a xente está dese
xando saber o que realmente pasou 
porque até agora eran fantasias o 
que del se <licia. 

Que aporta de novidoso sobre 
Benigno Andrade Foucellas? 

A realidade <leste home. Realmente 
de Foucellas dixéronse cousas que 
non foron verdade. Impútanselle 
feitos e valores que non tiña. O li
bro fala da realidade concreta dun 
home que marchou ao monte pola 
intolérancia da época a agochars·e 
para que pasase un certo tempo e 
poder voltar á casa. Despois de 
cerca de nove anos de estar no 
monte sen cometer nengun delito 
entra na guerrilla e loita contra o 
franquismo. 

Cales foron os motivos que o fi
xeron fuxir para o monte? 

Fora ca-fundador da célula comu
nista de Cúrtis. A sua muller traba-

liaba na casa de Isabel Ríos e Ma
nuel Calvelo e como este último 
queria fom1ar a célula, pois levou
nos. Pero que lle fixo militar nun 
partido non foi a paixón política 
senós as obrigacións que tiñan coa 
familia que daba traballo á sua mu
ller e que estaban, cultural e econo
micamente, moi por enriba deles e 
tíñanlle unha certa ascendéncia. 

Cando se inteiraron. que o 18 de 
Xullo os militares se levantaban na 
Coruña, e por pedimento do gover
no civil ao concello, e el por orde 
do alcalde e de Isabel Ríos, partici
pa na requisa de armas ás xentes 
das direitas e na convocatória aos 
paisano á vila para que estivesen á 
expectativa do que pudese pasar. 
Participa, tamén, na requisa de pól
vora na estación de Teixeiro e de 
camións nos que se transladaron 
deica A Coruña para enfrentarse 
aos militares. Pero chegan á Ponte 
da Pasaxe e Pepe Miñóns páraos, 
como parara a outra xente que pro
cedia de Santiago, de Viveiro, etc., 
páraos e convénceos para que vol
van para atrás, polo que non chegan 
a enfrentarse cos militares. Pero ao 
chegaren a Cúrtis cansos, con fame 
e desorientados van para as casas e 
teñen medo de que haxa sobre eles 
represálias, daquela escapan ao 
monte. Están no monte durante un 
certo tempo pensando que aquelas 
accións, que podian suceder contra 
as centes de esquerdas ou de senti
mentos progresistas, como logo pa
saron, pasasen protno e poderen 
voltar tranquilamente. Non foi asi e 
tiveron que permanecer agachados. 

AS AVES DE KA.PINA 
ENOALIZA 

Guia de campo e guía didáctica 
PABLO RODRÍGUEZ (OITASÉNI 

·Benigno Andrade estivo sempre 
con carácter pasivo no monte e co 
afan de sobrevi ver sen facer nada. 
Andaba só, xuntábase ás veces con 
outros compañeiros, pero normal
mente andaba só. Até finais do ano 
44 ou princípios do 45 estivo como 
fuxido e durante eses nove anos non 
participou en acción nengunha. Tra
ballou de cesteiro e, cando a presión 
da Garda Civil baixaba, traballaba, 
tamén:, nos labores do campo axu
dando a familias Jabregas que lle 
axudaban tarnén a el. Pero todas as 
acusaci6us que lle imputaron até 
esa data forno sobreseídas no ano 
que o colJemn, no 52, porque non 
se probou que e] tivese participado. 

. Isa non quer dicer que nalgun mo
mento, para poder mal comer, reali
zase algun roubo ou acción dese ti- · 
po, pero non estaba organizado, era 
un fuxido-mendicante. 

Por que ere que está tan mitifica
do? 

Foucellas xa estaba mitificado no 
ano 39-40. Estaba mitificado por
que babia un gran interese por par
te dos falanxistas e da Garda Civil 
do posta de Cúrtis en collelo, pois 
xa colleran aos seus compañeiros e 
como el era o máis significativo do 
grupo que faltaba, cunha certa as
cendéncia na vila debido a que era 

Isabel 'Ríos co seu home Manuel Calvelo fusilado ao pouco de ser tomada esta fo
tog rafia. Ambos e dous captaron a Foucellas para o PCE. 

persoa extrovertida e moi coñeci
da, dalgunha forma a Garda Civil 
queria collelo e asi sinalar que na 
zona estaban aniquilados todos os 
esquerdistas significantes durante a 
República. É o último e tiñan que 
collelo á forza. 

Tiña unha irmá que traballaba no 
cuartel da Garda Civil e sabia can
do os gardas ian a un lado ou o ou
tro. Foi criando un clima que lle 
deu sona. Ademais todo o que pa
saba no monte (roubo , atraco , 
marte ), de todo lle puñan a culpa 
ainda que non fose el. Colleu fama 
polo interese da Garda Civil en co
llelo e por escapár elle da mans. 

Esperando 
unha amni tía 

Segundo vostede non era un ho
me realmente politizado, daquela 
por que entra na guerrilla? 

Entra na guerrilla no ano 45. Nos 
anos que levou escapado, até finais 
do 44, está sempre pendente de se 
ven unha amnistia para poder rein
tegrarse na sociedade. Ten entrevi -
tas coa muller, --que lago e ta con
fesa cando a deteñen e destérrana a 
Valladolid por axudarlle-, nas que 
Foucellas pergunta cando hai unha 
amnistía. El esperaba realmente un
ha amnistía que nunca lle cbegou. 

No ano 45 a amalgama de partidos 
da antiga Frente Popular trata de 
aproveitar a xente do monte e con
vertela en guerrilleiros. Esta xente 
empeza a vixiar ás famílias dos es
capados máis famosos ou rnáis co
ñecedores da zona onde e están e -
condendo, entre ele está Ponte, pa
ra atraelos, en parte porque non lle 

'Traballou 
de cesteiro , 
cando baixaba, 
a presión da 
Garda Civil 
traballaba, 

·: tamén, 
nos labores 
do campo 
axudando a 
famílias 
labregas": 

G&Ia. 
editora 



interesaba a esa organización que 
houbese escapados incontrolados 
que pudesen pór en perigo á infra
estrutura guerrilleira que estaban 
montando. Pala influéncia de Ponte 
e atopando que tras nove anos esca
pado non amañara nada na sua vi
da, decídese a entrar. Coido que 
non entra por conviccións políticas, 
senón porque a atitude pasiva con
tra o Réxime non lle vale de nada. 

Entra na guerrilla, coa que nunca 
estivo moi de acordo, máis ben 
empuxado polas circunstáncias da 
espera de nove anos e pola influén
cia e presión da organización que 
xa se estaba desenvolvendo. 

Contoume un libreiro que ao seo 
posto se achegou xente vella pa
ra mercar o libro e cando lle di
cia que xa non o babia puñan ca
ra de circunstáncias e comenta
ban: "home, eu veño desde Cúr
tis [ou Teixeiro ou Oza dos Rios] 
para comprar o libro". Por que 
ese interese dos vellos desa zona 
polo Foucellas? 

Eu constatei que hai zonas xeográfi
cas onde Foucellas é un heroi, a zo
na de Cúrtis, Ordes, Lalin, Soutelo. 
É un contrasentido que lle den tanta 
impoltáncia posto que era un mfü
tante mái do movimento guerrillei
ro, non foi dirixente até o ano 47 no 
que ten ao seu mando unha partida 
na zona de Pontevedra. Noutras zo
nas téñeno por un bandido, por un 
bandoleiro. Nas zonas nas que ac
tuou as xentes coñecian os motivos 
polos que loitaban, mentres que nas 
que non actuaban as xentes ó sa
bían da propaganda do Réxime, na 
que todo o que pasaba no monte era 
de foraxidos. Onde sabían del hai 
hQxe un gran interése por coñecer 
realmetne ao pesonaxe Foucellas. 

.'En contra da 
· opinión de 

moita xente eles 
mataban, como 
norma xeral, 
ás xentes 
da que tiñan 
información 
de que eran 
paseadores". 

Que accións destacaria de Fouce
llas como guerrilleiro? 

A maior xesta era o saber escapar. 
Participou en feítos militares e a sua 
agrupación matou algun falanxista. 
En contra da opinión de moita xente 
que pensaba que mataban porque si 
ou por roubar, eles mataban, como 
norma xeral, ás xentes da que tiñan 
información de que eran paseado
res. Por exemplo: un caso no que el 
non participou pero si os compañei
ros, na Coruña mataron no ano 46 a 
Arcádio Vilela, un xornalista do 
Ideal e ese mesmo ano tamén mata
ran a Manuel Doval, un empederñi
do falanxista de Cambre. Na guerri
lla tiñan coñecirnentos de qrie esa 
xente foran paseadores. Non mata
ban por matar, mataban aos que 
eran seus inimigos. Neutros casos, 
no que podían ser asaltos económi
cos, á xente que ainda que non tiñan 
as mans manchadas de sangue pero 
que se estaban beneficiando da cer
canía do Réxime. 

G~~O 
O 36 NA GALIZA 

Benigno Andrade, o Foucellas. 

Os que mataron 
chámanse falanxistas 

Por que o interese por un tema 
como a Guerra Civil? 

Porque non considero a guerra civil 

como un tema marxinal. Cheguei a 
ela através de Miñóns. Eu estaba tra
ballando en cousas da história da co
marca, causa pouco tratada, e che
geui a Miñóns e a como o mataron 
na guerra. Agora estou a traballar 
sobre a represión na costa da Marte. 

...............................................••..••••.••.•.•••....•...............•..................•••••••••.•••..•••••.................. . . 
'Ser moderado e de esquerdas 
na sociedade en que se movia Pepe Miñones era moi difícil' 
Cambiando un pouco de perso
naxe, no seu libro sobre Pepe 
Miñones dá a imaxe de que era 
un home bon e importante, mais 
na zona bai opinións de que tan 
só era un populista e que a polí
tica era un camiño para ensan
char o seus negócios. 

Ten que haber opinión de rnoitas 
forma po to que Pepe Miñone 
é un per onaxe realmente intere
sante. Non creo que entra e na 
política por beneficiarse. Xa de 
moi xoven, sen ter ainda esas 
ambicións económicas e empre
sariais, que despois se lle supo
ñen, vivía a política. Penso que 
Miñones antes que iso era un ho
me utópico, claro que tiña que 
vi ver e que tiña uns intereses 
económicos e eses intereses ha
bía que combinalos coa paixón 
política que tiña, pero na sua 
obra transcende moito beneficiar 
aos que teñen menos. Quizá os 
ricos non podan ser políticos por-

que teñen moitos intereses eco
nómicos. Miñones era rico e polí
tico, pero para min a súa paixón 
política empezou moito antes da 
paixón económica. 

Pero podia facer política don 
xeito populista como único ca
miño posíbel para ampliar os 
seus negócios, máxime cando os 
seus inimigos poUticos eran ta
mén os económicos. 

Hai que pensar que a Miñones 
cando o mataron, foi por intereses 
económicos .. . Pero de quen o ma
taron. As imputacións a Miñones 
son de persoas que están cegas e 
non ven o que fixeron os seus asa
sinos. Si, eran un empório en Cor
cubión, tiñan intereses no campo 
da emigración como tiñan todos 
os daquel tempo que tiñan poder 
e, quizá, a opción que tomou pa
las esquerdas fose porque a direita 
estaba ocupada por esas farnílias 
que estaban enfrentadas ao seu 

pai. Iso non quita que política
mente estando na direita ou na es
q uerda fose unha persoa que de
fendese a opción progresista. Qui
zá aos vinte anos prevalecese a 
utopía, pero logo cando tes moito 
que defender ou, mellor dito, moi
to que conservar, quizá, se mistu
ren os intereses. 

Era Miñones un home de es
querdas? 

Non, era un moderado. A acusa
ción de roxo non vale para Miño
nes. Quería a mellara da socieda
de pero sen traumatizar o sistema · 
económico e social que babia da
quela. Era un home moderado e as 
acusacións que recebeu non se 
sustentan en nada. 

Nunha carta que lle envia ao pai 
desde Madrid, cando estaba es
tudando, ali parece que a única 
ideoloxia que ten é a de colocar
se ben. 

Aí . está como mensaxeiro do pai, 
pero sempre se move dentro do 
Partido Liberal e dentro <leste na 
opción de centro-esquerda, fala 
de escoller a opción que máis lle 
interese a eles e á comarca. Ser 
moderado de esquerdas na socie
dade na que se movia Miñones 
era moi difícil. 

Mais nunca tivo un achegamen
to ao galeguismo? 

Achegouse ao galeguismo. Estivo 
como representante do concello de 
Corcubión na asemblea de conce
llos galegas polo Estatuto. Logo, 
segundo di no proceso, estivo á 
marxe de toda campaña a prol do 
Estatuto, pero ~~que pensar que 
na sua defensa dixo causas para 
tratar de salvarse. Se di que se 
mantivo á marxe non quer dicer 
que fose asi, porque si estaba en 
Madrid cando foi a apresentación 
do Estatuto. Nos seus escritos vese 
un galeguismo moderado.+ . •.............................•..............................................................................................................• 
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O director 
da fábrica 
de Carburos 
Metálicos ten 
nos procesos 
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de Cée inf órmes 
terríbeis. 
Eduardo 
Garronet non 
matou, pero foi 
decisivo para a 
morte dos 
sindicalistas". 

Esa represión céntrase na figura 
de Miñóns ou é máis ampla? 

A represión na Costa da Morte foi 
moito máis que o caso Miñóns, en 
Cée mataron a nove persoas, en Vi
mianzo fusilaron a dous (un de Vi
mianzo e outro da Ponte do Porto) 
e pasearon ao irmán do alcalde. En 
todos os concellos pasou algo, 
nuns máis e noutros menos. O roáis 
importante foi, quizá, a cantidade 
de mortes que houbo en Cée que, 
dalgunha forma, quixeron facer de
saparecer aos sindicalistas que ba
bia na zona. 

Eu escoiteille a un vello de Cée a 
frase "aqui quen paseou foi Car
buros". Que hai diso? 

O director da fábrica de Carburos 
Metálicos ten nos procesos de Cée 
informes realmente terríbeis. Quizá 
tivese moita influéncia sobre iso, 
pero houbo máis persoas que 
Eduardo Garronet, el non matou, 
informou, pero foi decisivo para a 
morte dos sindicalistas. Os que ma
taron chámanse falanxistas. 

Pode haber algunha relación ou 
continuidade entre esas famílias 
fascistas e os que h·oxe ameazan 
aos alcaldes nacionalistas de 
Corcubión e Muxia? 

Os fascistas eran os que tiñan o po~ 

der económicos máis o poder polí
tico, eran esas familias que saen no 
libro de Miñóns, algunhas de Mu
xia, outras de Corcubión, e que 
voltarán sair no libro sobre a repre
sión. Non sei a relación que hai en
tre os de agora e os de antes, sei 
que alguns dos de agora seguen es
tando detrás do poder político nal
gunha vila. 

Por que os seos libros non están 
escritos en galego? 

Non escrebo en galego porque non 
sei. Eu son galego-falante pero con
sidero que non sei escrebelo e con
sidero que xa teño moita idade para 
porme agora a aprender a escrebe
lo. Non é por outros motivos.+ 

a 
EOI CIÓNS 
Aa>SADUA 
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Convocatórias 

Obradoiros 
plásticos 
en Marin 
O Ateneo Santa Cecília de 
Marin ten aberto o prazo de 
matriculación para os dife
rentes obradoiros de plásti
ca do Ateneo que comenza·· 
rán o vindeiro mes de Outu
bro: pintura, debuxo, inglés, 
baile rexional e gaita consi
tuen a oferta dos talleres 
"Manuel Torres" que se de
senvolverán até o vindeiro 
mes de Maio. Tamén está 
aberto o prazo de matrícula 
para o curso de iniciación 
ao galego. As persoas inte
resadas poden pasar pola 
secretaria do Ateneo de luns 
a a venres de 11 a 13h e de 
18 a 19h ou chamar ao Tlf. 
88 02 83. 

Poesía 
O Concello de Dodro ven 
de convocar unha nova edi
ción do Prémio de Poesía 
"Eusébio Lorenzo Balei
rón". As persoas interesa
das en participar terán que 
apresentar un libro de ver
sos de tema e forma libres·. 
Os traballos deberán ser 
inéditos e ter unha exten
sión mínima de 400 versos. 
Os autores/as deberán en
viar 4 exemplares do traba
llo, mecanografados, ao se
quinte enderezo: Concello 
de Dodro (A Coruña). V 
Prémio de Poesía "Eusébio 
Lorenzo Baleirón". 
As obras concursantes de
berán levar un lema que ta
mén figurará no exterior da 
plica onde se incluirán os 
datos persoais, enderezo e 
teléfono do aspirante. O 
prazo de apresentación das 
obras remata o 30 de No
vembro. A dotación do pré
mio será de 225.000 pts., e 
poderá ser declarado 
deserto. O Concello de Do
dro resérvase a publicación 
da obra galardoada. 

Prémios· 
"Inserso 92" 
O Ministério de Asuntos 
Sociais convoca, a través do 
Inserso, os prémios deste 
ano, nas seguintes especiali
dades: Prensa: Poderán op
tar a este prémio os auto
res/as de artigos e reporta
xes sobre a problemática, 
no ámbito do Estado Espa
ñol e Latinoamérica, de per
soas con minusvalia, perso
as da terceira idade e refu
xiados, que teñan sido pu
blicados en calquer revista 
ou periódico do mesmo ám
bito desde o 1 de Novenbro 
de 1991 ao 16 de Outubro 
deste ano. 

Fotografia: Para traballos 
sobre a problemática destes 

mesmos colectivos, e tamén 
para profisionais que teñan 
publicado traballos neste ei
do, para o que se convocará 
un prémio Fotografia de 
Prensa, entre o 1 de No
vembro de 1991 e o 16 de 
Outubro de 1992, e que te
ñam sido publicados en re
vistas ou xomais do Estado 
español ou Latinoamérica. 
Rádio: Poderán apresentar
ºse todos aqueles programas 
ou séries de rádio realizados 
no Estado español ou en La
tinoamérica, e que traten so
bre persoas con Minusvalia, 
persoas da terceira idade e 
refuxiados. 
Audiovisuais: Poderán pre
sentarse todos aqueles pro
gramas de Televisión, víde
os ou curtametraxes realiza
dos sobre a mesma proble
mática. 
Investigación e axudas téc
nicas: Poderán apresentar 
traballos de investigacón e 
axudas técnicas, todos aque
les investigadores e invento
res, individualmente ou en 
equipa, asi como as entida
des ou empresas que teñan 
realizado calquer tipo de in
vestigación ou axuda técni
ca que conleve a integración 
dos colectivos de minusváli
dos, terceira idade ou refu
xiados. 
Todos estes préll)ios estarán 
dotados con 550.000, 
350.000 e 250.000 pts., e o de 
Investigación con 850.000, 
600.000 e 400.000 pts. Ha
berá ademáis un Prémio 
Honorífico, para as entidades 
píblicas ou privadas, asocia
cións, empresás ou persoas 
que salienten polo seu traba
llo neste eido. O prazo de ad
misión de traballos finalizará 
o 16 de Outubro, ás 15h. Para 
máis información dirixirse ao 
Inserso: r/Xinzo de Límia, 
58. 128029 Madrid. 

Investigación 
A Conselleria de Sanidade 
convoca o Prémio Xunta 
de Galícia para traballos 
de investigación, con tema 
libre dentro do campo das 
drogodependéncias. Terán 
preferéncia os traballos rea
lizados por equipos inter
disciplinarios. A extensión 
mínima dos traballos será 
de 50 fólios e haberá un 
único prémio de 1.000.000 
pts. O prazo remata o 31 de 
Outubro e para roáis infor
mación consultar o DOGA 
do 23 de Abril. 

1 Certame de 
Poesia Fermín 
Bouza Brey 
Os Concellos de Cortegada 
de Baños, Ponteareas e Vi
lagarcia de Arousa, convo
can este certame, no que po-

derán participar todas as 
persoas que o desexen, que 
non teñan publicado ningún 
libro de poesía, con obras 
orixinais e non premiadas 
neutros certames. Establé
cense duas categorias: unha 
para Alumnos/as dos cen
tros de EXB (A), e outra pa
ra poetas noveis (B). A téc
nica e temática son libres, e 
a presentación farase, por 
triplicado, en fólios DIN 
A4, cos versos escritos a 
doble espazo, non podendo 
presentar máis de 50 fólios. 
As obras enviaranse libres 
de gastos ou ben serán en -
tregadas persoalmente nal
gun dos concellos convo
cantes. Deben identificarse, 
nun sobre pechado e con le
ma, o nome e apelidos do 
autor/a, enderezo, teléfono e 
fotocópia do D.I. Concede
rase un primeiro prémio na 
categoría de alumnos de 
EXB, dotado con 50.000 
pts. (25.000 para o autor e 
outro tanto para o centro es
colar), e outro primeiro pré
mio na categoria de poetas 
noveis dotado con 150.000 
pts. O xurado pode estabele
cer os accesits que estime 
oportuno. O prazo de pre
sentación dos traballos re
mata o 23 de Outubro. 

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
balada á Fundación Aragua
ney, r/ Montero Ríos, 25-1. 
15701. Santiago de Com
postela. Cada concursante 
poderá apresentar unha só 
obra, antes do 1 de Novem
bro, xunto con tres fotogra
fiasen cor da obra, indican
do o tíduo, a técnica, o ano 

.. e Criación e un breve curri
culum do artista, dunhas 30 
ciu 40 liñas mecanografia
das. Todos estes dados re
mitiranse en sobre pechado 
co enderezo postal do con
cursante e o seu número de 
teléfono. O tema e técnica 
son totalmente libres, e as 
obras han ser únicas e orixi
nais. As pinturas non · exce
derán de 146 por 114 cm. 
Non se admitirán obras en
marcadas. ainda que se de
berán protexer cun listón 
sinxelo de madeira de 3xl 
cm. As obras escultóricas 
non excederán na sua di
mensión mais longa de 1 m 
e no seu peso de 150 kg. Os 
prémios á mellor pintura e á 
mellor escultura estarán do
tados con 500.000 pts. res
pectivamente. O xurado po-

... 

derá outorgar tamén as men
cións de honra que estime 
oportunas, coa expedición 
deos correspondentes diplo
mas acreditativos. Asimes
mo, e mentres permaneza 
aberta a mostra da Bienal, a 

· Fundación reservarase o de
rei to preferente de mercar 
calquera das obras seleccio
nadas, prévio acordo cos 
seus autores/as. A Bienal 
permanecerá aberta até fi
nais do mes de Decembro. 

Vídeo 
No 1 Festival de Vídeo 
Fundación Araguaney po
derán participar obras 
'realizadas por autores e co
lectivos, a razón dunha por 
cada, e deberán estar produ
cidas durante os dous últi
mos anos. Haberá tres sec
cións adicadas ao documen
tal, ficción e infantil. Os 
traballos non deberán sobre
pasar os 60 minutos de dura
ción. As obras presentadas 
deberán basearse nun guión 
orixinal. As obras terán que 
ser feitas en soporte electró
nico ou concebidas en fun
ción das suas posibilidades 
específicas. Serán presenta
das en U-MATIC-LB, caJ
quera outro formato de pre
sentación quedará excluído. 
Ademais terá que se adxun
tar unha cópia en VHS. As 
cópias de películas non serán 
admjtidas a concurso. O xu
rado resérvase o direito de 
valorar o carácter videográfi
co dos traballos presentados. 
O prazo de inscripción e re
cepción das obras finaliza o 
día 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 Fe-

. breiro. Previamente realiza
rase a proxección, con entra
da libre ao público, dos tra
ballos seleccionados. Cada 
fita deberá chegar acompa
ñada da Folla de Inscripción 
e de duas fotografías e dia
positivas. No caso de posuir 
narración ou diálogo debera
se acompañar dito texto por 
escrito. 
Neste Festival convocarase 
tamén un concurso para 
guións de vídeo, para tra
ballos orixinais de tema li 
bre. Os guións deberán es
tar concebidos para a pro
dución de espazos televisi
vos de 1/2 hora, 1 hora ou 
longametraxes, mecanogra
fado s a dobre espazo, de 
acordo coas normas co
munmente aceitada. Conce
derase un prémio de 
500.000 pts. aos vídeos ga
ñadores en cada sección. O 
Concurso de guións estará 
dotado cun prémio de 
250.000 pts. • 

O trinque 

Libros 
Manifiesto para un escuro fin 
de siglo é un libro do 89 que 
ven á actualidade polo seu au
tor: Max Galio, ex-deputado e 
ex-rrúnistro socialista francé , 

Anúncios de balde 

A revista literária "Olisbos", os 
amantes da palabra admite traba
llos de investigación e crítica lite
rárias, antes do 15 de Outubro, pa
ra a configuración do seu número 
12. Tamén se receben traballos de 
redacción para un número 13 anó
nimo. Agárdase a vosa colabora
ción. "Olisbos", Faculdade de Fi
loloxia. Burgo das Nacións, s/n. 
15705 Compostela. 

A Agrupación para a Integra
ción Social na Galiza quer agra
decer ou seu apoio a todas as per
soas e entidades que colaboraron 
na realización do "I Festival para a 

. integración social do Minusváli
do", celebrado o pasado sábado dia 
12, e moi especialmente á A. VV. 
de Castrelos por ceder o seu recin
to, e volcarse desinteresadamente 
na organización, e á firma Kas, pa
trocinadora do acto. 

Véndese casa rústica de pedra a 
restaurar, con terreo, en Moeche. 
T1fs. (981) 24 84 50, 28 27 18 e 
29 77 37. 

Véndese casa antiga, hórreo, cor
tes e terreo en Moeche. T1fs. (981) 
24 84 50, 28 27 18 e 29 77 37. 

Gran oferta de discos e casettes. 
Evéncio Baños. Pizarra, 47-4F, Vi
go. Tlf.(986) 41 34 46. 

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, 
obrado iros, 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. Ap
do. 660. 32080 Ourense. 

c!Jnck 1.~ pon ªP'¿Hww.do (in 
a tan di1.pa'1.alacÍa fz.i1.tÓ'1.ia. 

deputado no Parlamento Euro
peu, disidente e defensor do 
"non" a Maastricht . Non per
deu, ainda gañou interese. Di
vulgativo e ameno, na liña da 
socialdemocrácia que non e -
peculou en bolsa. t 

cooperativos, fondo bibliográfico, 
festas verdes, xornadas de ecoloxja, 
cicloturismo, etc. Papaventos, Por
tugal, 16. 27500 Chantada. Tif. An
xo (982) 44 02 75. 

Autonomia. Centro de difusión al
ternativa (discos, Ebros, 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
tricia. 

Alúgase piso para estudiantes en 
Vigo. T1f. 29 25 99. 

Vendo ou traspaso mercería en 
Vigo, na zona da Trave a . Tlf. 
(986) 29 25 99. 

Oferécese presentador para es
pectáculos de cines, moda, actua
cións en directo, discotecas, etc. 
En catalán e galega. Tlf. (986) 29 
30 48. 

Coleccionista cámbia cupóns da 
ONCE. Escribir a Julio Garcia: r/ 
Sta. Eufémia, 2. 32005 Ouren e. 

Os pubs "Cómic" de Baio e "Silfo" 
de CarbalJo coa Asociación Cultura] 
"Monteblanco" de Ponteceso preten
den organizar concertos de rock, 
pop e folk e tamén exposicións de 
fotografia, pintura e escultura. Os 
grupos ou colectivos interesados en 
contactar charnade aos tlfs. (981) 71 
49 24 ou 75 42 36. Preguntar por 
Xosé Mª Varela. 

Véndense camisetas de forte con
tido hispano-fóbico. Tlf. (986) 30 

38 58. 
Papaventos Educa
ción Ambiental ofere
ce a centros escolares, 
concellos, empresas, 
institucións ... todo tipo 
de programas de edu
cación ambiental, 
obradoiros de recicla
xe, teatro ecolóxico, 
audiovisuais, xogos 

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

avisos, alugueres, 
cámbios, compras, 
vendas, contactos .. . 

de publicación 
gratuita na sección 

Anúncios de balde 
Tfno. (986) 43 38 86 

ANOSA '!'ERRA 
_____________ .J 

Camisetas Me cago no 
V Centenário, para fi
nanciar proxectos de 
solidariedade con co
munidades indíxenas. 
Pedidos contrareem
bolso a Xevale: Avda. 
Portugal, 16. 27500 
Chantada. Lugo. • 



Novas sensuais 
• MA,NUEL CARBALLIDO 

"Hai escritores que se arriman ao 
poder e convértense en servis ao 
poder, chegan a formar parte da 
servidume do poder( ... ) Pero quen 
nos negamos a formar parte da ser
vidume do poder estamos sempre 
nunha situación de observación 
crítica( .. . )", confesións de Alfonso 
Sastre a quen isto escrebe que, 
ainda que reco11idas nun 25 de Xu
llo do ano 1988, continuan plena
mente vixentes hoxe en dia. Con 
efeito, hai escritores servis, perso
naxes que como Aurora Intxausti, 
son incapaces de ver máis alá do 
que lles dicta a panafernália do po
der estabelecido. E xa non é que 
sexa preocupante que eses novas 
ventos do denominado mac
carthysmo acaben coa liberdade de 
expresión, como escrebe nestes 
dias Sastre [Me duele cuando me 
río] , senón que o verdadeiramente 
terríbel é que na mentalidade de 
certos informadores tan só existe a 
interpretación própria do dogmatis
mo policial. E iso si que é duro. 
Tanto, que se, nestas, un autor ten 
que suprimir certas frases da sua 
obra, inda que sexa "con pena e un 
pouco de vergoña, para evitar ma
les maiores", o único que realmen
te queda é voltar á clandestinidade. 

<lución ao francés de Os Lusíadas · 
de Luis de Camóes, apresentado 
en edición bilíngüe por José V. de 
Pina Martins na Fondation Gul
benkian de París. Desde a sua pu
blicación en 1572, Os Lusíadas 
" supón , sen dúbida, a primeira 
afirmación da identidade portu
guesa, asi como a abertura do ve
llo continente ao novo mundo, á 
uni versalidade. Os Lus íadas é, 
ademais, un monumento épico da 
cultura europea; a obra de 
Camoes prende a história e a 
aventura humana ao mito das ori
xes ... " , escribe Patrick Kéchi-

chian en Le Monde. 

Roger Bismut desenvolve a tra-

ExpOSiCiÓilS 

] ohn Baldesari 
TrabalJo na Casa da Pa
rra, na Praza da Quintana 
de Compo tela. 

Manuel Molezún 
Mo tra antolóxica de 
pintura no Centro Cultu
ral Caixavigo. 

Mariano Casas 
Pintura no LB. "Valle 
IncJán" de Pontevedra. 

Francisco Vargas 
Pinturas na Galeria Sar
gadelos de Ferrol. . 

Maria Giráldez 
Obras no Liceo de Vila
garcia de Arousa. 

Colectivas 
Pintores coruñeses expo
ñen na Galería Obelisco 
de A Coruña. A Galeria 

Marga Prada de Ourense 
mostra o seu fondo de 
arti tas galegos. Mostra 
colectiva de pintura e 
escultura nó Café Isaac 
de Ourense. O grupo 
"Altamira" expón na Ga
leria Androx de Vigo. 
A sala de Caixa Galí
cia, Caixa Ourense, Ca
sino e Casa da Cultura 
de O Barco de Valdeo
rras acollen a mostra 
"Valdearte'', que recolle 
obras dos participantes 
no "I Encontro de Pinto
res", que se celebro u 
nesta vila en Agosto. 

Xaquín Soneira 
Pinturas no Ateneo Santa 
Cecilia de Marín. 

Páxinas coordenadas por · 
' MARGA R. HOLGUIN 

E novas de Bretaña. Inda que cun 
pouco de retraso, Claudie conta co
mo foi a "fete des bateaux a Brest". 
Em barcacións de todas as cores e 
deseños vários, coas suas velas des
pregadas, fixeron unha fermosa xun
tanza confraternizando por esas cos
tas tan próximas ás da Galiza. Men
tres, a música, abordo, sempre viva, 
fai mistura cos siléncios dese albor 
atlántico que, por momentos, quer 
lembrar a nostálxia de Margueirte 
Yourcernar. "Je la comprends 
quand elle dit La vie est ailleurs". t 

XURXO LOBATO 

Giana Vizzi 
Mostra na Galeria "Ad 
Hoc" de Vigo. 

O desexo 
No Museo do Pobo Gal e- . 
go, en Compostela, mos
tra artística "Nomes pró
pios e imaxes de desexo". 

Xurxo Lobato 
Exposición fotográfica 
"A fin de Fisterra. Viaxe 
á Costa da Morte", na 
Casa do Concello de 
Pontedeume. 

Manuel Bauza 
Obras na Galeria Trinta 
de Compostela. 

O Camiño 
Mostra fotográfica sobre 
o Camiño de Santiago no 
Local Social de "Meigas 
e Trasgos", en Sarria. 

Costas Otero 
Plumillas e óleos na Sala 
de Arte Caixavigo. 

Mingos Teixeira 
Pinturas na Sala de Arte 
Caixa Pontevedra. 

Evélio Lecour 
Exposición na Galeria 
Sargadelos de Vigo. 

] . F ernández 
Sánchez 
Oleos e ceratintas no Ca
sino do Atlántico de A 
Coruña. 

Alén-mar 
A mostra "Alén-mar, a 
creatividade galega no 
mundo" estará aberta na 
Sala de Exposiciós do 
Mosteiro de San Marti
ño Pinário, en Compos
tela, até finais de Outu
bro. Acolle obras de 38 
artistas galegos que de
senvolveron parte da sua 
actividade artística na 
América. 

O Carballiño 
No Cine Alameda, mos
tra fotográfica "O Carba-
11 iñ o. Vellas histórias, 
vellas fotografias, (1870-
1970) 

Arquitectura 
O COAGa presenta na 
Casa da Conga, en Com
postela a mostra "Arqui
tectura recente de Ara
gon". + 

Teatro 

Clásico 
A Compañia Nacional de Teatro 
Clásico presentará os dias 24, 25 
26 e 27 a sua montaxe da obra "El 
desdén con e) desdén", de Agustín 
de Moreto, no Teatro Rosalia de 
Castro da Coruña. 

A Lagarada _ 
A eira do Pazo de Trasalba acolle 
nestas datas e durante as vmdeiras 
semanas á última producción do 
Centro Dramático Galego, base
ada na obra de Ramón Otero Pe-

Actos 

IX Marcha Aspanaex 
A Asociación Protectora de Mi
nusválidos Síquicos de Ponteve
dra organiza para o dia 4 de Outu
bro unha marcha a pé para fomen
tar a integración social do deficien
te síquico e conseguir fondos para 
o sosteñemento do Centro "Aspa
naex". O percorrido será de 13 
Km, partindo da Estación Maríti
ma e rematando no parque de Cas
trelos, despois de pasar por Samil. 

Cans 
Os dias 4 e 18 de Outubro terá lu
gar en Arzua a Feira de Caos de 

Cme 
Os Noventa 
Ciclo no Auditório do Centro Cul
tural Caixavigo. O dia 28 proxécta
se o filme "Alas de mariposa", 
dirixida por Juanrna Bajo Ulloa, e 
interpretada por Silvia Munt, Fer
nando Valverde e Susana Garcia. O 
dia 29 pasarase ''Don Juan de los 
infiernos", do director Gonzalo 
Suárez. Os pases serán ás 20,30h. 

Cine Infantil 
o Ateneo Santa Cecília de Marín 
seguindo con este ciclo proxectará 
od dia 25 ás 18,30h o filme "Bin
go". Odia 28 será ''Eduardo Ma
nostesouras", á mesma hora. 

Noites de cine 
Nos Jocais do Ateneo Santa Cecilia 
proxectarase o dia 25 ás 22,30h o 
filme "Hamlet, o honor da vin
ganza". O dia 28 proxectarase "0 
rei pescador", á mesma hora. 

Murnau 
O Centro Galega de Artes da Ima
xe ten programado un ciclo sogre a 
obra cinematográfica de Friedrich 
Wilhelm Murnau, nado en West
falia en 1888 e morto na Califórnia 
en 1931, tras rodar xunto ao docu
mentalista a Robert Flaherty "Ta
bú", un dos seus grandes poemas 
fílmicos. Tras estucÍar Arte e Filo
loxia en Berlín e Heilderberg, acu
de na segunda década do século á 
escala de interpretación do gran 
mestre do teatro alemán Max Rein
heerdt, e frecuenta círculos artísti
cos relacionados co ápresionismo. 
Tras a primeira Guerra Mundial 
vaise decidir polo cinema como 
médio expresivo. Os dias 25 e 28 
proxectarase O Castelo de Vo
gelüd (1921), producida pola "De
cla-Bioscop" de Erich Pommer. Os 
días 29 e 30 pasarase un dos seus 
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draio, que o autor concebiu para 
ser representada no Ribeiro pola 
vendirna. 

Españoles baixo terra 
Organización Mundial para el Te
atro, S.A. representará a obra de 
Francisco Nieva no Teatro do Cen
tro Cultural Caixavigo, dos días 24 
ao 27, en funcións e 20,30h o pri
meiro e último dia, e de 20 e 23 h os 
restantes. Está interpretada por Car
los Ballesteros, Júlia Trujillo, Ana 
Maria Ventura e Ángel Pardo.+ 

Caza. Organizada polo Concello 
desta vila. 

Danza das Espadas 
O domingo 29 terá lugar en Marín 
a tradicional Danza das Espadas, 
que se poderá contemplar en tres 
ocasións no transcurso da proce
sión de San Miguel Arcanxo, e nas 
que participará tamén o Grupo de 
Gaitas e Baile "Beiramar" de Ma
rín. Os lugares tradicionalmente 
utilizadospara a danza e onde se 
poderá presenciar este ano son as 
prazas de Salvador Moreno, Praza 
de España e Praza do Reló. • 

Sílvia Munt. 

filmes máis famosos, Nosferatu, 
realizada entre 1921 e 1922. Obra 
mestra do horror, o filme supón un 
avance con respecto ao modelo ex
presionista que fixara Wiene co 
seu "Dr. Caligari..." en 1919. No 
filme de Mumau téndese a unha 
maior narratividade, sen perder a 
sua capacidade poética e mertafóri
ca por médio dunha rica utiliza
ción do fóra de campo e un inteli
xente sistema de rimas visuais. Un
ha maravilla para disfrutar cada 
vez que se teña ocasión, e esquecer 
as causas que ternos que aturar 
arniudo.As proxeccións terán lugar 
na Sala de Proxeccións do CGAI, 
na rua Durán Loriga da Coruña, ás 
20,15h. O prezo é de 150 pts, e 
100 pts. co Carné Xove. 

Estreas 
Os dias 23 e 24 presentarase no 
Centro Galega de Artes da lmaxe, 
a coproducción Lisboa-Madrid-Pa
rís, con participación da RTP e RT
VE, Non ou a vá glória de man
dar, dirixida en 1990 por Manuel 
de Oliveira, e interpretado por Luis 
Miguel Cintra, Diogo Doria, Lola 
Forner e Raúl Freire, entre outros. 
A história de Portugal é revisitada 
a través das suas derrotas no cam
po de batalla. A maior superpro
ducción do cinema portugués e un
ha das películas . máis complexas e 
fascinantes do director. Será ás 
20,15 na Sala de Proxeccións de 
Durán Loriga, A Coruña.+ 
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Os xóvenes poñen a estética por riba da seguridade 

O casco· non · mola 
• HORÁCIO VIXANDE 

A entrada en vigor do novo ~egula
mento de tráfico, que obriga ao 

uso do casco en todo tipo de motocicle
tas, incluidos os ciclomotores (con cilin
drada inferior aos 50 ce), ven de disparar 
a venda dos mesmos e de provocar unha 
pequena polémica entre os usuários, na 
maioria xóvenes, que aceitan con dificul
tade a medida. 

Cultura da seguridade 

"Non cabe dúbida de que a nova normati
va está fomentando entre a mocidade un
ha cultura da seguridade", comenta José 
de la Fuente Barbosa, dependente dunha 
tenda especializada na venda de motos. 
Pero as suas palabras contrastan coas 
dos usuá-

"É unha virgallada levar unha boa moto e 
poder lucirse con ela, pero para iso non 
podes levar casco, senon ninguén sabe 
quen conduce", bromeando, Bieito engade 
un novo argumento contra o uso do casco. 

rios. 

Xa máis sérios, recordan que as autorida
des permiten anúncios publicitários nos 
que se fai culto á velocidade e ao risco, 
"non recordas aquel no que un rapaz dicia 

que é mellar mercar unha 
moto porque senon anda
rias na dos colegas?" 

"Tres mil pelas costoume o peiteado -co
menta airada Belén, no médio dun grupo 
de mozos motorizados-, como para es- . 
tragalo usando un casco!" O seu ciclo- .·· 
motor, da última fornada, xa leva in
cluido un espácio para gardar o casco 
baixo o asento, pero ela non adoita 
sacalo de ai. 

·' Maria Antónia, porteira nun clu
·. ,/ be social comenta que nos últi

/,f mos tempos está a notar a o incre
/ mento no uso dos cascos: "Agora teño 

que gardar moitos máis que antes, ain
da que alguns refugan deixalo aqui, na 
porteria, porque temen confundilos". 

Incremento das multas 

"Nos últimos tempos a poli está a meter 
moitas multas por non levar casco -ase
gura Bieito, que está xunto a Belén, na 
porta dunha popular discoteca, fronte á 
cal a beirarrua converteuse nun aparca
doiro infestado de vespinos-, en realidade 
saeche máis barato mercar un casco que 
pagar a multa, quince papeis". 

~ Necesidade da utilización 

Voltando ás xustificacións do 
seu uso, Xosé de la Fuente 

recorda que en inverno le
var casco resulta máis abri
gase. "Ademáis -insiste-, a 
xente comenza a sentir 
que debe usalo non só . 
para evitar as multas, se
non por seguridade, · ain-

"Logo, non serve levar un cas
co de obreiro?", cisma ao seu 
carón Marta. "Non está homo
logado", precisa Bieito. 

r---------------------------------------------, da que o ideal seria que os xapo
neses inventaran un instrumento 
que impedira a posta en marcha 
da moto sen ter posto o casco. 
Unha cousa é certa, o seu uso é 
abrigado en toda Europa, a medi
da non só é polémica aqui, pero As estadísticas indican que o 

90% das ·martes en accidente 
de ciclomotor nas cidades dé
bense a golpes na zona do ce
rebro, polo que 0 casco parace 
unha prevención segura, mais 
a verdade é que a meirande 
parte dos xoves que van en 
moto fanno a velocidades de 
vértigo, aumentando seriamen
te a sua exposición ao risco. 
"Non sabes como mola por a 
moto a toda pastilla costa abai
xo para saber a canto chega, 
nesa circunstáncia se topas 
cun coche diante o mellar é es
quivalo para non perder veloci
dade!, comenta Belén en acti
tude provocativa. 

Tanto gastas, tanto vales 
A seguridade do casco garda relación directa co seu prezo, 
que está entre as 3.200 pesetas o máis económico, e as 
62.000 o máis custoso na tenda á que acudimos. De modo 
que, no caso de accidente as posibilidades de salvarse son 
maiores canto maior sexa o prezo do casco. A oferta vai 
desde os cascos abertos fabricados en resinas termocom
postas, que ceden co uso, son menos resistentes e máis in
cómodos, ao típico casco integral de fibra de vidro, kevlar 
ou carbono, con acabados interiores de gran calidade, que 
encaixan perfectamente e son moi tenros ao tacto. Extiste, 
tamén, un modelo de casco de apertura frontal, chamado 
modular, que resulta moi práctico debido á sua apertura, pe
ro do cal no mercado só hai tres modelos que funcionan sa
tisfactoriamente. A respeito dos populares "quita multas", 
aqueles descubertos que nen sequer tapan as orellas, hai 
dudas sobre a sua homologación. Nalgunhas cidades están 
multando aos motoristas que os levan. Por último non está 
permitido o uso do casco de hípica, que adoita estar forrado 
de pana. Neste caso a policía sanciona implacabelmente a 
quen o utiliza.• 

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

é absolutamente precisa. Neste 
sentido xa se está a comprobar a ~ 
sua efectividade porque están a 
diminuir as mortes". 

Os mozos, malia a sua opo.si
ción, e á retranca coa que se ex
presan, parecen recoñecer certa 
benignidade na medida, pero 
non se amasan demasiado de 
acordo ca· método. "Podían por 
en marcha unha campaña de 
opinión pública xunto con medi
das concretas que aumentaran a 
seguridade para os motoristas 
na cidade, e logo facer esta nor
ma, pero están actuando ao res
vés", asegura Belén.• 
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TRES EN RAIA 

Culpábeis 
• CARLOS MELLA 

N o mundo que nos tocou viver 
ler un libro non está de máis, 

pero para comprender as causas non 
hai nada como os anúncios. Neles es
tá a solución dos enigmas. 

"A neglixéncia, o cepticismo e a falta 
de información son as causas da calví
cie", rezaba o anúncio dun xornal. Vaia 
por Deus! Seremos parvos! E nós que 
coidabamos que nos quedabamos cal 
vos porque se nos caía o pelo! 

Non damos unha no cravo, non vemos 
o evidente e asi non se vai a nengures. 

E na política tacemos o mesmo: non 
estamos informados, somos neglixen
tes e cépticos e non atinamos coas 
causas dos desastres. O país vai a re
bolos, os prezos polas nubes, o em
prego polo chan e xa vai senda hora 
de atapar o culpábel de tanta desfeita 
e aplicarlle un correctivo. Irnos ver si, 
por unha vez, damos no cravo e deixa
mos tranquila a ferradura. 

Ternos un governo central que, segun
do confesión própria, "pode morrer de 
éxito": descartado como culpábel. Te
rnos un governo autonómico que, aín
da que non faga nada, faino todo ben 
e pensa seguir asi: descartado tamén. 
Ternos un delegado do governo, catro 
governadores, catro presidentes de 
Deputación e alcaldes vários, que son 
admiración do presente e asombro do 
futuro: descartados. Está claro lago 
que os culpábeis somos, ou ben os ga
legas ou ben o Apóstolo: descartamos 
o Apóstolo por non misturar o divino e 
o humano e non incordiar a Portome
ñe, que dabondo ten co Xacobeo, e fi
camos, como únicos culpábeis, os ga
legas tal e como era de adiviñar. 

Fagamos agora a proba do nove para 
asegurarnos nas nasas conclusións: 
se emigramos todos os galegas, agás 
as autoridades, o país arránxase; de
saparece o paro, non hai crise indus
trial , a pesa e a agricultura como no
vas, non haberia problema de vivenda, 
a seguridade social sen déficit. Todo 
en orde. 

Ergo, os culpábeis somos os galegas: 
e por moito que as autoridades nos 
persigan e nos multen e por moito que 
se desesperen mallando en nós, teño 
para min que non serán capaces de le
vamos ao bon camiño.t 

VOLVER AO REGO 

H ai que lembrar que estamos 
en 1992, ante a visíbel confu

sión. O ano das Obras Faraónicas, das 
Olimpiadas, da Expo, do AVE e de Ma
drid Capital Cultural Europea. O PSOE 
morrerá de éxito dixo Felipe González. · 
Títulos merecen de bos admin'sti: o
res e sobretodo de profeta 
gueu unha liña coerente ej°¡(rt(;f[Ftffi 
foi Galiza: soubo anteciQ 
e agora acabalca con v 




