
O governo central anúncia a crise con redoble de tambores· 

O fin .da 
década prodixiosa 

Bruscamente, Carlos Solchaga manda apretar o cinto, anúncia tempos de vacas flacas 
e chama ao estarzo comun e ao sacrificio. Nesa chamada vese acompañado por Fraga, 

mentres pala contra bascas, cataláns, sindicatos e empresários toman distáncias 
ca partido no governo. A política de benefícios rápidos e desprécio á produción 

parece estar a piques de finalizar. Os sindicatos galegas que xa suportaron 
a crise dos oitenta estudan medidas para os próximos meses. 

Madrid e Lisboa 
descontentos 
coas 
declaracións de. 
Soares 
Com a intitucionalizac;ao do Eixo 
Atlántico do Noroeste Peninsu
lar, que aglutina os treze municí
pios mais . importantes da Gal iza 
e da Regiao Norte portuguesa, 
terminou a Presidencia Aberta 
que durante dez dias levou o 
chefe do Estado luso pelas terras 
mais próximas e afins da Galiza: 
o Alto Minho. O ria Minho foi refe
rido por Soares como trac;o de 
uniáo entre dois pavos igu.ais en 
cultura e subdesenvolvimento. 

(pax. 5) 

Antigos veciños 
de Lindoso 
de novo 
afectados por 
outro encoro 
Albino Domínguez, un viciño de 
Büscalque que recentemente ti
vo que abandoar a casa cando a 
construción do encaro de Lindo
s o, agora pódese atapar co 
mesmo problema. No lugar onde 
se asentou lago de marchar da 
sua vila natal en Entrimo, unha 
minicentral poderia deixar sen 
auga a unha vila que vive da 
agricultura e da gandeiria. Dez 
mini-centrais semellantes anun
cian un futuro conflicto. 

(pax. 10 e 11) 

Rigoberta 
Menchú, última 
deusa Quiché: 
1 Non acabarán 
con nós' 
Nqn sabemos que pensarían hai 
dous mil anos aqueles avós dos 
quichés que puñan en mans de 
pequenos homes de madeira a 
responsabilidade de gardar o 
bosque e de que o mundo, logo 
de ser cirado pola culebra Gucu
matz, o lóstrego Caculhá e o raio 
Raxa, comezara a sua andaina. 
Rigoberta Menchu, hoxe, vai vi
vindo por ese mesmo mundo, xa 
sen deuses e con avións, plati
cando sobre as más artes dou
tros homes. Outros homes páli 
dos e máis longos que ensaian 
en Guatemala todas as barbari
dades do mundo, e malgastaban 
a sua voz dicindo que ela e os 
seus andaban a voltas con "cau
sas de soviéticos". 

(pax. 14 e 15) 

Galicia vive, 
chama mento 
poi a 
refundación do 
galeguismo 
Máis de cuarenta persoas asina
ron un chamamento, que está 
aberto a novas adesións, para a 
criación dunha forza de unidade 
galeguista, intitulado Galicia Vive, 
ainda que non participarán no 
proceso en si de construción da 
nova forma política ·que abandei
ra Camilo Nogueira. As conver
sas entre o PSG-E.G e o Partido 
Galeguista comezarán oficial
mente este fin. de semana cando 
se reúnan ambas executivas. 

· (pax. 7) 



As centrais sinalan que se produciu o que xa vaticinaban 

Mentres a Xunta apoia ao governo 
central, os sindicatos galegos 

' 
# # • 

monstranse cr1t1cos 
MANUEL VEIGA 

"O panorama económico que hai hoxe é o que vimos describindo desde hai meses" sinalan os representantes 
sindicais. As centrais operantes en Galiza coinciden tamén en demandar "unha nova política económica". Patronal e 

governo central -ao que xa se sumou a Xunta- reclaman un novo pacto social. Os sindicatos -sobretodo os 
· n.acionalistas-.rexeitan tal posibilidade. · 

Citroen construirá en Vigo un novo modelo de automóbil. Os investimentos realizados poden non evitar unha ~>nda de despidos. 

O xogo ·dos espellos 
O termo especular serve .para definir non somente unha 
práctica económica, senón tamén un modo cultural: 
xogar con espellos. Desde a movida aos referentes 
utilizados polo governo do PSOE (dos 800 mil postes de 
traballo ás efemérides do 92) todo forma parte dunha 
década de ilusións ópticas, onde nada era verdade. 
Senón non se explicaria que Carlos Solchaga nos poña 
o embozo da modernidade pola noite e nos desperte coa 
quebra pola mañá. 

Pero seguimos ainda no periodo da especulación. O 
Ministro de Economia demostra ser máis apto para as 
relacións públicas. Non se pode talar de cámbios no 
contexto económico cando o sucedido estaba escrito 
por numerosas voces -mesmo do interior do partido 
governante- repetidamente desouvidas ou silenciadas. 
Non se deberia afirmar que a crise ven do exterior. Seria 
máis correcto dicer que do exterior viñeron todas as 
normas que rexen a economia, normas seguidas até a 
última coma polo governo dun Estado soberano. Non se 
pode agachar, en consecuéncia, que está crise ten os 
seus responsábeis. 

Pero, sobretodo, non se. pode pretender que as medidas 
restrictivas sexan novas. Porque forman estrictamente 
parte do libreto mercantilizador, monetarista e liquidador 

de toda política social aoque se rendiu pleitesia na 
última década. Os orzamentos do 93, son semellantes 
aos do 92 e aos do 91. Se cadra máis cargados de 
bombo, con máis recortes nos investimentos, con maior 
dureza para os parados, pero sen nengunha 
modificación sustancial nas directrices. 

Até agora non se albisca nengun cámbio de política 
económica. Só a perda progresiva de apoios do 
governo central pode facilitar que isto chegue a 
producirse. Cataluña e o País Basco xa deron algun 
paso, pero Galiza segue abafada polo colo de botella 
de Manuel Fraga, máis seguidor de González, parece, 
que do seu próprio partido no nível estatal. Ou quizá 
sexa improcedente a estas alturas diferenciar entre uns 
e outros, dado que os empresários tampouco o tan e 
tanto apoian a Solchaga como a quen teña a ben a 
direita nomear. 

Afirma o economista norteamericano, antigo asesor do 
presidente norteamericano e do FMI, Paul Krugman, no 
seu último libro, que o importante da economia dun país 
non é a inflación, nen sequero deficit, senón tres únicos 
eixos: a produtividade, a distribución da riqueza e o 
desemprego. Pois ben, nos tres a economia española 
está moi mal. Empresários e governo pretenden que a 

ANXO IGLESIAS 

Antolin Sánchez Presedo amo
sou a sua "solidaridade co minis
tro Solchaga cando presenta uns 
orzamentos restrictivos". O lider 
do PSOE galega criticou a Fraga 
por ter afirmado o pasado dia 5 
de Setembro que Galiza non es
taba en crise, mentres que agora 
pide "a solidaridade de todos os 
galegos". En afeito Manuel Fraga 
foi un dos primeiros en manifes
tar o seu apoio ao governo cen-
tral "nuns momentos difíceis para --
todos". A solidaridade do presi-
dente da Xunta lembraba, pola 
sua falta de reservas, os apoios 
que se oferecen cando se produ-
ce un desastre natural. 

Mera (INT_G-CIG) 
pódese 
estar 
a forxar 
un novo 
pacto social 
ou sucedáneo". 

Ambos líderes galegas non fo 
ron, con todo, a regla, senón a 
excepción. Pujo! distanciouse do 
governo central e ainda máis o fi-

(Pasa á páxlne segulnte) 

produtividade medre a costa dos salários (abonda con 
lembrar que os salários máis altos de Europa están en 
Alemaña e os máis baixos en Galiza, Portugjll e Irlanda, 
paises de escasa capacidade competitiva). E 
imprescindíbel dicer tamén que os orzamentos previstos 
para o 93 reducen nun 32% o capítulo destinado a 
incentivar os investimentos das empresas. 

No tocante á distribución da riqueza é patente o 
aumento das desigualdades tanto entre clases como 
entre territórios. lsto non foi un azar da economia, nen o 
resultado da man invisíbel do mercado. Galiza non se 
favoreceu de investimentos (pola contra vários sectores 
produtivos foron guillotinados por decreto), pero si outras 
áreas. Aumentou a precariedade no emprego para uns, 
pero outros poideron importar bens ostentosos grácias a 
manterse a moeda alta. 

Por último, o desemprego, e mália a extensión do 
traballo mal pago, seguiu nos níveis máis altos de 
Europa, nunca por baixo do 15% da povoación activa. 

Nada disto é coxuntural, senón o resultado dunha 
eleición en política económica da que agora non 
anúncian a cara máis negra. Xa a coñeciamos. 

ANOSA TERRA 
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Consumidores e traballadores, os máis afectados O governo esfórzase por demonstrar 

que a crise ten orixe exterior e carece de responsábeis 

Non quebrou 
a economia nunha hora 
O xiro de 180 grados imprimido 
polo governo á economía entre 
o primeiro semestre de 1992 e 
o segundo no que andamos 
surprende pola sua contundén
cia, ainda que outros axentes 
sociais como os sindicatos afir
man non observar nada novo 
na evolución da economia, a 
non ser a sua agravación. 

coñecerse o disparo do primei
ro cruise, en contra das estima
cións prévias. 

Esta coincidéncia no tremen
dismo das notícias pode levar a 
pensar que o governo español 
aproveita acontecementos in
ternacionais de crise (o golfo, o 
referendo de Maastricht en 
Fráncia) para incentivar obxeti
vos de política económica inter
na relativamente independen
tes do acontecer exterior. 

O acerto dos que criticaron a 
estratéxia financeira e non in
dustrial do governo ven agora 
acrescentadas as suas razóns. 
Os avisos do Instituto de Estu
dios Económicos que en Outu
bro· de 1989 pedía que "non se 
reprima, senon que se fomente 

({(¿) 
lf 

Non é a primeira ocasión na 
que portavoces do Estado do 
Partido Socialista fan soar to
das as alarmas ao mesmo tem
po. A crise do Golfo xerou un 
efecto parecido. O 1 de Setem
bro de 1990 o governo anun
ciou "un. plan de axuste econó
mico para paliar os efectos da 
crise". Rosa Conde, como mi
nistra portavoz, pediu "o apoio 
dos sindicatos" e anunciou que 
o orzamento para 1991 seria 
"duro e restrictivo", ao tempo 
que a inflación se elevaría ao 
6,7%. E Carlos Solchaga pre
veeu "despidos e peches de 
empresas se non hai pacto pa
ra moderar salários e benefí
cios". 

Estes obxetivos non son outros 
que o axuste económico que se 
ven demandando desde hai 
anos, moito antes de darse a 
coñecer o Plan de Converxén
cia. O governo español rexiuse 
por unha política reiteradamente 
solicitada polo Fondo Monetário 
e palas demais instáncias oci
dentais. En Outubro de 1989, 
por exemplo, un informe do 
Executivo eomunitário pedia ao 
Estado español a evolución mo
derada dos salários "indispensa
bel se España quere facer fren
te aos desafíos que vai afrontar 
en matéria de. competitividade", 
esquecendo, como sinala Xesús 
Diaz (CCOO) que os salários e 
a competitividade non teñen un
ha relación inversa senón todo o 
contrário: Ale maña e Fráncia 
son máis competitivos e teñen 
os salários máis elevados. Por
tugal e menos competitiva e ten 
os salários máis baixos. 

a produción e o aforro familiar", 
foron desouvidos. A economis
ta Miren Etxezarreta pergunta
base nun artigo ese mesmo 1 

ano "que significa crecer e para 
quen crecemos?", ao tempo 
que apontaba nubarróns des
pois deste "aparentemente bri
llante horizonte". 

Máis diferéhcias 
no reparto da tarta 

~\ 
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{Ven da pá1dna anterior) 

xo Arzallus, na festa do Alderdi 
Eguna (Diado Partido), ao sina
lar que González deixara aban
doada a política industrial, lem
brando que "Euskadi é un país 
eminentemente industrial". 

Tamén alguns sectores da patro
nal española se distanciaron do 
governo. En Galiza, António Ra
milo, presidente da CEG dixo 
que o governo central "acumula 
dez anos de erros". Ramilo ver
teu igualmente críticas contra a 
Xunta, ainda que de tono máis 
moderado. Pediu ademais a "sai
da do Sistema Monetário Euro
peo" e a aprobación "dun novo 
pacto social". 

Os sindicatos estudan 
os pasos a seguir 

Os sindicatos estatais, CCOO e 
UGT, mostráronse dispostos ao 
diálogo co góverno. A imaxe de 
António Gutierrez e Nicolas re
dondo chocando a man de José 
Maria Cuevas surprendeu a to
dos, máxime tendo en conta que 
o presidente da patronal e o go
verno viñan de lanzar a consig
na: "manter o emprego a cámbio 
de controlar os salários". 

Manuel Mera (INTG-CIG) per
gúntase como "en tres meses se 
pode pasar da belixeráncia ao 
outro extremo" e aponta a posi
bilidade de que se esteña a for
xar "un novo pacto social ou su
cedáneo". Fernando Acuña 
(CXTG-CIG) manifestase en igo
al sentido: "Danos a impresión 
de que os sindicatos de ámbito 
estatal están empezando a ins
talarse na crise. Seria lamenta
bel repetir agora pactos como os 
da Moncloa". · 

Os dous líderes das centrais na
cionalistas recoñecen que unha 

(Pasa é péxlna seguinte) 
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PEPE CARREIRO 

A guerra do Golfo veu deparar, 
sen embargo, un alívio para a 
economía internacional e as 
bolsas do mundo subiron ao 

lnvestimento nas Olimpiadas de Barcelona (En millóns de pta.) 

Pesetas % 
lrivestimento en mellara viaria ............................ .. 206.525,6 ............... ....... .. 26,88 
Area Olímpica de Poble Nou ................................ 188.247,5 ........................ 25,50 
Outras áreas olímpicas ... ........................................ 69.922,0 .. .. .... ........ .......... 9, 1 O 
Exes urbáns: levante e ponente ............................. 58.204,8 .......................... 7,58 
Remodelación de Port Vell ..................................... .46.800,0 .......................... 6,09 
Subsedes olímpicas ........ ................. ....................... 39.760,7 .. ...... .................. 5,17 
Aeroportos (El Prat e Girona) ................................. 27.100,0 .......................... 3,53 
Mellara de telecomunicacións ..... ........ ................ .... 24.513,5 ..................... ..... 3, 19 
Galerias de servicios ............................................... 10.071,3 .......................... 1,31 
Outras infraestruturas deportivas ...... .................. .... 29.804, 1 .......................... 3,88 
Outros equipamentos culturais ............................... 16.171,0 .......................... 2, 1 O 
Mellara do equipamento hotelero ........................... 39.550,0 .......................... 5, 15 
Rede de transporte metropolitano .................. ......... 11 . 700,0 ..... .............. ....... 1,52 

Total ...................................................................... 768.369,8 ........................... 100 

Fonte: Barcelona Holding Olimpic S.A., Marzo de 1991. 

lnvestimentos no Tren AVE Madrid-Sevilla 
(En millóns de pta.) 

Actuación Custe flnal 

Atocha-Getafe. lnfraestr. e vía ........... ..................... 10.551,3 
Getafe-Córdoba. lnfraestr. .. ........ .. ........ .. .............. 116.856,0 
Getafe-Córdoba (material vía) 

(incl. desvíos Madrid-Sevilla) .............................. 23.731,6 
Estac. Ciudad Real e Puertollano 

(incl. variantes non edificación) .......... ....... .. ....... . 11.500,7 
Terceira vía Ciudad Real 

Puertollano (Brazatortas) .................................... .. 1.806,0 
Estación Córdoba ........ ..... ......... ......... ...................... 2.628,7 
Córdoba-Sevilla (infraestr. e vía) ........... ..... ............ 44,857,3 
lnstalacións 

Madrid-Sevilla ..................................................... 97.469,2 
electrificación .................. .................. .......... 21.000,0 
señalización ............................... ...... .... ....... 39.000,0 

Total actuacións .................................................... 309.400,8 
Imprevistos (liquidacións 5%) ............. .... ................ .. 8.033,3 
lnversións non contempladas .. .. ..................... ........ 31.439,9 
Custe estacións ...................................................... 28.000,0 
Material rod. (16 trens / 15 loe.) .................. ............ 66.826,0 
Actuacións comerciais ..................... ......................... 5.102,0 

Total ...................................................................... 448.802,0 

Fonte: MOPT 

O custo total superou en 186 mil millóns o previsto en 1989. 

lnvestimento da Ex~sición Universal de Sevilla 
(En millóns de pta.) . 

Orzamento ................................................... .......... .. 250.000 
lnvestimentos en infraestrutura ................................ 500.000 
Total •...•.............. ~ •......•.•.......•.•......•••......•••••............. 750.000 

En Xullo deste ano analistas 
extranxeiros eran citados polos 
médios de comunicación máis 
proclives ao governo para ma
nifestar a necesidade de que 
"España debe acelerar o axus
te para gañar credibilidade". 

Fuxir 
da responsabilidade 

Mália a política de choque 
propagandístico habilmente 
ensaiada por Solchaga, o·que 
agora se cuestiona é precisa
mente a política económica do 
governo, crítica na que coinci
den todas as centrais. Esta 
política mesmo perdeu ultima
mente apoios por parte de 
sectores tradicionalmente alia
dos: a patronal e os naciona
lismos basco e catalán. Deh
tro do próprio PSOE, como si
nala Xesús Mosquera (UGT), 
comezan a surxir diferéncias 
de estratéxia. 

As críticas á política económica 
non foroo poucas nos últimos 
anos, mália quedar normalmen
te sepultadas. entre unha nube 
de precintos, froito do consenso 
propagandístico xerado nesta 
década de governo do PSOE, 
durante a cal as críticas, mes
mo as internas, foron condea
das á marxinalidade. Alguns pe
riódicos como El Independiente 
pagaron co cerre, directamente 
propiciado polo governo, a sua 
discrepáncia. A Once, un impé
rio criado polo PSOE) foi neste 
caso o intrumento. Esta organi
zación de orixe benéfico, con
vertida, xunto con Kio, nunha 
das xoias da coroa exibidas 
polo PSOE, está agora pasan
do tempos de discreción. 

A política desenvolvida nesta 
década ten rasgos claros. A 
banca privada medrou case un 
29%, por exemplo, en 1989. 
Entre 1982 e 1987 as rendas 
de traballo descenderon tres 
pontos, pasando de represen
tar o 53,2% do Produto Interior 
(a famosa tarta) ao 50, 1 %. No 
mesmo periodo o aforro das 
empresas pasaba do 1O,7% do 
PI B ao 15 e os intereses e divi
dendos do 6,4% ao 7,3. 

En paralelo a esta política eco
nómica sabiase que un de cada 
tres subdirectores xerais do Mi
nistério da Facenda fora ficha
do pola empresa privada. Co 
mesmo motivo solicitaron exce
déncia un de cada catro funcio
nários dedicados á inspección 
financeira e tributária. Non é 
extrano xa que logo que o frau
de fiscal se convertise nun dos 
grandes problemas da econo
mia. A cultura que se difundía 
daquela trataba sen embargo 
aos novos ricos de modelo hu
mano a seguir e aos defrauda
dores e especuladores de he
rois do crecimento económico. 

O PSOE que realizará unha 
campaña eleitoral en 1982, coa 
ética por estandarte, cansos os 
cidadáns de máis de cuarenta 
anos de fraudes económicos e 
priviléxios, o'rganizou xa na Pri
mavera de 1983 un grupo de 
homes de empresa que pronto 
se asociaron no denominado 
Clube de Empresários, preñado 
de cargos do sector público que 
de contado abriron fenda tamén 
na empresa privada. Javier Gó
mez Navarro; António Rojo; An
tóni·o López, presidente de Am
per; Crisanto Plaza, subdirector 
xeral de Telefónica e Carlos Pa
yá, presidente de Repsol-Explo
ración, foron alguns dos inicia
dores da idea. Pero tamén esti
veron próximos Miguel Boyer r 
que de ministro pasou a home 
forte de Cartera Central e o lo
go polémico Julian García Val
verde, presidente de ~~nfe. 

A estratéxia de etapas marcada 
polo PSOE, con anos de refe
réncia ( 1992, 1997, proxecto 
2000) demostrou que este par
tido estivo sempre máis ao dia 
das técnicas de propaganda 
que das de xestión económica. 
Se agora hai un enorme burato 
na conta de deficit público e na 
balanza exterior, este non se fi
xo nun dia.t 
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(Ven da páxina anterior) 

táctica asi por parte de CCOO e 
UGT poñeria en perigo a unida
de de acción sindical. 

Xesús Diaz (CCOO) desminte 
estas sospeitas. "Igual pasa coa 
Xunta, comenta. Cada vez que 
ternos un ha reunión, os médios 
de comunicación preséntapa co
ma se houbese un pacto. E certo 
que estamos dispostos a nego
ciar e a chegar a acordes en de
terminados temas, pero dificil
mente poderá haber un pacto 
sobre salários restrictivos ou 
contratos temporais". 

"Trátase de non dramatizar, 
aponta Xesús Mosquera (UGT) 
porque aqui ven habendo ulti
mamente un discurso antisindi
cal, coma se nós fosemos os 
culpábeis. Reunirémonos e ha
berá un cámbio de impresións. 
Agora mesmo estamos a piques 
de valorar o resultado das me
sas de negociación estabeleci
d as coa Xunta. Pode haber 
acordos entre governo e sindica
tos sobre saude laboral, forma
ción profisional e iso é positivo. 
Pero non irá máis alá". 

As razóns de fondo que exiben 
todas as centrais céntranse na 

crítica á poi ítica 
económica do 
governo central, 
por ser o que 
ten máis compe
téncias, pero ta
mén á do autó
nomo. Xesus 
Diaz valora "moi 
negativamente" 
as medidas 
anunciadas por 
Solchaga. "Tra
tan, sinala, de 
recortar os salá
rios dos funcio
nários e de re
ducir os investi
mentos e trans
feréncias á em
presa pública . 
lso marcaria ta
m én a modera
ción salarial na 
empresa privada e o retraimen
to de toda a economía". "O que 
non recortarán, engade, será as 
pensións, sobretodo por razóns 
eleitorais". 

Para Xesus Diaz "as mobilizacións 
non deben esperar. En primeiro 
termo os. funcionários e a empresa 
pública, pero logo un graA número 
de empresas que están en crise 
como Teletra, Santa Bárbara, o 

sector naval e tantas outras". 

Xesus Mosquera supréndese da 
frialdade "coa que o ministro tala 
de que vai haber médio millóns 
de parados máis, coma se fose 
un destino fatal". As medidas 
anunciadas parécenlle "inaceptá
beis" e definen "un fracaso da 
política económica". 

A respeito das medidas a to-

ANXO IGLESIAS 

mar, Xesus Mosquera é máis 
ambíguo. "Non sei. Irnos espe
rar. Primeiro debemos analisar 
o que deron de si as negocia
cións coa Xunta e tamén está 
sen despexar o papel do Esta
do en Galiza para os próximos 
meses. En todo caso, non po
demos seguir con máis do mes
mo, continuando o desartella
mento industrial. Na sociedade 
hai unha conciéncia ampla so-

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

Os labregos curados de espantos 
"Xa estabamos curados de es
pantos, sinala Emílio López 
(SLG). Ora ben, no que toca a 
Galiza, ainda podemos vernos 
máis afectados por esa primeira 
velocidade europea composta 
polos paises que controlan as 
nasas producións". 

"O governo galega, engade, 
tampouca· ten o mínimo rasgo 
de axudar ás nosas producións, 
como tan bascos e cataláns. E 
pódese dicer xa que o proxecta-

Emilio López (SLG) "Non é extrana a 
caida de prestíxio que está a ter Fraga no 
campo. Non descartaria un folga xeral 
antes de medio ano". 

do grupo lácteo galaico-asturia
no está aprazado". 

"Non é extrana, afirma Emílio 

López, a caida de prestíxio que 
está a-ter Fraga no campo. Ain
da que non se poda dicer tanto 
dos caciquismos locais que se-

guen vixentes, polo menos nal
gunhas zonas". 

O dirixente do SLG aponta ta-
- mén os problemas sociais xera

dos polo regreso de emigrantes 
de Suiza e Barcelona que se 
está a producir, así como a 
grave falta de espectativas que 
padece a mocidade do agro. 

"Eu non descartaria unha folga 
xeral antes de médio ano", 
aponta.+ 

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

X. Díaz (CC.00.) 
"O que non 
recortarán serán 
as pensións, 
sobretodo por 
razóns eleitorais". 

bre iso e xa é visíbel o ailla
mento no que está a cair o go
verno central , abandoado por 
bascas e cataláns, por empre
sários e sindicatos e mesmo 
por sectores do próprio partido". 

Xesus Mosquera ere importante, 
por último, "manter a unidade 
sindical". 

Os responsábeis de UGT e 
CCOO lembran o fraude fiscal 
como· un dos problemas que 9 
governo deberia plantearse . E 
unha resposta ímplicita aos em
presários que seguen vendo aos 
sindicatos como a causa de moi
tos males. • 

• 

Salvar a 
• econom1a, 

para qué? 
As chamadas á unidade de to
dos para salvar a economia, 
lanzadas polo governo, son 
respostadas por Femando Acu
ña (CXTG). "Salvar a economía 
do país!", surpréndese. "Pero si 
nós non somos os culpábeis. 
Como se nós pode correspon
sabilizar a nós da crise?". 

"Os beneficiados por astes 
anos de crecemento foron ou
tro:>", aponta Manuel Mera 
(INTG). "Non hai máis que ver 
como aumentaron os desequi
líbrios na distribución da renda. 
De ser certo que se disparou o 
consumo non foi por culpa dos 
traballadores, senón dos que 
se afixeron a viver con automó
veis de importación". 

Acuña considera que algun
has medidas tratan de ame
drentar a povoación. "Para o 
governo, sinala, provocar un 
retraimento aceitado da de
manda élle máis cómodo que 
aplicar medidas que motiva
rian unha resposta social". 

"Galiza ten os mesmos pro
blemas centrais que tiña", si
nala Xesus Diaz (CCOO). "E 
ademais non parece que vaia 
haber investimentos que re
duzan o noso diferencial co 
Estado. Os capítulos dedica
dos a investimentos son os 
máis sacrificados". 

"O clima de depresión cria
do, engade Diaz, pode ser 
utilizado para que pasemos 
poJa pedra da moderación 
salarial. Pero os paises com-
petitivos son os que teñen 
. os salários máis altos".• 
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R ELAC IÓNS GALIZA-PORTUGAL 

Coma 
intitucionalizagáo 
do Eixo Atlántico 
do Noroeste 
Peninsular, que 
aglutina os treze 
municípios mais 
importantes da 
Galiza e da 
Regiáo Norte 
portuguesa, 
terminou a 
Presidencia 
Aberta que 
durante dez dias 
levou o chefe do 
Estado luso pelas 
terras mais 
próximas e afins 
da Galiza: o Alto 
Minho. 

A Presidencia Aberta estreita laQos 

A visita de Soares 

LALO R. VILLAR 

cria desacougo em· Lisboa e Madrid 
·~o NUNO DE FARIA/PORTO forc;a das manifestac;óes de Má- sé Cela, Alfredo Conde, entre presidente do município do Por- dimensáo áessa utopia nos ''va-

rio Soares relativamente a Co- outros. to, Fernando Gomes, primeiro lores espirituais que enformam a 
Desde que foi eleito Presidente munidade Europeia, visando a presidente do Eixo Atlantico, associac;áo de municípios gale-
da República Portuguesa -que integrac;áo de duas regióes se-

~ixo Atlántico - Exemplo 
"que será -segundo a autarca gos e nortenhos, náo deixando 

vai já no segundo mandato- paradas por dois Estados, cujos portugués- um organismo inter- de referir a celebrac;áo do Ano 
Mário Soares promoveu nove governos hegemónicas em nada da constru~ao europeia locutor válido e um parceiro de Xacobeo e a necessidade de 
edic;óes da Presidencia Aberta, sáo sensíveis a este tipo de direito na Europa das Regióes, "evidenciar, nos respectivos ro-
ou seja, transferiu para as zonas "utopia". A formalizac;áo da assinatura da capaz de contribuir para resolver teiros, os Caminhos Portugueses 
e regióes, onde ocorrem, a che- escritura da associac;áo de muni- os problemas transregionais e de Santiago". 
fia do Estado portugués. "O europessimismo dominante e cipios galegos e portugueses transfronteiric;os". 

as grandes divisóes no seio do provocou o adiamento, de um O Eixo Atlantico do Noroeste Pe-
Desta feita, foi no distrito de Via- Velho Continente sáo reflexo das dia, da Presidencia Aberta no Al- "Enquanto por essa Europa fóra ninsular tem por objectivo "ac-
na do Castelo . Um périplo de muitas dúvidas que os cidadáos to Minho, dada a importancia de se hesita -disse a concluir Fer- tuar tace aos poderes, a nível 
dez dias com banhos de mul - de cada país comunitário levan- que se revestía o acto oficial da nando Gomes- nós damos um institucional e político, de forma 
tidáo e a ideia-forc;a do estreita- tam quanto ao processo de uni- formalizac;áo desta estrutura ser importante passo e um exemplo a diminuir e atenuar as assime-
mento e potenciac;áo das re- dade europeia, e significa que os presidido por Mário Soares. da construc;áo europeia". trias de desenvolvimento entre 
lac;óes Galiza-Norte de Portugal Pavos querem participar mais na regióes". 
em todas as intervenc;óes públi- constrw:táo da Europa ( .. . ) que Santiago, Corunha, Vigo, Ouren- Mário Soares, que encerrou o 
cas, no sentido de um desenvol- será mais ou menos avanc;ada se, Pontevedra, Lugo e Ferrol acto, dei_xou aos presentes urna Abrange, no conjunto dos treze 
vimento comun. de acorde com aquilo que estes -pela Galiza- e Porto, Braga, série de reflexóes e consideran- municípios, cerca de 2 milhóes 

decidirem". Viana, Vila Real , Braganc;a e dos sobre o que poderá ser ( ou de pessoas residentes e urna 
E neste pressuposto de uniáo .de Chaves -pela Regiáo Norte deveria ser) a construc;áo de carta de investimentos na ordem 
afinidades, o cidadáo Mário Soa- Palavras de Mário Soares que portuguesa- integram este con- urna Europa Comun. dos 140 mil milhóes de pesetas. 
res -que é "fenício", como cha- apontam claramente para a ne- junto de municípios, que se 
man aos (portugueses) do Sul os cessidade de se auscultar o Po- propóem, entre outros objecti- "Desenvolvimento sem solidarie- 1 nf raestrutu ras, telecomuni-
"celtas" (portugueses) do Nor- va (cidadáos a europeia) para vos , constituir-se num "lobby" dad e náo é possível", esta a cac;óes, saúde, preservac;áo do 
te- consubestanciou, na práti- ratificac;áo das grandes decisóes pronto "a colmatar o défice de · ideia-base de Mário Soares de- património histórico, ambiente e 
ca, muitos dos ideais e posturas ou tratados que envolvem o futu- desenvolvimento que afecta a tensor de urna Europa, sim, mas turismo, constituem os sectores 
de Alfonso Castelao. ro de todos nós. Galiza e o Norte de Portugal", que preserve e respeite cada e áreas prioritárias nos investi-

como sublinhou, nesse mesmo um dos seus povos e a sua mentes a efectuar, pero todo vai 
O ria Minho -formalmente inter- A classe política de Lisboa náo acto, o ministro-adjunto do 1 º Mi- identidade. depender dos "fundos de co-
nacional e administrativamente pode, como era seu desejo, ficar nistro, Luís Marques Mendes. esáo" que, cada dia, parecem 
linha separadora de dois Estados indiferente de todo a esta Pre- "Este Eixo Atlantico será um ac- mais minguados e semelha que 
soberanos ao longo de cinquenta sidencia Aberta por terras do Al- Para o alcaide de Vigo, que foi o to-de-té na Uniáo Europeia e virá váo desaparecer. 
quilómetros- foi insistentemente to Minho. primeiro orador da sessáo, "a acentuar significativamente o de-
referido pelo Presidente luso co- Europa nasceu de duas ideias- senvolvimento das relac;óes Nor- Ao jeito de remate retira-se que 
mo trac;o de uniáo entre dois Po- O empenho da cruzada de Má- base: a liberdade e o bem-estar. te-Galiza". Mário Soares manteve urna Ion-
vos iguais na orografia profusa, rio Soares em prol das relac;óes E o Eixo Atlántico aqui estará 

Afir.mando que "a Europa náo 
ga e animada troca de im-

no psiquismo, cultura, idioma e galego-portuguesas acabou por para unir os nossos cidadáos na pressóes com vários militantes 
(sub )desenvolví mento. provocar um certo desassosse- base da toleráncia e da solida- pode ser urna construc;áo de Es- lusistas, elementos das lrmanda-

go nas hostes governamentais, riedade, garantindo que os seus tados, muito menos de Gover- des da F ala e da Associac;áo de 

Galiza-Norte de Portugal demasiado preocupadas com as membros tudo faráo para que nos, mas dos seus cidadáos", Amizade Galiza-Portugal, que 
repercussóes que esta postura esta associac;áo de municípios Mário Soares deixou claro que procuraram o Presidente portu-

em tempos presidencial possa vir a ter nos consiga superar séculas de mal- recusa a hegemonia dos pode- gues em Ponte da Barca e n·o 
d'europessimismo meandros de Moncloa, receios entendidos entre Espanha e res sobre o comun dos cidadáos. Undoso, onde Soares criticou 

agravados com o encentro do Portugal". duramente o empreendimento 
"Náo a urna Europa de Estados, mandatário portugués com Ma- Ao citar Carlos Príncipe -"o pro- hidroeléctrico ali existente, assim 
muito menos de governos, antes nuel Fraga, no que foi acompan- Recuperac;áo do tempo perdido, jecto da Europa resgata o direito como o projecto de construc;áo 
de Regióes" esta foi a ideia- hado por Torrente Ballester, Jo- foi a tónica da intervenc;áo do a utopia"- Soares projectou a da barragem de Cela.• 
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XOSÉ LOIS 

• Bélxica 
converterase 
nun estado 
federal 

O primeiro ministro belga, o 
socialdemócrata Jean-Luc 
Dehaene, apresentou o 29 de 
Setembro, nunha rolda de 
prensa, un plan consensuado 
polos partidos maioritários para 
acometer a chamada terceira 
fase da reforma, que conduce a 
declarar a Bélxica como un 
estado federal. 

Flandes, ao Norte, Valónia, ao 
Sul, e Bruxelas, no centro, serán 
as tres territórios deste futuro 
estado federal despois da 
reforma da constitución. Para 
levala a cabo o Governo de 
coalición necesitará o apoio de 
partidos como o ecoloxista e os 
nacionalistas flamengos. O 
partido liberal (oposición) estimou 
que Bélxica está na "antesala 
dun separatismo progresivo", 
mentres os socialdemócratas 
afirman que o principalobxectivo 
desta reforma é, precisamente 
'1rear as correntes separatistas 
que gañan terreo dia a dia no 
país, ao tempo que se tanta 
pacificar as diverxéncias entre ,as 
comunidades flamenga e 
valona".• 

• Suspendido 
o presidente 
do Brasil 

O até agora presidente do 
Brasil, Fernando Collar de Mello, 
foi destituído do seu cargo pota 
Cámara de Deputados do seu 
país ao votar máis de dous 
tércios dos deputados a favor da 
proposta de suspensión. 
Os votos a favor que conseguiu 
esta proposta, longamente 

' 

reclamada na rua con 
m ultitudinárias manifestacións, 
foron moitos máis dos 
agardados, sumándose a ela 
numerosos deputados que 
sempre apoiaron ao ex 
presidente pésie a múltiples · 
probas de corrupción. 

Esta destitución temporal, que foi 
recebida con mostras de alegria 
na rua nas principais cidades do 
país, convertidasnunha festa, é o 
primeiro paso para que Collar de 
Mello poda ser procesado e, asi, 
ser o primeiro presidente da 
América Latina destituído 
constitucionalmente. • 

• Sartorius non 
acata a maioria 

O Consello Federal de Izquierda 
Unida aprobou a proposta de 
Julio Anguita de abstención 
parlamentária na próxima 
ratificación do Tratado da Unión 
Europea que deberá realizar o 
Congreso de Deputados. Esta 

CARLOS PUGA 

• Volta a tensión a Cangas 
O cobro da contribución aprobada nun pleno trouxo a tensión a Can
g~s. A oposición manifesta que a proposta levouse ao concello sen 
estar discutida polos viciños, pedindo que se deixase intervir a estes 
na sesión, o que levou a fortes discusión no salón de sesións, como 
pode apreciarse na foto. Agora, os grupos que estiveron no Governo 
despois de desbar:icar a Lois Pena (FPG, PSG-EG e EU) teñen con
vocada unha asemblea veciñal para o 1 de Outubro na.Alameda, afir
mando que hai un pacto entre PSOE e PP.• 

postura, escollida para tratar de 
integrar ao sector "renovador" 
(primeiramente o sector 
maioritário propugnaba o voto 
negativo), non irnpediu que se 
consolidase o distanciamento 
entre os dous sectores, pois 
Nicolás Sartorius, fider dos 
"renovadores", ·seguiu 
defendendo que cada deputado 
vote segundo queira, apoiado 
por Iniciativa per Catatunya. O 
representante galega Anxel 
Guerreiro apoiou as teses de 
Sartorius.• 

• Reábrese o 
centro social de 
Oleiros na 
Arxentina 

A Asociación de Oleiros na 
Arxentina reabre no próximo 
Novembro 
oseu centro social en Buenos 
Aires.contando coa 
colaboracióndo concello galega. 

. Para este evento desprazaranse 
ás ribeiras do Plata numerosos 
galegas nunha viaxe organizada 
polo concello mariñán. Na 
actualidade residen na Arxentina 
seiscentos cincuenta 
oleirenses. • 

-• Leite portugués 
na Galiza 
Várias marcas deleite de 
Portugal están a vender na 
Galiza leite moito máis barato ca 
no seu próprio país. Asi, o prezo 
do mesmo leite nun 
supermercado da beira de alá do 
Miño é de 80 pesetas e deste 
lado é de só cincuenta. 

Ás empresas portuguesas 
xustificaron este dumping porque 
producen máis leite do que 
poden consumir. e as factorías 

· para convertelo en pó non dan 
abasto, polo que prefiren 
venderllo ás grandes s.uperfícies 
comerciais da Galiza. 

O mercado portugués para os 
nasos lácteos éa unha das 
grandes vantaxes agardadas coa 
entrada na CEE.+ 

•Cimpor 
pretende vender 
empresas 

O grupo portugués Cimpor, 
que mercou a Corporación 
Noroeste, pretende vender 
as empresas na Galiza 
que non sexan do sector 
da construción. Parte da 
família Fernández, que se 
resiste a perder o control · 
do holding, tenta presionar 
aos portugueses para que 
isto non suceda. Por unha 
banda pretenden, se non é 
posíbel recuperar a OPA, 
chegar a un acordo co 
Governo portugués para 
que isto non suceda. Para 
isto están a presionar a 
Cimpor coa legalidade 
estatutária da CN que non 
permite entrar no Consello 
de Administración a novos 
sócios. Mentres tanto 
desde a Xunta, con Fraga 
lribarne á cabeza, gábanse 
da maravillosa operación e 
do proveitosa que vai ser a 
venda para a Galiza. • 

• Miquel Roca 
alónxase de 
Pujol 

Miquel Roca, Secretário 
Xeral de Convergéncia 
Democrática de Catalunya, 
non se apresentará á 
reeleición para este cargo 
no próximo congreso. As 
conxeturas.que se tan · 
sobre esta decisión son 
moitas: malestar porque 
Pujo! non o consulta para 
os labores de governo, 
distintas posicións 
políticas, pois Roca seria 
partidário dun pacto co 
PSOE, mentres que Pujo! 
non .. . 

De momento só se 
coñecen as razóns 
esgrimidas polo próprio 
interesado nas que afirma 
que, ao non ostentar o 
cargo non haberá dúb\da 
de que obra en Madrid 
colexiadamente. Deixa 
entrever, deste xeito, que 
as críticas do sector máis 
nacionalista do partido 
pola sua tendéncia a 
apoiar ao PSOE son 
certas, e que este é o . 
debate que se está a dar 
no período congresual no 
partido, debate que Roca 
ve xa perdido.• 

• A CNG constituirase 
en partido 

Adolfo Abel Vilela, Secretário Xeral de Co
alición Galega, anunciou que .• antes de fins 
deste ano quedará constituída a Conver
xéncia Nacionalista Galega como partido 
político. Afirma que os contactos están moi 
avanzados tanto con persoas procedentes 
do CDS como independentes e xa inte
grantes desta coalición. Pero en CG un 
sector é reticente a este cámbio e o sector 
ourensán pode abandonar o partido.+ 

• En contra do traslado 
dos presos 

PP e PSOE están en contra de que os 
presos independentistas galegas sexan 
trasladados a cárceres da nasa nación. 
Ambos partidos rechazaron unha proposta 
realizada polo PSG-EG e apoiada polo 
BNG. Domingo Merino pedíalle á Xunta 
que "por razóns humanitárias xestionase 
ese traslado", seguindo a liña de Fraga de 
interceder ante Fidel Castro polo presos 
políticos cubanos. 

O PP xustificou a sua negativa porque a 
política penitenciária é competéncia do Es
tado e por non ter a proposta interese xe
ral.O PSOE, por boca de António Carro, re
chazou a comparanza cos presos cubanos 
e defendeu a política penitenciária de "dis
persión" utilizada polo Governo central. • 

• As autovias 
non estarán 
rematadas no 95 

O Ministro de Obras Públicas, ·José Bo
rrell , ratificou o xa sabido: as autovias ga
legas non estarán rematadas en 1995 se
gundo opacto asinado. O Ministro, despois 
de afirmar que Galiza tomará o relevo do 
92 en canto a investimentos en infraestru
turas, anunciou que nos presupostos de 
1993', 94 e 95 contemplaríanse partidas 
para a construción destes viais, deixando 
"alguns flecos", para 1996. 

Asi , nun. acto "preeleitoral" no que estaban 
presentes as principais personalidades do 
PSOE galega, incluídos alcaldes, no que 
se pretendia demostrar que o PSOE na 
G.aliza tamén "consegue causas en Ma
drid, que non é só Fraga e que tampouco 

· fai falta a 'presión de forzas políticas pró
prias", confirmábase·ese retraso.• 

• Mobilizacións feministas 
· ·contra as violacións 

Cunha manifestación en Compostela (na foto) e unha concentración 
en Vigo,perto de duas dúcias de colectivos feministas galegas e aso
ciacións cidadás quixeron pór de manifesto a profunda dor que lles 
produce a violación e asasinato da nena de Vilalba. Consideran as 
violacións como "froito dunha sociedade patriarcal, ao presentarnos 
comci vítimas propiciatórias, como obxectos de consumo. A TV, as re
vistas, a pybli~idade, a pornografía, as películas inxuriantes ... asocie
dade propícia estas crimes a cotio" . • 

MERCE ARES/VOZ NOTICIAS 



ALl,ZA E M NDO 
ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Os asinantes deixarán que sexan as forzas políticas quen protagonicen o proceso 

O manifesto Galicia Vive cOnsidera 
que o 1 inimigo de Galiza' está dentro 
•A.EIRÉ 

Máis de cuarenta persoas 
asinaron un chamamento 
para a criación dunha 
forza de unidade 
galeguista, intitulado 
Galicia Vive, ainda que 

· non participarán no 
proceso en si de 
construción da nova forma 
política que abandeira 
Camilo N'ogueira. As 
conversas entre o PSG
EG e o PG comezarán 
oficialmente este fin de 
semana cando se reúnan 
ambas executivas. 

o autogoverno conquistado epro·
xecte a nova realidade social da 
Galiza como nación europea e 
universal". 

Un novo chamamento 

Vários dos asinantes de "Galicia 
Vive", xa participaron en distin
tosforos, desde hai dous anos, 
para propiciar a unidadedo na
cionalismo, redactando manifes
tos en semellantes termos, dos 
que só un chegou a ver a luz. 
Neles avogábase pala unidade 
entre o BNG e o PSG-EG. 

Ga/icia Vive é o nome do mani
festo para a criación dunha ''for
za de unidade galeguista", que 
asinaron máis de cuarenta per
soas que proveñen "dunha longa 
tradición humanista europea que 
non aceita o pesimismo históri
co" e que están "unidos polo 
compromiso coa democrácia e o 
autogoverno", segundo afirman 
no próprio manifesto redactado a 
pasada semana no transcurso 
dunha cea celebradaen Com
postela. Entre os asinantes figu
ran Carlos Casares, Torres Quei
ruga, Pausa Antelo, Xaime Isla, 
Xosé González (Pepiño) , Bieito 
Iglesias, Suso de Toro , Antón 
Santamarina, Pedr.o de Llano, 
Fernando Acuña e Xulián Maure. 

Manuel Suárez (PG) e Camilo Nogueira (PSG-EG), o pasado 25 de Xullo. As executivas de ambos patidos abrirán conversas 
despois das reunións desta fin de emana 

Este cámbio de postura e?<:plícao 
o escritor Suso de Toro, pala evi
dénciade que o BNG está adiado 
dos "postulados que nós defen
demos , constatados principal
mente na posición ante a demo
crácia, a autonomía, Europa e 
frente ao próprio país". Se as pri
meiras diferéncias reseñadas 
son xa tradicionais entre o BNG 
e o PSG-EG, neste documento 
aparece unha nova: "a oposición 
frente ao país do BNG" que se 
"encona coa sociedade", frente á 
"cordialidade" que defenden os 
asinantes do manifesto, segundo 
explican. 

un desafio "para o naso futuro". 

Reclaman a existéncia "dun es
pazo obxectivo para unha acción 
política galega de signo distinto 
ao dos grandes partidos"aos que 
califican de "non estrictamente 
galegas" frente aos quesó "un 
nacionalismo extremoso pode 
existir". Propoñencomo alternati
va a esta situación a criación 
dunha novaorganización políti
ca"que se achegue cordialmente 
á sociedade para defender con 
firmezaos seus intereses e aspi
racións. Unha séria e duradeira 
forza política dun galeguismo 
modernizador e aberto, que re
collendo a nasa mellar tradición, 
faga frente á marxinación históri-. 
ca da nasa nación, que hoxe 
continua manifestándose dun 
xeito grave e apremiante". 

tradicións democráticas, das mo
bilizacións dos traballadores pala 
xustiza social, das sufraxistas e 
feministas e do pacifismo". 

Omanifesto "Galicia Vive",consi
dera que o inimigo de Galiza"es
tá dentro: é a falta de confianza 

en nós mesmos, a falta -de con
ciéncia nacional, porque é a na
sa sociedade a que consinte o 
sometimento e a discriminación", 
Frente a isto propoñen a criación 
dunha forza política "reformado
ra e solidária, aberta a todo o pa
vo e plural; que a_suma e amplie 

No tocante á amplitude que de
bía ter a nova formación, descar
tando ao BNG, FPG e, por su
posto, APU, os asinantesdo ma
nifesto consideran que "as orga
nización s implicadas deberán 
abrir e darlle entrada a todo o 
mundo na nova formación, pero 
serán as próprias organizacións 
quen teñen que decidir, ainda 
que consideran que deberá ter 
como referencia a Unidade Gale
ga". Neste sentido, Suso de Toro 
negou que teñan escollid0 cal
quer nome para a nova organiza
ción, "porque nós non estamos 
no que é o proceso". 

Algunhas destas persoas como 
Carlos Casares e Pausa Antelo 
xa anunciaron que non entrarian 
a militar na forza política que tra
tan de impulsar. O escritor Suso 
de Toro, un dos asinantes, acla
raba estas posicións porque "os 
asinantes do manifesto o que 
tratamos é de facer un chama
mento, pero non entraremos pa
ra nada no que é o proceso en si 
de formación, pois son as distin
tas forzas e colectivos os que te
rán que protagonizalo". 

Herdeiros de Ramón 
Piñeiro 

O manifesto comeza tendo como 
aliada "os once anos de autono
mia", e afirmando que "mirando 
cara atrás podemos alegrarnos 
de moitos dos avances logra
dos", ainda que considera que a 
situación presente está a super 

A nova forza política debería en
troncar, "seguindo a tradición 
máis imediata, co Partido Gale
gu ista de Alexandre Bóveda e 
Castelao e ca nacionalismo de
mocrático da postguerra", consi
derándose ao mesmo tempo que 
herdeiros de Ramón Piñeiro (o 
que explicaría a presenza de 
Carlos Casares, Isla Cauto e To
rres Queiruga como membros 
máis sobranceiros do chamado 
"Grupo Galaxia") de "todas as 
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Pola sua banda un portavoz do 
PG declarou para A NOSA TE
RRA que este fin de semana ce
lebrarán a primeira xuntanza as 
executivas do PSG-EG e do 
PG,e "ainda que vemos ben o 
proxecto, teñen que existir as for
malidades necesárias". "Nós 
irnos defender que a idea chegue 
máis alá do que pretenden, que 
inclua ao BNG. Consideramos 
que estes apoios non se lle de
ben subir a ninguén á cabeza. 
Despois desta xuntanza daremos 
a coñecer a nasa posición".• 
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E S TRATÉ X l AS DO NACIONALISMO 

Asemblea fundacional do BNG en Riazor no ano 1982. 

Maastricht e a VI Asemblea Nacional 
centrarán tamén as próximas semanas 

O BNG conmemorará 
o décimo ·aniversário 
da sua fundación 
•A.E. 

Tres van ser os eixos 
políticos principais da 
proxección externa do 
BNG até as próximas 
eleicións, pero xa como 
antesala destas: a 
campaña do décimo 
cabodano da fundación; 
a explicación dos 
acordos de Maastricht e 
a preparación da VI 
Asamblea, segundo 
aprobou o seu último 
Consello Nacional. 

Coa celebración dun acto o 6 de · 
Decembro na Coruña, no que 
haberá unha comida de irmana- · 
mento, intervencións políticas e 
unha festa, parase fin á campa
ña que o Bloque Nacionalista 
Galega programou para celebrar 

·o décimo cabodano da sua fun
dación. O dia escollido para este 
ponto final coincide co da apro
bación da Constitución española, 
no que, tradicionalmente, o BNG 
ven celebrando actos de afirma
ción nacionalista e de denúncia 
do agrilloamento que supón a 
Constitución española,, sobreto
do no seu artigo dous. 

O BNG editará un documento no 
que se recolle a história dos dez 
anos desta formación, facendo 
·fincapé, segundo a po_rtavoz, En
carna Otero, "en que o proxecto 
non mudou nos seus princípios 
fundamentais ao longo desta dé
cada", e que é "unha organiza
ción en auxe pois dalle resposta 
aos principais problemas que ten 

o país". O BNG apreséntase, en 
suma, como a "alternativa que o 
país precisa". 

Paralelamente a esta campaña, 
que terá un forte soporte publici
tái"io, semellante ao despregado 
en época eleitoral, o BNGporá 
en marcha actos explicativos da 
sua posición ante Maastricht e a 
unidade europea, e como afec
tan estes procesos e tratados 
aos cidadáns "porque a nación 
galega non é unha enteléquia, 
senón que está formada por per
soas, polo que as nasas posi
cións, _están conformadas en ba
se á defensa dos direitos e liber
dades dos distintos· sectores da 
povoación". 

Rematadas estas campañas o 
. BNG porá en marcha o proceso 
da sua Vl Asemblea Nacional, 
que terá o seu acto final no 
mes de Marzo. Nas discusións 
analisarán o traballo político dos 
últimos dous anos, e programa
rán eixos básicos da política a 
realizar no próximo curso, con 
especial atención ás campañas 
-eleitorais. 

Para o BNG, segundo os seus 
portavoces, teñen especial rele
vo as eleicións ao Parlamento do 
estado, "pois contamos con· fun~ 
dadas _expectativas de estar am
plamente representados por pri
meira vez na história, co que isto 
supón para o povo galega e a 
defensa, dos seus intereses". 

Finalmente o BNG tomou o acor
de de demandarlle ao Governo 
galega para que inste ao Gover
no central a que se eliminen to
talmente os vertimentos da foxa 
atlántica "pois a paralisación non 
é solución".• 

GALIZA NON EXISTE 
Xuuo Rms 

Esa é a triste e inevitábel impresión que un leva 
cando observa como outros tratan dos problemas 
nacionais realmente existentes no mapa continen
tal europeu. A estes efeitos no Estado español por 
exemplo só cantan Catalunya e o País Basca. Gali
za é un reducto conservador e pouco máis. Men
tres Pujol designa un Secretário de Asuntos Exte
riores a Xunta de Galicia fai o próprio nomeando 
embaixador do Xacobeo 93 a un cantante afincado 
en Miami e habitual peregrino da Casa Simón de 
Cangas. Non podemos aspirar a outra causa? 

Situación tan particularmente adversa é canse-
~ cuéncia dun vello problema. Tamén nisto Castelao 
< amosou a sua particular clarividéncia. Hai máis de 

cincuenta anos escrebia no $empre en Galiza; "Eu 
son tillo dunha Patria descoñecida porque ninguén 
soupo dar sana e creta internacional ás nasas rei
vindicacións patrióticas". Que pouco avanzamos. 
desde aquela! Ainda asi, sumindo as limitacións de 
todo tipo próprias dea época que lles tocou vivar, 
xusto é recoñecer que as lrmandades da Fala pri
meiro e os galE;iguistas republicanos despois de
senvolveron unha importante actividade para incor
porará Galiza á comunidade universal dos pavos e 
conquerir o recoñecimento exterior da nasa particu
laridade e polo mesmo do direito a exercela sen 
máis limitacións que as libremente consentidas. A . 
participación naquel Congreso de nacionalidades 
Europeas (Berna, Setembro de 1933) é un fito ain
da non superado. A importáncia desta caréncia na
sa como País agrávase en intres históricos como o 
actual nos que o problema nacional ocupa un dos 
epicentros básicos da e:volución política europea. 
Sen que Galiza cante. 

Pero situados no tempo presente non se trata tan 
só de que Galiza non exista. Tamén semella estar 
á marxe. Por primeira vez en moitas décadas xur~ 
diron no mapa europeu novas Estados e todos 
nós, camuflados no coro das lamentacións, pare
ce que o sentimos. Isa si, silenciosamente para 
non pravo.car estridéncias ou, como profetas do 

· mal, recorrendo a pasadas histórias fara de lugar 
no actual contexto. Nada se repite do mesmo xei
to. Probabelmente outra causa seria se en vez de 
lugoslávia, · Checoslováquia ou a antiga URSS fo.., 
sen outros os pontos de referéncia. Pero gaste ou 
non hai que aceitar o evidente. Nen aqueles sis
temas eran a via para o socialismo, nen permiti
ron a solución dos problemas nacionais. Por que 
non tacemos un esforzo para entendelo? Por que 
o nacionalismo galega organizado non se preocu
pa de estabelecer un diálogo ·directo coas forzas 
políticas, do poder e da oposición, coas organiza
cións sociais representativas desas novas reali
dades? 

Galiza non quer aproveitar a inundación para tentar 
sair aboiando. Hai mesmo quen pretende vender 
esa pasividade como unha virtude, algo asi como a 
máxima evidéncia dunha vocacional e indiscutíbel 
sabedoria popular. Todo está 
demasiado confuso, dise, de-
masiado revolto como para 
optar por algun camiño. Pero 
ninguén semella estar intere-
sado en algo tan simples co-
mo escoitar versións de pri-
meira man que nos acheguen 
a comprender as razóns da-
quel fracaso, os perigos ou as 
posibilidades da actual situa-
ción. Prevalece a ideoloxia. 

A responsabilidade do nacio
nalismo organizado por esta 
inibición é moi grande. Non 
se trata de falta de meios, de 
limitacións internas de'i"ivadas 

éxito do nacionalismo galega dependeria entre ou
tras causas do éxito de movimentos similares neu
tras partes do Estado ou de Europa. Pero saltou a 
lebre donde menos se agardaba e non saimos do 
naso asombro. 

Galiza non figura nos mapas das nacionalidades de 
Europa ocidental. A quen lle corresponde remediar 
esta.situación? Que se fai nese sentido? Urxe defi
nir unha política exterior do nacionalismo galego 
que nos permita concluir a década sen a terríbel 
carga histórica que referira Castelao. Cales pode
rian ser os seus eixos principais? En primeiro lugar 
unha orientación ibérica con tres pólos de referen
cias: as outras nacionalidades, Portugal e o próprio 
Estado español. Compre revitalizar Galeuzka. Non 
podemos permitir que Galiza quede descolgada de 
procesos tan imediatos como a reestruturación 
efectiva do Estado. Como tampouco é admisíbel 
que o nacionalismo galega consinta sen mais que 
forzas estatais implantadas na Galiza hexemonicen 
por diversas vias as relacións co país viciño e ir
mán. Todo isa abrigará inevitabelmente a configu
rar unha política específica cara o próprio Estado 
español. 

Unha segunda orientación de carácter europeu cun 
dobre sentido: comunitário e continental. O primeiro 
para incrementar a influéncia no espazo económico 
e político no que estamos integrados procurando 
esa voz que o país precisa pero unha mellar e máis 
eficaz defensa dos seus intereses. Pero tamén 
continental porque a política do nacionalismo gale
ga debe ser unha política aberta, solidária cunha 
Europa íntegra e integral , na que todas as suas na
cións podan cooperar libremente. Son princípios 
xerais que deberemos concretar pragmática e mi
nuciosamente en cada intre diferenciando entre o 
alternativamente desexábel e o imediatamente po
síbel. Non son suficientes as proclamas de carácter 
xeral. Hai que aportar visións claras e socialmente 
perceptíbeis como realizábeis e beneficiosas ainda 
nun contexto adverso. 

E finalmente unha orientación universal que reflec
te o posicionamento e a participación do nacionalis
mo galega no debate dos problemas mundiais: a 
ecoloxia, as desigualdades, a débeda externa, o 
desarmamento, a atención á problemática do Ter
ceiro mundo, etc. Sen esquecer que nomeadamen:.. 
te no problema da emigración existen numerosos 
elementos de intersección con outras esferas da 
acción política pero que deberian ser conducidas e 
coordenadas a este nível. 

Unha tripla orientación básica que debe correspon
derse coa pluralidade ideolóxica existente no na
cionalismo gal.ego (e particularmente no BNG), pri 
mando a defensa dos intereses da Galiza, a soli 
dariedade, privilexiando as coincidéncias sobre as 
difereéncias, e afrontando unha política de inter
cámbio sen exclusividades e pluridimensional co-

mo corresponde á realidade 
dun país e dunha sociedade 
que é traballo, é campo, é 
cultura, é idioma. Non só o 
destino dun camiño. Porra
zóns da própria estrutura 
política e social do naso pa
ís, se forzas políticas inte
grantes do nacionalismo de
berán asumir en máis dun 
caso o sacriff cio da sua pró
pria política partidária para 
corresponder ás demandas 
históricas da nación. Nin
guén máis ca nós pode es
tar por este labor. 

Medra a lexitimación política 
interna e as expectativas 
pésie aos problemas, non 
son pesimistas. Esa situa
ción pode favorecernos. Pe
ro seria un erro pensar que 
todo depende desa circuns
táncia. Precisaremos sem-

. da ineludíbel atención aos ·nu
merosos problemas -do país, 
senón esencialmente dun 
problema de vontade política. 
A maior parte dos sectores do 
nacionalismo avalian moi ne
gativamente a eclosión nacio
nalista do Leste por motivos 
estrictamente ideolóxicos. Da
se incluso o paradoxo de que 
os máis firmes partidários da· 
independéncia da Galiza son 
pro-PCUS e acusan aos na
cionalismos de destruir a 
URSS (mellar roxa que rota?). 

Por primeira vez en 
décadas xurdiron no 

pre do apoio, a comprensión 
e ·solidariedade doutros mo
vimentos. Non desperdicie
mos a ocasión que se nos 
brinda. Galiza pode e debe 
existir. É un reto histórico 
que a nasa xeración debe 
superar.+ 

Coido que correctamente, 
sempre se considerou que o 

mapa europeu novos 
Estados e todos nós no 
coro das lamentacións, 
parece que o sentimos: 

Xuuo Rlos é Director do Instituto 
Galego de Análise e Documentación 

Internacional 



COA GRIPE, 
É MELLOR O REMEDIO 

CA ENFERMIDADE 
Sempre é mellor o remedio cá enfermi

da.de, pero sobre todo se · se trata da 
gnpe. 

• 

CÁNDO VACINARSE 
A mellor data para facelo ·é comezar 

na última quincena de setembro ou a 
principios de outubro, xa que a vacina 
tarda uns días en ser efectiva. 

Se se ten algunha dúbida, dirísaxe a un 
Servicio de Saúde e alí aclararanlla. 

I 

A 
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QUÉN DEBE VACINARSE 
-A gripe é unha enfermidade benigna, 

pero para moitos pode ser moi perigosa 
se se complica con outra enfermidade. 
Por iso a vacina estaría indicada para os 
enfermos crónicos pulmonares ou car
diovasculares, os nenos e os adultos as
ma ticos,nos que precisan revisións mé
dicas periódicas, os que residen en ins
titucións pechadas, os diabéticos, os 
que teñan enfermidades renais ou d~ 
inmunodeficiencia e, en xeral, os maio
res de ·65 anos. 

É moi recomendable tamén para 
aqueles que poidan contaxiar a outros, 
como o persoal sanitario, os que coidan 
enfermos ou persoal dos servicios pú
blicos. 

LJMt 
---

CONSELLERIA DE SANIDADE 



ENERXIA E MEIO AMBIENTE 

Minicentral en construción no concello da Porqueira. 

Vintecinco viciños afectados polo encoro: de Lindoso atópanse 
nunha situación semellante na sua nova residéncia 

Lindoso, Montaña, ••• 
para onde hai que fuxir agora? 
• HORÁCIO VIXANDE 

"Eu investin todos os meus cartas 
en mercar terras e gando, aquí en 
Galez, e agora a minicentral vai
nas deixar secos porque a con
ducción capta a auga máis arriba 
e déixaa por debaixo do povo", 
protesta Albino, que, contado, to
ma con sentido do humor o sino 
que o persegue. 

A empresa asturiana lncenersa 
ten proxectado construir unha mi
nicentral hidroeléctrica que toma
ría auga no rio Montaña, ou Pa
cin, en Veiga de Calguas, para 
deixala no Monte de San Benito, 
en Grou : A minicentral, para a 
que foi concedida unha licéncia 
de construcción, vai ter unha pro
ducción de 5.000 quilowátios por 
hora e a enerxia que produza se
rá vendida a Fenosa. Máis abai
xo, no mesmo rio, pero xa no 
Concello de Lóvios, vai montar 
outra coa mesma capacidade de 
producción. Completa o proxecto 
de actuación desta empresa na 
Limia outra minicentral de 5.000 
quilowátios, esta tamén en Lo
vios, pero no ria Fragosa. 

Vintecinco famílias procedentes 
de Buscalque e outras parróquias 
afectadas pola construcción do 

polémico encoro de Undoso, que 
entrou en funcionamento no pasa
do inverno, foron a vivir a Galez, 
e, como o resto do dos 350 habi
tantes da vila, atópanse de novo 
cun problema semellante. 

"Desta volta non é exactamente 
igual -comenta Albino Domínguez
' agora non van asulagar as nasas 
casas, pero teremos que marchar 
porque irnos quedar sen auga". 
Ainda así, Albino móstrase dispos
to a "marchar a onde non nos afo
guen, nunca irnos quedar tan mal 
como os de Riaño". Albino fai refe
réncia á penosa situación pola 
que están a pasar vintecinco famí
lias procedentes dun povo do 
Concello de Riaño e que viven, 
desde a construcción do encaro, 
en casas prefabricadas. lsto con
trasta cos 153 millóns de pesetas 
gastados polo MOTP para trasla
dar a jgrexa. "Facer un novo povo 
costaría trescentos millóns", co
menta un viciño leonés. 

Albino Domínguez xa ten feita a 
sua vida en Galez e na compaña 
de vários parroquiáns está a pre
parar a vendima. El mercou terra 
e casa, outros dos desplazados 
de Buscalque, Compostela cu 
Acerado, ainda están a refacer ou 
a construir un fogar. 

Protesta xeralizada 

"A xente está farta de minicen
trais, de saltos de auga, de que 
non haxa información do que se 
pretende, da falta de contrapresta
cións -cisma Luis Sousa Domín
guez, Presidente da Asociación 
Veciñal Galezia. A nosa traída de 
auga e o regadío, que son funda
mentais pára viviren nós, veñen 
do rio Pacin, e cun caudal de 
3.500 litros por segundo que pre
tenden utilizar, non nos vai quedar 
nada. Non hai máis que se ache
gar ao ria e mirar o seco que ven, 
ainda que estes dias estivo a cho
ver dabondo". 

A parróquia de Galez xa coñeceu 
duas asambleas de viciños des
que o problema saiu á luz pública, 
·hai ben pouco, e a posición de re
xeitamento é total por parte da po
voación. lncenersa até o momen
to nada dixo ou explicou. Por esta 
razón, e pola especial sensibiliza
ción de toda A Límia frente ás 
centrais, os dirixer).tes viciñais pre
vén mobilizacións. Outro parro
quián, Agustín Fernández Domín
guez, Secretário de Galezia, opina 
que "coa posición que mantén a 
xente, vai ser imposíbel que insta
len nada aquí". 

"Até agora, e mália que o prazo 
para as reclamacións só era de 
vinte dias -comenta un viciño-, xa 
hai un feixe de recursos interpos
tos perante o Concello, e todos 
solicitan que non se permita a 
instalación da minicentral". 

Auséncia 
de contraprestacións 

O Vice-presidente da asociación 
viciñal, Francisco Sousa Alemida, 
coitado pala preséncia do xorna
lista, móstrase cauto e di: "non es
tamos contra o progreso, claro 
que ten que haber centrais hidroe
léctricas, ademáis ainda podía ser 
piar. Ainda poden montar unha 
central nuclear". "Xa pareces de 
lncenersa -protesta Agustin Fer
nández Domínguez-, eles teñen 
os mesmos argumentos. Ao me
llar son precisas as centrais, é 
certo que o país necesita de pro
ducción enerxética, pero aquí xa 
ternos un feixe ·delas e non nos 
ofrecen contraprestacións". 

Xosé António Alonso Gómez, ta
mén m~mbro de Galezia, recorda 
que nalguns casos parte dos be
neficios da producción van parará 
comunidade na que están encla-
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Minicentrais: 
conflito case 
asegurado 
Ten habido vários conatos de 
conflito en .distintos lugares 
da Líimia, ademais do ria Pa-
cin. Na minicentral que pre-
tenden reabilitar no rio Cadas, 
no Concello de Bande, hai 
unha relativa contestación, e 
o mesmo sucede con outras 
da comarca. 

Por esta razón as empresas 
promotoras desta clase de 
proxectos enerxéticos mós-
transe cautelosas á hora de 
publicitar as minicentrais, o 
que mesmo pode provocar 
unha maior contestación . 

Xosé Luis Sousa López, Con-
selleiro Delegado de Enorsa, 
(Enerxia Ourensá, S.A.), que 
está construir unha minicen-
tral na Limia, no Cancelo de 
Porqueira, negou información 
telefónica sobre a cuestión e 
tampouco remitiu a que lle foi 
solicitada por fax. 

Ainda asi, en Paradela, a vila 
na que se produciu a compra 
de terreas para o tendido de 
conexión coa rede xeral, non 
houbo oposición algunha. Os 
viciños estan satisfeitos coas 
entre cen e cincocetas pesetas 
que Enorsa pagou por metro 
cadrado. A minicentral é unha 
conducción de auga de nove-
centos metros de tubo para 
producir 5 .000 quilowátios. 
Neste caso os viciños non te-
men quedar sen auga. Mais a 
chapacuña de captación de au-
ga pode super un forte impacto 
medioambiental e paisaxístico. 

Algunhas centrais fixeron to-
do o posíbel para integrar no 
médio os seus edifícios, pero 
a auga que detraen do ria e o 
efecto das obras, mentres se 
realizan, poden ser fatais, 
alertan repetidamente as or-
ganizacións ecoloxistas. • 

------------------------
vadas ou que destinan parte da 
sua enerxia á iluminación da po
voación. 

"A Asociación Viciñal Galezia -co
menta Agustin Fernández- naceu 
hai un mes, cando comezou a co
ñecerse o proxecto desta minicen
tral. Foi un xeito de facer frente ao 
problema, porque aqui non había 
ningunha asociación que fose 
quen de pór en marcha unha mo
bilización paradar canle á contes
tación". 

"Mire, engade Francisco Sousa, 
aquí non queda máis saida econó
mica que o turismo, e con tanta 
minicentral, .e con tanto tendido 
eléctrico para conectar coa rede 
xeral, o impacto paisaxístico é 
brutal". 

"Non falernos do impacto ambien
tal, replica Albino Domínguez. No 
encaro de Undoso dixeron que ia 
haber unha canle ecolóxica para 
que os peixes puidesen remontar 
o rio, e eu non mirei tal. En Portu
gal o rio baixa seco, sen pinga de 
auga. E que vai pasar coa mini
central? Certo é que non embalsa 
a auga, pero fai unha chapacuña 
para recollela e deixala máis abai-

. xo, pero o cauce natural vai ir ba
leiro, sobretodo no verán, e nen 
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os peixes van po
der subir ou bai
xar, nen nós irnos 
ter auga para be
ber, limparnos, 
ou regar as lei
ras. Todo iso é o· 
que vai pasar: 
veña dentro dun 
ano, e todo isto 
será un deserto e 
eles, os da mini
central, sábeno 
ben, senón, por 
que non veñen 
por aqui a expli
carnos que vai 
suceder?" 

"Logo nós non te
m os dereitos -a 
temperatura no 
ambiente elévase, 
agora interveñen 
todos os presen
tes-, a Constitu
ción di que ternos 
direito a unha vi
vencia, pero aqui 
non irnos poder !z 
vivir. Eles si teñen < --------~ 
direito a facer ne- Albino Domínguez chegou á Limia expulsado de Undoso por 

un encoro, "non nos van asulagar pero bótannos ao deixar-
gócios, a se bene- nos sen auge". 
ficiar da nasa au
ga, que nace nos montes de man
comun, pero para nós non queda 
nada. A electricidade que produzan 
non ·vai ir destinada ao consumo 
humano, porque xa está cuberto, 
tampouco á indústria local , porque 
non a hai, irá toda para fóra". 

Proxectos turísticos 

O desenvolvemento da comarca 
baseado no ,aproveitamento das 
posibilidades turísticas que ten a 
zona é un dos obxectivos dos vici
ños. Neste sentido, Agustín Do
mínguez, que ademais de membro 
da ASociación Galezia, é integran
te da Asociación de Empresários 

da Limia, comenta os seus ptoxec
tos ; ''ternos en mente a construc
ción dun camping xunto ao ria Pa
cin , ademais dunha praia fluvial 
cunha illa no médio --comenta-, 
pero para poder montar este pe
queno complexo é preciso ter au
ga, que o monte conserve a vexe
tación , cómpre repovoar con espé
cies autóctonas. Unha minicentral 
sen as debidas garantías estraga
ría calquer tentativa de recupera
ción económica da zona. Non es
quezamos que xa hai proxectos en 
marcha e estanse a arranxar ca
sas para acollar o turismo rural , 
son investimentos reais e verda
deiramente necesários". + 

r----------------------, 
Chúvia de 

• • • · m1n1centra1s 
na Limia 
Baixo amparo do Real De
creto 916/85 de 25 de Maio 
(B.O.E. de 22 de Xuño), 
que estabelece un proce
demento abreviado para 
tramitación de concesións 
e autorizacións administra
tivas para a instalación, 
ampliación ou adaptación 
de centrais hidr.oeléctricas 
con potencia inferior a 
5.000 quilowátios, a comar
ca da Límia, segun fontes 
oficiais, foi ponto de mira 
de 19 solicitudes, das que 
sete foron concedidas, (un
ha delas xa foi construida), 
cinco están pendentes da 
resolución da Confedera
ción Hidrográfica do Norte, 
organismo encargado da 
avaliación dos proxectos, 
tres foron suspendidas pro
visoriamente, tres denega
das e a unha pasáronselle 
as condicións para a cons
trución. 

Algunhas das· solicitudes 
contemplan nun mesmo 
proxectá· de minicentral 
duas ou máis conducións 
para o aproveitamento do 
caudal da auga. Sucede 
en tres casos, que, en to
tal, virian sumar sete cau
dais: 

Contodo, nengunha das 
dezanove minicentrais soli
citadas pretendían a insta
lación de encoros para a 
retención da auga, senón 
que consistirian en piscinas 
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Francisco Sousa, Agustln Fernández e Xosé A. Alonso dirixen a Asociación de Viciños Ga/ezia. Queren para a cap-
claridade antes de iniciar novas minicentrais. · tación da au-

Satisfacer necesidades locais 
ou exteriores? 
"As minicentrais foron concebi
das para satisfacer a demanda 
local de enerxia -comenta o eco
nomista Xan Doldán-, e, ainda 
que o Real Decreto parece que 
ten unha finalidade que iria nesa 
liña, eu desconfio de que se lle 
queira dar ese impulso en casos 
como o da Límia". 

A concentración do esforzo de 
xeneración nunha comarca que 
xa ten satisfeita a sua demanda 

acutal e futura é discutida por es
te economista da Universidade 
de Compostela. "Case sempre a 
concentración na obtención de 
enerxia atende máis á facilidade 
que a outras consideracións. 
Ademais, este método facilita a 
distribución". 

"O impacto medioambiental, 
con ser menor que nos grandes 
encoros, nunca foi considerado 
como custe empresarial. Por 

..... ga e a sua 
~ canalización 

até as turb i
nas , centos 
de metros 
máis abaixo. 

En total , a 
poténcia que 
os promoto
res preten
dian instalar 
era de casi 
cen mil qui-
1 o w á ti os. 
Deses cen 
mil quilowá
tios , corenta 
mil foron 
concedidos. 
O resto está 
pendente de 
resolución 
ou suspendi
dos proviso
ria me h te. 
Unicamente 
doce mil cin

cocentos foron denegados. 

Galiza ten unha produción 
hidroeléctrica de dous mi-· 
llóns e médio de quilowá
tios, e de cinco millóns se 
lle sumamos a enerxia ter
moeléctrica producida no 
país. En total suma o 11% 
do total estatal, cando o 
consumo, respecto ao resto 
do Estado, é do 8,4%. + 
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outra parte é certo que a rela
ción investimento-producción é 
máis satisfactória", conclue Xan 
Doldán.+ 

Fraga á Moncloa 
"Por.q~e non Fraga?" -a oportunidade do presidente da Xunta para 
pres1d1r o governo en Madrid é única, a xuício de Martín Prieto no 
semanário TIEMPO, publicado con data 5 de Outubro. "O PP e Aznar 
non gañan nen repartindo marcos ao pé dunha fuma, pero atoparian 
unha proxección inesperada se, tendo a Aznar coma presidente, 
lanzasen a Fraga coma candidato. Preservan a Aznar outros catro 
'.3-nos e os cantos máis irritantes de Fraga xa foron limados pala 
1dade ou esquecidos; o naso home é maior pero non está vello; a 
sua administración autonómica, cos seus defectos, non é de 
despreciar; o urso de Vilalba lévase mellar con Kohl ca con 
González, ainda que o convide menos; o socialismo francés cae en 
Marzo ainda que Mitterrand non tivese o cancro. De tanto andar, 
algunha vez ha cadrar". . 

A Cimpor, empresa lei 
"Como galega síntome contento da asociación da Corporación 
Noroestf! co grupo portugués Cimpot' -di o empresário galega 
establecido en Portugal Manuel Gordo Boullosa, nunhas declaración 
ao diário LA Voz DE GAUcIA do 27 de Setembro. Boullosa, medalla 
Castelao da Xunta, orixinário de Caritel, considera que "o presidente 
da Cimpor, Sousa Gomes, é un home de lei. Eu coñézoo 
p~rsoalmente e non vai vir para traición nengunha, nen a cambiar 
directores galegos por portugueses; non. Eu vou ter unha.palabra 
con el nos próximos dias. Eino felicitar por ter conseguido reunir ás 
empresas cementeiras da Galiza e do Norde de Portugal''. Manuel 
Corda retírese á compra da empresa familiar dos Fernández 
Corporación Noroeste pala empresa pública portuguesa Cimpor, que 
ten anunciada a sua subasta pública en Xaneiro (ANT, nº 534). 

O Eixo Atlántico a meio gas 
Ao tempo que sete cidades galegas e tres portuguesas ratifican en 
Viana do Castelo o Eixo Atlántico, e o alcalde de Vigo, Carlos 
González, reclamaba o direito a construir unha nova sociedade sen 
fronteiras, o diario PuBuco de Lisboa anúncia que o gasoducto 
galega chegará até Tui pero o portugués ficará en Viana. O diário 
sinala que esta incomunicación é ainda máis incomprensíbel se 
consideramos que tanto Enagás, como Portgás da outra beira do 
Miño tañen interese en comunicarse através da fronteira. O 
investimento realizado na Galiza seria ben máis rendíbel, segundo o 
director de proxectos de Enagás, que reclama o permiso do governo 
portugués para atinxir Braga antes de 1995. O proxecto portugués só 
levará o gasoducto até Barcelos, Viana e Ponte da lima. Para 
Valenc;a, Paredes de Coura e Caminha a instalación será con 
depósitos locais previsto para o ano 2000. 

O naufráxio de Maastricht 
"Pouco ten que os franceses votasen si ou non eneal do acorde de 
Maastricht, chamado con tanta fachenda da unión europea. Os seus 
obxectivos principais saltaron polos aires, naufragaron na amarga 
realidade das políticas nacionais" -comenta Josef Joffe redactor-xefe 
de información extranxeira do diário SÜDDEUTSCHE ZEITUNG do 23 de 
Setembro. "A Constitución de Norteamérica tiña sete artigas 
encamiñados a conseguir unha unión verdadeira entre os estados. O 
Tratado de Maastricht ten 250 páxinas pero non hai moita volta que 
lle dar porque a tripleta principal vense aos ollos desde as primeiras 
páxinas: a moeda única, a seguridade única e a política exterior 
única". Joffe di que a crise monetária non se manifestou até agora 
porque todas as nacións tiveron até 1987 marxe de manobra. "Pero 
despois de 1987 todas as moedas viraron en liñas Maginot, 
precavidas contra as demais moedas. A outra razón foi a 

reunificación de Alemaña 
no 90. lsto foi encargar a 
un toxicómano profundo da 
distribución de droga. Os 
implacábeis governadores 
do Bundesbank tiñan que 
manter aos governos á raia 
cos tipos de cámbio do 
marco. Pero a conta da 
unificación xa está en un 
billóns trescentos mil 
millóns de pesetas ao ano. 
Kohl escolleu a política de 
Bush e dixo que non 
haberia. noves impostas. 
Resultado: dispáranse os 
gastos públicos, os 
préstamos e a inflación. 
Coma robots programados 
os directivos do · 
Bundesbank soben os 

. interese até o ceo e 
prenden a bomba do Sistema Monetário Europeo. John Majar e 
Giuliano Arnato non podian senón sub.ir os intereses ainda máis e 
asasinar toda esperanza de recuperación económica, agás que 
quixesen ficar baixo a tiranía do marco. Decidiron deixar de pagar a 
re-unificación alemá. Polo de agora, ese ven sendo o remate do 
grande soño da unidade europea".+ 
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OESENVOLVIMENTO E SANIDADE 

PRIORIDADES EN SAÚDE: 
O DESAFIO DOS ANOS NOVENTA (1) 

Hai un desafio moi ·importante que a co
munidade internacional ven mantendo sen 
ser quen de lle dar solución. Ao meu ma
xin aflora cada vez que se ha celebrar un 
novo Dia mundial da infáncia ou un novo 
Dia mundial dos direitos do nene, ou sim
plesmente un novo Dia mundial da saúde. 
Daquela, adoito a lembrar -e por máis 
unha vez, como nos vellos anos sesenta e 
setenta, cando pensabamos poder cam
biar algo-, a realidade nada satisfatória 
dos problemas de saúde dunha imensa 
maioria dos habitantes da Terra. Ainda que 
para as sociedades ricas semellan resal
tos, seguen presentes e sen esperanza de 
se resolveren, a médio prazo, para os que 
sofren situación infra-humanas, xa non só 
no chamado Terceiro Mundo, senón tamén 
nas áreas marxinadas dos países desen
volvidos, no chamado Cuarto Mundo. 

As sociedades opulentas teñen apostado 
por un modelo de desenvolvimento sócio
económico baseado no crecimento e na 
acumulación dos recursos económicos, e 
esqueceron, e seguen a esquecer, a racio
nal e xusta distribución dos mesmos. A me
siánica solución totalitária e centralizadora 
do modelo chamado socialista xa ternos 
yisto, ao fin, o resultado miserábel que ven 
de obter, entre o disimulo de centos de ve
llos revolucionários, apóstatas daquela ver
dade paradisíaca, e descobridores tardíos 
das regalías das poltronas oficiais. Todo 
asulagado no regocixo mesquiño dos vale
dores do sistema capitalista, supostamente 
competidor daquel e, este si, basado sem
pre na desigualdade e no lucro. 

Esta reflexión ven ao fío de certa impre
sión xeral(?) reinante nas nasas socieda
des supostamente desenvolvidas ou do 
ben-estar, sobre o imparábel progreso 
-sempre o vello deus-mito do progre
so-, e particularmente do referido á tec
noloxia médica a respeito da mellara tja 
saúde nas sociedades ricas: Prolonga
mento da vida humana, baixada da morta-
1 id ade (da infantil máis que doutras), 
avanzos brillantes na imunoloxia, na bio
química, cirurxia de transplantes impensá
beis hai poucos anos e con resultados 
máis que aceitábeis nalguns casos, meios 
diagnósticos sofisticados cáseque de 

XOAN M. BARROS DIOS 

ciéncia ficción 
ainda que os 
tratamentos e 
os pronósticos 
dos casos 
identificados 
non sempre 
xustifiquen os 
investimentos 
realizados ... 

Estes logros te
ñen tamén o 
seu reflexo en 
moitos países 
en desenvolvi
m ento, como 
bons seguido
res miméticos 
das respectivas 
metrópoles, 
ainda que sem
pre simultáne
os á presenza 
secular da . fa
me, da mortali
dade infantil, 
das endémias 
de doenzas 
fransmisíbeis e 
parasitárias 
--diarréicas en 
particular-, da 
desnutrición, 

Os adultos das sociedades 
avanzadas non semellan ter 
acadado unha mellar saúde 
que os seus antepasados 

ou nada confe
sad os, que le
varon ao· confli
to armado. Un
ha e outra par
te esqueceron 
esclarecer o 
porqué, coa ri
queza acumu
lada por cada 
unha delas, 
non teñen eli
minado ou feí
to, cando me
nos, diminuir 
na sua própria 
casa, a pobre
za ou a desi
gualdade so
cial, a enfermi
dade e a morte 
evitábel. E por 
suposto, tam
pouco teñen 
xustificacións 
para o custo 
humano e eco
nómico investi
do que, en tro
ques, non duvi
daron en estra
gar, con resul-

da alta fecundidade. 

Esta década dos noventa ten principiado 
baixo pésimos augúrios: a Guerra pase
ou-se nos primeiros dias .do pasado ano 
91, máis unha vez pola Terra, e seguiu a 
devastar os vellos pavos da Europa do 
Leste. A Peste, a Fame, e a Marte -as 
suas compañeiras de cabalgada- xa 
nunca nos abandonaran aos humanos. A 
visión apocalíptica non máis recolle que 
as "obras" permanentes máis noxentas 
dos homes. As causas, no que atinxe á 
barbárie do Golfo, foron -coma sem
prer- contraditórias, miserábeis e, se hou
bo algunha "xusta", ficou ensombrada po
las ·outras: os recursos naturais, as fontes 
de enerxia convencional e o afán de impor 
a supremacía política e militar ao resto do 
mundo, foron alguns .dos motivos, pouco 

tados de terra 
queimada e 

con impacto ambiental brutal. 

Entremestres os demos da bestialidade se 
volvían desatar outravolta neste noso mun
do, seguimos a celebrar e celebraremos 
anos e dias dedicados ao neno, á muller, 
ao meio-ambiente, á saúde. Mais, por que 
centrar este meu discurso princípalmente 
na infáncia? Sen dúbida poruqe pésie aos 
esforzos que a Organización Mundial da 
Saúde e a UNICEF veñen facendo co Pro
grama Ampliado de lmunización desde o 
ano 197 4, e cuxo obxectivo era ter vacina
dos contra o sarampo, a diftéria, o tétano, 
a tose convulsa, a poliomielite e a tubercu-

. lose, cando menos, a todos os nenes do 
mundo -e particularmente aos dos países 
en desenvolvimento-, no límite do 1990, 
estes nenes seguen a morrer por esas 
causas sinxelamente preveníbeis e, por 

suposto, ten sido imposíbel acadar com
pletamente aquela meta. A esperanza de 
vida ao nacimento neses mesmos países 
continua a ser cáseque de 20 ou 25 anos 
menos que a existente nos máis desenvol
vidos, e a causa principal é a mortalidade 
nas idades infantis. 

Tense demostrado por estudos de táboas 
vitais, que o incremento de esperanza de 
vida ao nacimento é debida aos logros na 
baixada da mortalidade nas idades neo e 
post-neonatal. lsto contradi certas intere
sadas informacións que queren ver nos 
avanzos técnicos a razón da lonxevidade 
conseguida no mundo desenvolvido. 

Agás os poucos anos gañados con trata
mento~ complexos e custosos, os adultos 
das sociedades avanzadas actuais non se
mellan ter acadado unha mellar saúde que 
os seus antepasados, en opinión de certo 
famoso científico. Mais alá dos cincuenta 
anos de idade, a baixa das taxas de morta
lidade, desde hai catro ou cinco decénios 
ten sido menos marcada que para os xóve
nes e ainda menos que para os nenos, e 
mesmamente cando princípia a nova xeira 
da medicina moderna ou tecnolóxica! Cal
cúlase que a contribución da baixada da 
mortalidade infantil ao medre da esperanza 
de vida ao nacimento sexa do 33% para as 
mulleres e do 50% para os homes. 

Daquela, non será exaxerado dicer que 
asistimos a unha situación semellante á 
época pre-microbiana do coñecimento 
científico, cando grandes avanzos na di
minución da mortalidade e da morbilidade 
se conseguiron simplesmente con medi
das sociais e económicas e de saneamen
to do meio: a hixienización do fogar, a eli
minación das augas negras e o subminis
tro permanente de auga potábel, o incre
mento da porción alimentar da família e, 
daquela, da renda, produciron nos tempos 
do fin do século dezanove, das mans de 
Chadwick na Gran Bretaña e de Shattuck 
nos Estados Unidos de América, verda
deiras revolucións nas situacións de saú
de dos seus povos respectivos.• 
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.. 
O PRECÁRIO DIREITO AO ABORTO 

NO ANTEPROXECTO DO CÓDIGO PENAL 

Despois de bastante polémica en relación coa necesária 
modificaeión da actual lexislación sobre aborto, e as dis
cusións a respeito da cal seria a psotura do governo, este 
amplia(a despenalización actual, xa que o suposto da 
"angúria" poderia considerarse incluído no suposto cha
mado ''terapéutico" (cando o embarazo afectaba ávida 
ou á saúde física ou psíquica da muller), dá pé a que os 
sectores máis reaccionários aproveiten esta modificación 
para facer de novo campaña-contra o direito ao aborto. 

A INSEGURIDADE XURIDICA 

Unha das críticas mais comuns á vixente lei é a inseguri
dade xurídica na que deixa tanto ás mulleres como aos 
profisionais da sanidade, xa que a .lei permite leituras e 
interpretacións restrictivas que posibilitan os procesa
mentos e os xuízos, nos que· se viola o direito á intimida
da das mulleres, permitíndose que as histórias clínicas 
saian dos centros sanitários e vaian parar ás dependén
cias xudiciais. 

Coa modificación que se. propón, esta inseguridade xurí
dica seguirá existindo, sen que se poda garantir que non 
se volvan producir procesamentos e xuízos pola actua
ción de calquer xuíz, médico ou fanático "pro-vida"-. 

UN DIREITO CON PREZO 

Outro dos aspectos conflitivos·da actual lei é a sua Qase 

VITORIA IG~IAS 

impraticabilidade nos centros públicos, dados os critéi
ros estrictos e restrictivos á hora de decidir que casos 
se axustan á lei, e ao boicoteo activo e pascio da maio
ria do persoal sanitário, que teñen convertido neste mo
mento unha prestación sanitária nun negócio privado. 
De feito hoxe pode considerarse un direito con prezo 
que se pode exercer sempre e cando se teñan cartos e 
información. 

A nova lei coas suas ambigüidades e coa normativa que 
desenvolveu o governo en matéria de obxección de con
ciéncia (que xa quererian alguns para a míli) segue sen 
recoller como se garantirá esta prestación· na rede sanitá
ria pública, e non podemos esquecer que a gratuidade da 
interrupción voluntária do ·embarazo, en calquer circuns
táncia e situación persoal, é unha condición indispensá
bel para que se respeite como un direito de todas. O con
trário é unha grave limitación para o seu exercício. 

Hoxe pode considerarse un 
direito que se pode exercer 
sempre e cando se teñan cartas 
e información 

AS NOVAS LIMITACIONS 

Pero non é só iso. Na actual lexislación, no suposto do 
aborto terapéutico, ao que se acollaron praticamente o 95% 
das mulleres que decidiron interromper o seu embarazo, 
non. hai limitación de prazo, co que é posíbel a sua realiza
éión no Estado español, ainda que a oferta para os abortos 
tardios sexa exclusivamente privada, moi escasa e pouco 
coñecida, tora dos pouquísimos casos indicados como le
gais na rede sanitária pública que se remiten a Leganés ou 
Móstoles. Coa nova proposta márcanse 12 semáns. 

Tampouco era necesário cumprir outros requisitos -agás 
o ditame médico que nas clínicas privadas como sabe
mos era automático-, agora haberá que acudir previa
mente a un centro público de planificación ou de servizos 
sociais para receber unha série de informacións várias. 

.ONDE ESTA O AVANCE? 

· Máis unha vez seguen sen recoñecer o direito das mulle
res a decidir sobre a sua vida, deixando .na man de espe
cialistas a capacidade de decisión, esquec.endo que as 
mulleres ternos a capacidade de traer ao mundo novos 
seres, pero que non pode converterse nunha abriga ou 
nun imperativo legal.• 

VITORIA IGLESIAS 

PERTENCE A COORDINADORA FEMINISTA "DONICELA" 
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(j-a{egos: 
.91.s mans de !Jlmérica 

Dos traballos que esperan a quen pretenda recompoñer a 
Atlántida da emigración non será o máis grande a busca dos pasos 
perdidos dos que se foron. Os camiños dos emigrantes deixaton 
rodeiras que aparecen por todo o mundo a pouco que se remo
van as silvas do tempo. O atranco principal será é a propia cróni
ca da emigración, o cobertor de lama que borra os recantos da ci
dade mergullada. A diáspora era algo tan patente que lañaba a re
tina, pero sobraron voluntários dispostos a construir unha falseda
de de cartón-pedra daquela realidade. 

U nha veces ería· a disparatada épica argonáutica, da que a ex
presión máis acabada é un ensaio dos 50 que explica que os gale
gos emigraban porque turraba deles con poténcia inexorábel o sol 
no camiño do mar; outras, a retórica da conquista que convertía a 
ombra chinesca de Pizarro nun home con maleta de madeira e . 

pasaxe daquela clase que se cha-mou turística, con tanta anticipa
ción á semántica falsificadora do franquismo; as máis das veces, as 

crónica pagadas polo negócio fabuloso dos armadores formaban 
unha vizosa fraga de argumentos positivos que non deixaban ver 

o bosque da traxédia. O coro dos que considerabn a emigración 
como un f eito da natureza contaminou pensamentos tan claros co
ma o de Ricardo Mella, por exemplo, nun traballo famoso. 

Rr este camiño somos, con Irlanda e Grécia, o país máis emi
grante do mundo pero perdimos os manuscritos que contaban a 

l:·~ .• ~:,:....~~· . .C.,,:->~:-)~, ... • x.;.::} '_,.,_.<"~"X;;,,. 
f..i.:~i¡_.-.~ ,•~;~,d.) N".¡).,".;•)"·!I..'\ (S ,-:.-,.!~".~d.,) 
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verdade do éxo
do. Recuperar as 
cadras de tanto 

mapa trabucado só 
será posibel desde a 
contestación leal a 
unha pregunta sinxe-

la: ¿por que emigramos 
tanto os gal egos?. A 
partir desta elemental proposición metodolóxica todas as pezas da 
crónica perdida comezan a acaer con armonía coma nestas páxinas 
conmovedoras que compuxeron Gonzalo Allegue e a sua equipa. 

No primeiro tomo, ofrécese unha estensa docu
mentación baseada en arquivos, protocolos nota
ríais, prensa do século XIX, diarios e testemuños per
soais ... , que falan das condicións da vida galega ne
se século, tan precarias que fixeron inevitable aquel 
éxodo. A usura, os foros, hipotecas e embargos, fo
rnes e enfermidades case endémicas, recollidas nun
ha escolma excepcional ata agora nunca xuntada. 

O segundo tomo consta de máis de duascentas 
fotografías que documentan os traballos, oficios, a 
vida cotiá dos galegas de Alén Mar. Coñeza a vi
da abordo dos viaxeiros, o formigueo humano dos 
Hoteis de Inmigrantes, como vivían os carboeiros 
galegos da ciénaga de Zapata, os almaceneiros, 
mozos de "bodeguita" e café, os galegos "garim
peiros" buscadores de curo e diamantes, os sirin
gueiros do lquitos amazónico ... A vida humilde de 
tranviarios, chóferes, floristas, augadores e mari
ñeiros, de como se fixeron ricos ou voltaron a Gali
cia pobres e miserentos. 

Os libros .que todos os galegas deben co.ñocer!! 
XAÁVENDA 
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Q V CENTENÁRIO 

Candidata ao prémio Nobel da Paz, 
converteu a sua vida en voz dunha guerra esquecida -

Rigoberta Mene hu, ª última deusa Quiché 

1Cada vez estou máis certa de que non acabarán con nós' 

• ANTON PRIETO 

Non sabemos que 
pensarian hai dous mil 
anos aqueles avós dos 
quichés que puñan eri 
mans de pequenos 
homes de madeira. a 
responsabilidade de 
gardar o bosque e de que 
o mundo, lago de ser 
cirado pala culebra 
Gucumatz, o lóstrego 
Caculhá e o raio Raxa, 
comezara a sua andaina. 
Rigoberta Menchu, hoxe, 
vai vivindo por ese 
mesmo mundo, xa sen 
deuses e con avións, 
platicando sobre as más 
artes doutros homes. 
Outros homes pálidos e 
máis longos que ensaian 
en Guatemala todas as 
barbaridades do mundo, 
e malgastaban a sua voz 
dicindo que ela e os seus 
andaban a voltas con 
"causas de soviéticos". 

Rigoberta Menchu, a última deusa 
Quiché, foi proposta para un Pré
mio Nobel da Paz polo que apos
tan numerosos círculos relixiosos, 
políticos, intelectuais e académi
cos, segundo se recolle nunha de
claración realizada na cidade me
xicana de Xelaju o 11 de Outubro
de 1991. Nesta muller aceitunada, 
con 33 anos de miradas tristes, e 
pouco máis de metro e médio de 
corpo envolto en roupas tecnico
lor, simbolízase unha resiténcia 
enxordecida polas grandes co
rrentes de opinión da humanida
de. América e a sua identidade 
cobran, nos seus poemas sinxelos 
cheos de combate e "fermosas 
mulleres da miña terra, curandei
ras do abrente e da luz", dimen
sións que se nos descobren no 
ano estigma dunha Europa con 
cincocentos anos de complexos. 

Un destes poemas, recitado cun
ha voz "que está cáseque esgota
da polo uso", abriu unha conferén
cia que o Concello de Oleiros or
ganizou no Teatro das Torres de 
Santa Cruz, como apoio á sua 
candidatura a tan simbólico galar
dón. "Dician que todo o que oco
rria na resisténcia guatemalteca 
eran loucuras de soviéticos, pero 
hoxe non hai soviéticos e segue 
habendo resisténcia. Os incrédu
los están hoxe comprobando que 
existían causas máis profundas", 

· dicia pouco antes de louvar o país 
físico e humano: "Oxalá conser
ven asi a sua terra, chea de verde, 
nun mundo onde se ven tantas 
paisaxes arruinadas, con moitos 
edifícios e contaminación, onde xa 

se perdeu a humanidade". 

A proposta para o prémio Nobel, 
realizada polo escritor Adolfo Pé
rez Esquive!, deu unha nova opor
tunidade para que nalguns lugares 
de ocidente se volvese talar da 
tráxica realidade de Guatemala, 
un país de dez millóns de perso
as, atravesado por máis de 50 
anos do que a resisténcia chama 
"conflito armado interno" e cunhas 
escalofriantes cifras de viúvas de 
guerra e tillos de "país irresponsá
beis'', na sórdida linguaxe oficial. 
Un país no que se talan 23 idio
mas diferentes, e no que boa par-

te da povoación non coñece o úni
co idioma oficial desde hai 500 
anos: o castellano, "un país con 
habitantes que teñen moito en co
mun: a miséria, a fame, a repre
sión, o analfabetismo e a ditadu
ra", en palabras de Menchu, que 
participa con outros . guatemalte
cas no obxectivo de "fundar unha 
pátria multi-étnica, multi-cultural, 
coaque soñaron os máis de 
47.000 desaparecidos vítimas da 
guerra máis antiga e dura de Lati
noamérica, que tamén deixou un
has 75.000 viúvas, 250.000 orfos 
de guerra e uns 100.000 exiliados 
e refuxiados". 

E asi me naceu 
a conciéncia 
A hoxe candidata ao Nobel é unha 
máis de tantas e tantas mulleres 
que experimentaron dentro de si 
mesmas a forza dunha guerra ig
norada e da que cáseque todo se 
ignora. Pouco despois de comeza
do o ano 1980, o seu pai era quie- · 
mado vivo, xunto con outras 38 
persoas, durante o asalto á Embai
xada de España onde se refuxiaran 
para reclamar apoio internacional 
contra a sanguiñaria situación que 
atravesaba o seu país. Tres meses 
despois, ocorria· o mesmo coa sua 
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nai, secuestrada, torturada e asasi
nada. Todo iso aparece refletido no 
seu libro "Me llamo Rigoberta Men
chu y así me nació la conciencia", 
traducido xa a 1 o idiomas. 

Igual que outras mulleres da sua 
rexión, hoxe traballadoras silencio
sas das organizacións sociais ou 
relixiosas, chamamos Rigoberta 
Menchu ao froito dunha formación 
autodidacta adquirida entre a dure
za dos cultivos de algodón, café e 
azúcar da costa Sul do país. Máis 
tarde pasa a servir nunha casa da 
capital, e posteriormente, xa no 
exílio, a desenvolver unha fresca 
actividade diplomática a prol dos 
direitos humanso e culturais, arro
deada sempre dunha imensa tris
teza: "A piar das guerras é aquela 
que non se coñece. Non podemos 
pedir solidariedade, porque a xen
te non sabe que ali constantemen
te se están a cometer masacres. 
Ternos o exemplo do Salvador. 
Asinaron a paz con grandes ceri 
mónias, e o mundo xa esqueceu 
todo o que ali pasaba. Hoxe, esta
se a dar un retroceso, sobretodo 
porque non se fala disto. Na Euro
pa tende a crerse que todos os 
muros eran o de Berlin, pero non é 
asi , hai unha imensa cantidade de 
muros que non se ven, e todos sa
bemos que as garantias de paz 
son unicamente as solucións dos 
problemas que orixinan os confli
tos, ainda que se acochen baixo 
este ou aquel muro". 

De cando en vez, Menchu fai unha 
concesión ao optimismo, rezuman
do esa boa vontade humanística e 
ilustrada que todo progresista leva 
dentro: "Pero confiamos no porvir 
do mundo, porque a imensa maio
ria dos povos teñen futuro .e hoxe, 
a fins do século XX non podemos 
andar con mitos ultrapasados. Ain
da que moitos governos america
nos e europeus se avergoñen da 
existéncia dos indfxenas, a nosa 
xente ten cada dia máis conciéncia 
de seu. Hoxe hai xa un orgullo dos 
quichés, toda a xente está recupe
rando o verdadeiro conceito de Utz 
Patan, que significaba elevar, se
mentar os bons ofícios, as boas 
accións. Cada vez estamos máis 

'A loita polos dfreitos 
humanos é unha 
loita moi frustrante, 
moi desagradecida, 
a arte da 
negociación non é 
nada simples, 
sobretodo para as 
vítimas da 
represión, o siléncio 
e a impunidade'. 
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'Moitos dos nasos 
devanceiros se 
teñen sacrificado 
aos deuses maias, 
hoxe sacrifícanse 
ao capital, porque 
hoxe todo é mercar, 
todo comprar 

r-------------------------------------------------------------------------------, 
O Governo guatemalteco apresenta unha candidata 
alternativa para desacreditar á Rigoberta Menchu 

e vender. 

convencidos de que nunca acaba
rán con nós". Hai, ademais, unha 
proposta para que o 8 de Outubro 
regrese a Guatemala, e que, can
do estexa ali, volva á terra dos 
Quichés, a Santa Cruz de Quiché, 
o cal é un estímulo á convivéncia 
dos índios cos mestizos". 

Comenta tamén con pracer que fo
ron moitas as institucións de todo 
tipo que apoiaron a causa índia, 
dentro e fóra do país: "Todo o que 
se dixo desde posicións índias , 
asumiuno o Consello Superior Uni
versitario, as igrexas católicas e 
evanxélicas, e moitos outros orga
nismos vivis . Hai moitas cidades 
que nos oferecen as suas chaves 
de honra, pero se non recebemos 
máis, é porque aos índios non se 
lles deu a chave da cidade onde 
viven, e porque a imensa maioria 
dos pavos indíxenas viven na es
cravitude en pleno século XX. Eu 
sei que a vostedes lles custa en
tender isto, pero o certo é que así 
como moitos dos nosos devancei
ros se teñen sacrificado aos deu
ses maias, hoxe sacrifícanse ao 
capital , porque hoxe todo é mer
car, todo comprar e vender". 

A aprendizaxe 
da negociación 

O traballo lexislativo que levan a 
cabo é tamén importante, segun
do palabras de Menchu: "Celebra
mos hai dias en México a Primeira 
conferéncia dos Direitos Humanos 
nos povos indíxenas, no Congreso 
dos Deputados, algo que nunca 
pudéramos ter feíto antes , pero 
agora si que pudemos e chega
mos até a propor unha série de 
cambios lexislativos nas constitu 
cións americanas de natureza ra
cista, ou feitos como a celebración 
do "Dia da Raza", algo que non 
entendemos: a que raza se reti 
re?, á hispana?, á mestiza?, á sa-

Os militares guatemaltecos 
non aturan a ·idea de que a 
concesión do Nóbel a 
Rigoberta Menchu axude á 
oposición política a facer 
ver ao mundo, xusto no 
renomeado 500 
aniversário, o xenocídio 
que cometeron durante 
décadas. Para evitalo 
mesmo promoven outra 
candidatura alternativa, a 
traballadora social Elisa 
Malina. 

A pergunta que todos se fan é se 
Rigoberta Menchú gañará o Nó
bel da Paz. Moitos celébrano co
mo unha homenaxe merecida ao 
povo Ameríndio conquistado hai 
cincocentos anos, mais para as 
autoridades civís e militares de 
Guatemala é unha herexia com
pleta e ven a este muller miuda, 
de 33 anos e exilada en México 
desde 1981, como o símbolo da 

xona?, á índia? .. . Asimesmo, re
clamamos a liberación de todos os 
presos políticos indíxenas". 

O cepticismo é a arma máis reco
rrente cando a Rigoberta Menchu 
se lle tala do prémio Nobel. Non 
se sabe se o apoio recebido ao 
longo das suas viaxes vai ter o 
seu reflexo na decisión do xurado 
sueco. Como abraiada por se sen
tir o símbolo desa redención, a lí
der parece consciente de que a 
función propagandística a pral da 
causa índia é o máximo rendimen
to que os indíxenas americanos 
poden tirar do prestixioso galar
dón. "Seria -conta- un estímulo 
para a loita, para o que a nosa 
xente está facendo día a día. Alé
granos a amizade fraternal dos 
pavos, porque todos os apoios 
que estamos a receber son labra
dos un por un, pouco a pouco, 
froito dunha solidariedade interna
cional traducida persoa a persoa, 
como hoxe que estou con todos 
vostedes aqui na Galiza". Tivo ta
mén unha lembranza para as per
soas de releváncia que lle están 
prestando o seu apoio público, en
tre as que destacou ao presidente 
francés Fram;ois Mitterrand "que 

RIGOBERTA 
EDUARDO GALEANO 

Ela é unha índia maia-quiché, nacida na aldea de Chimel, que recolle 
café e corta algodón nas plantacións da beiramar desque aprendeu a 
caminar. Nos algodonais viu cair a dous irmáns séus, Nicolás e Feli
pe, os máis miniños, e á sua mellor amiga, ainda a meio encorporar, 
todos sucesivamente fulminados polos pesticidas. 

O ano p~sado, na aldea de Chajul, Rigoberta Manchú v1u como o 
exército queimaba vivo a seu irmán Patrocf nio. Moi logo, na embqi
xada de Espafla, tamén seu pai foi queimado vivo xunto con outros 
representantes das comunidades indias. Agora, en Uspatán, os sol
dados iiquidaron á nai moi de vagariño, cortándoa en anaquiños, 
despois de vestila con roupas de guerrilleiro. 

Da comunidada de Chimel, onde Rigoberta naceu, non queda nin
guén vivo. 

A Rigoberta, que é cristiana, ensináranlle que o verdadeiro cristián 
perdoa aos seus perseguidores e prega pola alma dos seus verdugos. 
Cando lle baten nunha meixela, o verdadeiro cristián oferece a outra. 

Eu xa non teffo meixela que oferecer -compraba Rigoberta. + 

(MEMORIA DEL FUEGO. EL SIGLO DEL VIENTO) 

subversión. 

Oficialmente, o exército guat~
malteco e o Presidente Jorge 
Serrano procuraron non facer 
declaracións hostís á candidatu
ra da Menchú, pero extraoficial
mente consideran que seria un 
prémio para unha persoa signifi
cada do que eles denominan 
"brazo político da guerrilla". Se
gundo informou o xomalista fran
cés Bertrand de la Gendre a 
medida da irritación militar mós
traa o feito de promover a sua 
própria candidata, Elisa Molina, 
como alternativa de oposición á 
líder ameríndia. 

O director do semanário 
Crónica, Gustavo Berganza, de
clarou "ao promover a candida
tura de Elisa Molina, unha traba
lladora social que fixo un gran 
traballo en favor de cegos e xor
domudos, o noso governo con
sagra a división do país en duas 
sociedades: os Indios Maias nas 
áreas rurais e os Ladinos (mistu-

Hoxe hai xa un 
orgullo dos quichés. 
Cada vez estamos 
máis convencidos 
de que nunca 
abararán con nós. 

nos enviou un saúdo moi forte, 
coa intención de contribuir a ra
char o siléncio internacional". 

"A loita polos direitos humanos é 
unha loita moi frustran.te, moi de
sagradecida". Sincéirase na sua 
vi,sión do panorama internacional: 
"E moi frustrante porque todo se 
nogica. Negócianse as resolu
cións, negócianse as rexións, ne
góciase a quen condenar e a quen 
non. Nestes 1 O ou 12 anos, boa 
parte da miña vida e da dou~ros 
moitos compañeiros decorreu po
los pasillos das Nacións Unidas, e 
isa fíxonos comprender que a arte 
da negociación non é .nada sim
ples, sobretodo para as vítimas da 

ra hispano-india) , nas cidades". 
A povoación maia e os seus 
descendentes representan un 
60% da povoación do país, foron 
sometidas a unha implacábel 
persecución durante os doce úl
timos anos nunha campaña que 
os sucesivos dictadores militares 
chamaban de "pacificación". · 

Alguns talan de 40.000 desapa
recidos, tantos como o total de 
Chile e Arxentina nos anos da 
chamada "guerra suxa". Deza
seís cemitérios segredos, dos 
cales só seis foron descubertos, 
son investigados pola Coordena
dora Nacional de Viuvas de Gua
temala, pero hai quen pensan 
que son moitos máis. Segundo o 
antropólogo norteamericano Cly
-de Snow a apertura das foxas 
comuns axudarán a coñecer a 
profundidade das atrocidades 
cometidas en Guatemala, "nin
guén pode reescreber a história, 
e dicirnos que durante tantos 
anos tráxicos nada sucedeu ~n 
Guatemala".+ 

represión, o siléncio e a impunida
de, e eu son parte desas · vítimas. 
Non é fácil recoñecer que é duro 
negociar cos direitos humanos, 
pero hai que facelo". 

Neste tempo, porén, confesa ter vi
vido intensamente: "Foron dez ou 
doce anos, pero en realidade é co
mo se fosen centos de anos de vi
da coñecendo centos de proble
mas, centos de experiéncias, e 
compartindo unha desesperación 
de moita xente que o único que po
de pensar é que moita outra xente 
póde facer moito por eles, pero o 
certo é que non poden facer nada. 
De aí nace a frustración. Hai moi
tas resolucións da ONU que non se 
teñen aplicado, pero tamén hai ou
tras condenas que, por motivos po
líticos, van adiante moi axiña. Qui
zá antes da caída do muro de Ber
lin os tratos sobre os direitos hu
manos eran máis definidos, e o te
rríbel de hoxe é que non está nada 
definido, e iso contribue a que non 
nos dé tempo a desfacer a maleta. 
De carregar con ela tal e como se 
sacou da Terra, para agardar o re
torno en pondicións de dignídade e 
xustiza. E duro agardar cunha ma
leta feíta durante 11 anos, pero pa-

Rigoberta Menchu 
parece consciente 
de que a función 
propagandística a 
pral da causa í ndia 
é o máximo · 
rendimento poden 
tirar do prestixioso 
galardón. 

ga a pena". 

A identidade dos povos indíxenas 
é o eixo do diálogo que por princí
pio recorre á identificación "cos 
pavos máis oprimidos do mundo". 
Descorazónaa o feito de viaxar 
por aí e comprobar como a ONU 
nen sequer editou un cartel ca ga
llo de 1993 como ano dos pavos 
indíxenas, cando sobre o 94 como 
ano da fam.ília, xa circula moita in
formación. "Estamos a preparar 
unha Declaración Universal sobre 
os pavos indíxenas, e intentare
mos que o 93 non se reduza a un
ha actividade nominal. Sabemos 
que hai xa unha declaración dos 
Direitos Humanos, e ise debería 
facer inecesária unha declaración 
como estoutra, mais talvez será 
bon ter algo explícito para que os 
nosos tillos podan acudir á lexisla
ción internacional". 

A celebración europea do V Cente
nário serviu tamén para os pavos 
indíxenas colleren folgos para dar 
a coñecer ao mundo as suas in
quedanzas . "Fíxonos reflexionar, 
reafirmarnos como povo oprimido, 
e, sobreto, fixo que nós mesmos 
comprendésemos a diversidade 
cultural dun continente imensa
mente rico como é América. Tan 
importante é ese descobrimento, 
como o sería o feíto de naceren no
.vos conceitos nacionais en toda a 
América. É a constatación de que 
existen duas versións do que é 
América: a oficial e a extraoficial. 
Hai moito que cambiar para darlle · 
á hístóira o seu xusto significado, 
sen tratar de negar o mao ou o bon 
que se fixo en 500 anos. Hai que 
recoñecelo, e recoñecer tamén que 
será unha oportunidade para o fu
turo". Un futuro no que Rigoberta 
Menchu desexaria ver convertido o 
seu país nunha república multi-cul
tural, na que se respeitase a ídentí
dade de cada un dos pavos indíxe
nas, e tamén a realidade mestiza.+ 

XOSÉ CASTRONOZ NOTICIAS 
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Vivimos no m'ellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O Conselleiro de 
Traballo, Gil Sotres, o 
alcalde de A Estrada e 
vários concelleiros 
inauguraron no centro 
social desta localidade 
unha mesa de billar. 
O acto non puido 
completarse por falta 
de tacos. Vários dos 
vellos presentes 
levaron 
posteriormente ao 
Conselleiro á segunda 
planta do edifício para 
que poidera observar 
as pingueiras. Gil 
Sotres prometeu 
arranxar o tellado e 
fornecer de tacos o 
local. .'. ·· 

O secretário de 
Estado para a 
Defensa, José Miguel 
Hernández, dimiteu en 

• protesta polo recorte 
orzamentário. 
Desaproveitou en 
cámbio várias 
oportunidades máis 
honrosas para facelo, 
como a que tivo ao 
enteirarse do trato 
discriminatório que 
sofren ainda os 
militares da república. 

Francisco López 
lglésias, novo director 
de informativos da 
Rádio Galega, non ere 
que existan dirixismos 
informativos nas 
empresas (segundo 
explica nunha 
entrevista a El Correo 
Gallego). Os xefes, 
afirma, "non son 
censores, senón que 
teñen unha visión 
global". Esa .visión 
global impide por 
exemplo que na Rádio 
Galega se poida 
entrevistar a 
responsábeis do 

. Sindicato Labrego. 

o "ñ" 
de Camarinhas 
As vezes é lógico crer que vive
mos no melhor dos mundos possí
veis; outras vezes eremos viver no 
pior dos impossíveis ... sempre é 
devida tal duplicidade ao momento 
que creamos estar vivendo. 

Hoje estamos vivendo no melhor 
dos mundos possíveis para o ga
lega, mas teriamos de deslocar 
esta situac;om e vive-la quinze 
anos atrás. Mas a realidade nom 
é esta e vivemos hoje, e asi
tuac;om do galega é má, muito 
má e a principal causa é crer que 
vivemos no melhor dos mundos 
possíveis e pe-
car de falta de 
audácia e defe-
s a de ataque Se o "ñ" 
decidida. Ca- e' deles que 
minhamos com 
ritmo, mas ain- fam OS 
da insuficiente e nacionalistas 
mal sincroniza-
do, e o que há galegas 
dez ou doze usando e 
anos poderia abusando 
ser -que nom 
era- válido ho- dele?. 
je é mariifesta-
mente ·ineficaz, 
antieconómico e 
provinciano, por isso, necessita
mos a audácia dos vencedores e 
a vontade de ser nós, sem medo 
ao eleitorado. 

Por isso, é sintomático da falta 
de audácia o que em ANT do 17 
de Setembro na Aldeia Global se 
faga o comentário seguinte: 
"Quizá os castellanos que tanto 
defenden o seu "eñe", non gaste 
tanto deste" 

Se o "Ñ" é deles que fam os na
cionalistas galegas usando e 
abusando dele? Nom é umha 
prática esquizofrénica argumen
tar como se faz e utilizá-lo nos 
parágrafos que precedem e nos 
que seguem ao comentário?+ 

. XAVIER LoUREN(:O AGRA 
(ÜURENSE) 

Matriculas 
con "OU" 
Recolhendo o sentir popular é 
que pedimos a legaliza~om das 
letras "OU" nas matrículas dos 
veículos que hoje levam OR. 

As letras OR nas matrículas dos 
veículos ourensanos som mais 
que um indicador externo e de 
transcendencia da espanholi
zac;om do topónimo. Dever de to
dos é reivindicar e trabalhar por 
que o topónimo seja reconhecido 
na sua única forma, além de ser 
também de justic;a e de lei. 

Seguir mantendo a situac;om ac
tual e manter umha ilegalidade e 
transmitir por toda a parte o to
pónimo "a espanhola". 

Fazer ouvir a nossa voz é neces
sário neste momento em que é 
dever reescrever a história. A ju
risprudencia está sentada no ca
so catalám com Lleida e Girona 
e o modelo a copiar se for ne
cessári o, adaptando as cir
cunstancias ao nosso caso. 

Reclamar o que é nosso publica
mente é um dever e um direito. E 
da nossa consciencia como co
munidade diferenciada depende 
o nosso futuro e o dos nossos. 

Nos nossos veículos "OU", é de 

GON~ALO 

' 
""'. 

\\ . ,..,,..,,.-, . . 

Jusfü;a. 

Escrito reclamando o direito a 
utilizar as letras "OU" nas nossas 
viaturas fórom enviados a ca.ma
ra Municipal de Ourense, Depu
tagom de Ourense, Governo Ci
vil, Chefatura de Trafico e a to
dos os nieios de comunicac;om. 

Estas e quaisquer outras iniciati
vas poderiam ser efectivizadas 
por todas as forc;as vivas e com
prometidas com a regalegui
zac;om do Pais. + 

GRUPO RfilNTEGRACIONISTA 
AuroNoMo MEENDINHO 

( ÜURENSE) 

Telegrama a 
Camilo Nogueira 
Sr. Nogueira e ideoloxias afins 
STOP. Labregos e labregas gale
gas sorprendidos seu casamento 
linda moza ária STOP: Nós aqui 
ser galegas STOP: En Europa 
ser emigrantes STOP. Máis leite 
e menos Maastricht STOP. Máis 
carballo e menos merda STOP. 
Nación galega estar formada la
bregos, mariñeiros, obreiros e 
outros eiros STOP. Galiza non 
clase média STOP. Galiza clases 

inteiras STOP. Socialdemo-grá
cia caput colega STOP. Ti seguir 
camiño Carrillo STOP. Carrillo 
ser "castizo-castellano" STOP. 

• Europa marchar várias velocida
des STOP. Perigo escarallamen
to caixa cámbios STOP. Cabeza 
en Europa, en Galiza perigo dia
rrea mental STOP. Nós se o te
m os comémolo STOP. Maas
tricht non dá un can STOP. Ollo 
ao can! STOP. Ollo ao parche! 
STOP. Mercado Comun Re
quiescat in Maastricht. Amén 
STOP. Corto e cámbio. + 

Faro noso 

EMILIO LoPEZ 
(LUGO) 

Alabado por uns, utilizado por 
outros, esnaquizado polos máis 
ergueuse un novo dia o cúmio 
do Faro. 

Tempo xa da romaria que este 
ano se sumaria ás moitas, que 
quizá pasivamente, ten que su
portar a mítica montaña. 

Como nas anteriores todo era di
vertimento, derroche, agresivida
de contida que estoupa tristemen
te en deterioro de quen todo dá e 
só aldraxes recebe, que dá vida, 
construe cultura e garda silenzos, 

do que repousa miradas. O vello 
monte do Faro, louvado, cantado, 
recordado polos antergos. 

E nos xa o sabiamos, máis unha 
vez toda a festa teria un amargo 
saldo, un alto prezo que pagar, 
máis unha vez sabiamos que ao 
rematar o máis perxudicado se
ria o de sempre, o monte que se 
ergue no interior da Galiza, en 
Chantada, vixia · 
nestes tempos 
de todo tipo de 
aldraxes que 
sofre o pobo, a 
sua cultura , 
ecoloxia e vida. 

Non ia ser me
nos despois de 
recebar cazado-
res, incéndios, 
pepés, romaxes 

Xa só nos 
queda agardar 
a silenciosa 
vinganzada 
natureza. 

de todo tipo, estradas estragado
ras, pestes, carreiras, enfermida
des ... hoxe tamén recebiria, no 
nome da festa, que deberia ser a 
verdadeira festa, lixo, fume, su
xedade, insoléncia. 

Xa só nos pode quedar a alguns 
que no Faro vemos algo máis, 
agardar, máis unha vez agardar 
a silenciosa vinganza da nature
za, a venganza de quen todo eu 
e só mal recebe. 

Porque sabemos que se seguirá 
a talar del, a artellar romaxes e 
excursións , batidas e estradas 
sen nunca contar con ese peda
zo de vida, de árbores, de rios e 
fontes, de lobos e paxaros, de 
máxia e noites tepedas, de silén
cios rotos. 

A nosa esterilidade de sentimen
tos pronto traxicamente poderá 
traer, de seguir asi o valeiro de 
vida que o monte nos dá. E o 
vemos, sentímolo e quen o que
remos non podemos calar. 

O Faro marre, irremediabelmente 
morre, suxo, contaminado, estra
gado, incendiado, baleiro da vida 
que nel garda, marre. Salvádeo!! • 

ANxoMOURE 
CHANTADA 

Solidariedade 
con Cuba 
Hoxe Cuba está a pasar unha 
profunda crise, tras a ruptura ou 
caída do réxime socialista na 
URSS. 

Xa que a antiga Unión Soviética 
era o povo que máis axudaba 
aos pavos de idea comun e po-

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

O compositor 
do hino 
dos EE.UU 
O hino dos EE.UU que tantas 
veces se sintiu no Estadium de 
Montjurc con motivo das Olim
piadas, ten unha históira moi 
curiosa e singular polo que a 
nós os galegas concerne. A le
tra é de Francis Scott Key, axu
dante do xeneral Smith que foi 
enviado ao buque inglés Min
den para tratar do canxe de pri
sioneiros, durante a guerra de 
Liberación con Inglaterra. Pare
ce ser que mentres os ingleses 
bombardeaban o forte Me 
Henry e o porto de Baltimore, a 
este non o deixaron mover do 
sítio, e cando á mañá seguinte 
veu ondear a bandeira no cá-

seque derruído forte , escrebeu 
cheo de entusiasmo a poesia 
que despois se converteria na 
letra do hino 
Stars and Strí-
pes for ever. 

Até aqui , con 
máis ou menos 
fortuna e opor
tunidad e, pó
dese atapar 
este feito nal
gu nhas famo
sas enciclopé
dias , o que xa 
non é tan doa-
do de atapar, é 
o nome . do 

Non é outro 
que o tillo dun 
emigrante 
galega 
chamado 
Xoan Felipe 
Sousa. 

compositor. E isa é o que nos 
concerne a nós, porque este 
non é outro que o fillo dun 
emigrante galega chamado 
Xoán Felipe Sousa, nado en 
Washington no 1854 e morto 

en Reading , Penn. no 1934. 
Xoán Felipe Sousa foi un 
compositor de bastante fama 
que deu música a algunhas 
marchas e óperas bufas, mais 
do que os estadounidenses 
descoñecen saber que foi o 
autor do seu hino. 

Será que para eles é máis im
portante chamarse Me ou von e 
que todo canto cheira a hispano 
os alarma? Por que o composi
tor do seu hino con apelido ga
lega é acochado no abismo das 
páxinas como se federa? Será 
que o seu racismo chega a tan
to? Ou é que se avergoñan de 
que o seu hino tora a inspira
ción dun oriundo galega? 

Moitas destas interrogantes 
non teñen doada resposta. + 

X.L. VEIGA 

(TARRAGONA) 
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G L O B A L lfrl~ 
vos con desexos de liberdade 
como o pavo Saharaüi. 

. Cuba é un país, unha illa tropical 
do Océano · Atlántico, situada no 
mar Caribe, 
frente á costa 
americana da 
Florida. 

O pavo cubano 
é descendéncia 
de todos os na
sos avós e nati
vos cubanos. O 
pavo cubano, 
acolle a toda 
esa povoación 
galega que vive 
fora da sua te
rra. Hoxe todos 
eses nasos ir-

É necesáro 
que se rompa 
o bloqueo 
porque antes 
de calquer 
idea, están os 
direitos 
humanos. 

máns, irmáns de carne e de san
gue, nenas e nenas, anciáns ino
centes, que necesitan apoio, 
comprensión, e sobretodo Solida
riedade, que non lla damos e que 
a necesitan para poderen viver. 

É necesário que se rompa o blo
queo existente porque antes de 
calquer idea, están os direitos 
humanos. Os direitos que deben 
ser recoñecidos a todo o mundo; 
e a toda a humanidade existente. 

Porque como dicia Castelao, en 
referéncia aos galegas emigran
tes : "Porque son de mi sangre y 
son de mi carne". Rompamos o 
bloque, por favor. En solidarieda
de con Cuba.• 

}OSÉ l.oRENW PuJME · 
(VIGO) 

Sentimentos 
ecolóxicos 
Hoxe todos dic imos "eu son 
ecoloxista", sen saber moi ben o 
que isa significa ou como pode
mos demostralo na prática, xa 
que é moi fácil dicilo e despois 
seguir un ritmo de vida contami
nante e agresivo co planeta, o 
que comporta unha despreocu
pación sen saber a consecuén
cia imed iata, ou a máis longo 
prazo que poden ter os nasos 
actos máis cotiáns. 

Só a información non falseada 
pode desvelarnos os resultados 

ambientais dunha vida consu
mista, agresiva desde o naci
mento até a morte. Pero .quizá 
esa mesma información de non 
ser continuada, fai esquecer ra
pidamente a concienciación que 
pudésemos adquirir e facilmente 
caíamos na máxima de "total, 
ainda que o faga eu, non o fai 
ninguén máis". · 

Creo que ser ecoloxista polo tan
to non é causa dun dia, ou dunha 
acción concreta, é talvez un enfo
que da vida en harmonía coa na
tureza. E mirar máis alá de cada 
pequena cousa e tender cara un 
ponto de vista global do medio. 

Viver todos os dias desde a ma
ñá até a noite intentando ser con
secuente, o non gastar auga, luz, · 
papel , coche ... recursos en suma 
que son escasos, non deitar ao li
xo cousas que podan servir e se
ren recicladas ou ben reutiliza
das, non empregar fertilizantes 
que perxudiquen as terras, coidar 
todos os sítios por onde se pasa, 
pero sobretodo sentir a natureza, 
o meio como al-
go que é de to-
dos e que hai 
que coidar. 

Ante as desfei
tas e os erras 
procurar solu
cións reais ou 
utópicas. 

Criticar o que 
está mal pro
pendo alternati
vas construtivas. 
Porque , hoxe, · 
ser "ecoloxista" 
nun mundo de-

Sóa 
información 
non falseada 
pode 
desvelarnos 
os resultados 
ambientais 
dunhavida 
consumista. 

sorganizado é sobretodo ser críti
co, dicer non, buscar novas viei
ras polos que camiñar. Sobretodo 
non rendirse palas negativas, os 
fracasos, cansáncios, senón mi
rar adiante e seguir loitando. 

Para ser "ecoloxista" nun mundo 
contaminado a todos os níveis 
fai falta moito valor e sobretodo 
moito amor. De todas as formas 
paga a pena e os sentimentos 
positivos que xera esta forma de 
ver a vida compensan con cre
ces os maos momentos.• 

MARINA VIIA 
( PAPAVENTOS, E DUCACIO N 

AMBIENTAL) 

RUINDAD E 
NANINA SANTOS 

Arrepio prodúcenme a min eses pais e nais agolpados ás por
tas do coléxio San Juan de Dios, na Goleta, Málaga, berrando 
"Fora, apestada!" e outras contra Montse, a da SIDA. Tamén 
aqui: O Foxo, A Estrada. 

Talvez os que hoxe berran iso, insultan, educan aos seus vástagos 
no medo, a insolidariedade, a superstición, mañá padezan SIDA 
-oxalá non!- en carne própria, na dos fillos ou dalgun ser queri
do. O pánico non preserva de nada. A insolidariedade, tampouco. 

Criticamos á Inquisición, á Idade Meia ... porén, están con nós. 
Entre nós, ainda que o Vaticano se dispoña-agora a condenar á 
xente que ere que o destino está nas estrelas -horóscopos. 

Á xente apestada, daquelas, púñaselle fora da cidade, nos cami
ños, deixándoa apodrecer na. miséria do mundo, da humanida
de. Hoxe, dos pais e nais que se esforzan na "instrución" dos 
adolescentes e adultos de mañá. Alguns padecen SIDA ou hepa
tite B. Outros pior: analfabetismo moral. 

Máis valeria aos reitores da sociedade dar instrución e bater na 
superstición e o p~ ánico -á Igrexa . reeditar, versoión SIDA, a 
parábola do samaritano--, e desfacer, así, o que eles mesmos 
foron sementando.+ 

Necesidade 
de promocionar 
o nacionalismo 
gal ego 
No ano 1935 con motivo do "Dia 
da Pátria Galega" publiquei catro 
pequenos artigas neste mesmo 
xornal titulados "Cara a fase di
námica do nacionalismo galega"; 
nos que sostiña a urxéncia e ne
cesidade de fomentar o naso na
cionalismo en todos os níveis de 
actuación política e cidadá, como 
base para conquerir unha Galiza 
máis digna e próspera. 

Eu era daquela un rapaz das 
"Mocidades Galeguistas" de Ou
rense. Confiaba ilusionadamen
te, dada a miña inexperiéncia e 
os poucos anos, que era doado 
convencer aos galegas para que 
aceitasen esta solución, funda
mental para Galiza. 

Desde aquela transcorreron 57 
anos, gran parte deles cheos in
xustizas, angúrias e tristura pa
ra a nosa terra. Non foron sufi
cientes para que nos decatáse
mos que sen unión, solidarieda
d e e respeito para as nasas 
causas Galiza non representaría 
nada en España nen no mundo. 
Seria tan só unha simples re
xión colonizada. 

Sen embargo, o nacionalismo 
galega ten a sua raigame nas 
próprias eséncias vitais do povo. 
Forma a entraña e cerne intrans
feríbel dos nasos costumes e for
mas de vida; e todas as demais 
institucións responden tamén a 
ese mesmo carimbo. . 

Ten hoxe o nacionalismo posibili
dades de converterse nun pro
xecto colectivo capaz de ser 
aceitado pela maioría do país? 

Sobre esta idea básica acaban 
de pronunciarse recentemente 
dous escritores galegas renome
rados: Carlos Mella e Manuel 
Fraga lribarne. 

Asi o economista Carlos Mella 
no seu libro "A Galicia Posible", 
páxina 43, afirma o seguinte: 

A ALDEA 

"O nacionalismo g~lego non só é Se hai algun recorte 
necesario senón imprescindible. orzamentário 
Tocante á sua modulación, todo 
. semella indicar que Galicia está procedente, sen 
a pedir un nacionalismo modera- dúbida, é o de 
do. Aixiña dicimos, porque as 
palabras tan o seu traballo, que Defensa. E os 
moderado non é sinónimo de fe- lexionários que 
ble, débil nos principios e indeci-
so nas actuacións. A moderación queiran ir a Bósnia que 
é un compendio, un producto da vaian en auto-stop. 
prudencia e do coñecemento. Un 
prudente non ten por que ser 
lento, pode ser rápido e eficien-
te; un coñecedor separa sabia-
mente a foula do relón e non se 
perde na bauza do estéril nin ca
miña palas congostras do anec
dótico. Un partido nacionalista 
moderado pode combinar un ríxi
do respecto ós principios e unha 
sabia flexibilidade conxuntural, o 
que no deixa de supoñer unha 
certa harmonía co sentido pro
fundo do home e da muller galej
gos, que fuxen de dualismos, e 
aprecian as matizacións. Tódo
los signos confirman a agarda 
actual por un partiqo nacionalista 
modulado na moderación. Coali-
ción Galega, independentemente 
do seu fracaso posterior, polo 
feito de acertar a presentarse co
mo nacionalista e moderada 
acadou, dunha atacada, case 
tantos parlamentarios como tó
dolos partidos nacionalistas xun
tos en tódalas eleccións. Ade
mais acadou, o que non foron 
quen de face-los outros, un re
presentan1e en 
Madrid. E un 
feito que debe 
facer meditar". Eu era un 

rapaz das 
Mocidades 
· Galeguistas 
deOurensee 
confiaba que 
era doado 

Por outra parte, 
o destacado lí
der Manu_el Fra
ga lribarne no 
seu recente li
bro "Na memo
ria e no horizon
te" di tamén o 
seguinte: convenceraos 
"Quera deixar galegos. 
aquí, neste pun-
to concreto, es-
tas miñas reflexións, non co ob
xecto de eludí-la polémica políti
ca que virá despois, entre un ga
leguismo máis ou menos cultu
ralista e un incipiente nacionalis
mo político, sempre nun eixo de 
moderación e de reivindicación 
autonomista, chegando moi con-

Para que cesase a 
guerra na ex-
1 ugoslávia abondaria 
con que os paises 
ocidentais se negasen 
a vender armas por 
valor de cinco mil 
millóns de dólares 
aos contendentes. 

Un anúncio televisivo 
convirte a un 

" espermatozoo que 
sempre quixo ser o 
primeiro nun automóvil. 
Que campañón para 
os anti-abortistas. 

TOKIO 

Pilar Garcia Negro 
afirma no número 17 
do Benegá, voceiro da 
organización do 
mesmo nome, que "no 
BNG como 
organización non hai 
nengunha 
confesionalidade 
discriminatória ou 
machista". O erro, 
explica, pode estar nas 
persoas concretas. É 
certo, pero a 
explicación resulta 
cativa, en primeiro 
lugar porque só faltaria. 
que o BNG se definise 
como organización 
"nacionalista, 
anti imperialista, 
antimonopolista e 
machista". En segundo 
lugar, porque non dicer 
nada tampouco é 
mérito. Como Garcia 
Negro sabe ben, non 
existe neutralidade 
ante as inxustícias e o 
BNG, 
estatutariamente, 
parece que é neutral 
ante o patriarcado. 

Antón Santamarina 
síntese satisfeito 
(indica nunhas 
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declaracións 
televisivas) porque 
todas as colaboracións 
en galega dos xornais 
seguen a norma do 
Instituto da Língua. lso 
é certo a médias · 
porque moitos 
escreben como lles 
cadra. En todo caso a 
satisfación debe ser 
ben pequena, pois, 
como o próprio 

• Santamarina sinalou, o 
importante é o uso. E o 
uso do galega nos 
xornais segue senda 
raquítico e diglósico 
(reservado a seccións 
de opinión e culturais, 
como acorre no Faro 
de Vigo e La Voz de 
Galícía).+ 

•••••••••••••• 
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1 PRECISA 

1 Ax.entes 1 
1 Comercia is 1, 
1 Para todas as cídades e 1 1 vilas da Galiza. 1 
1 

-Traballo a realizar: 

1 vendas, publicidade e 
subscricións. 1 -Pago a comisi~n. 1 

1 As persoas interesadas 1 
poden telefonar ao 

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

L 
César Pazos. ____ .J 

McTRO e CUARTA 
.... ..... 

TECIDOS 

MÉNDEZ NÚÑEZ 27 
EDIFICIO AVENIDA 

CANGAS . 

· tadas veces a postulados inde
pendentistas ou a posicións ex
tremas. E quera poñer punto 
aquí, precisamente para enlazar 
aquela época, na que se forxa 
ideoloxicamente o chamado re
xionalismo, coa realidade da Ga
licia de hoxe, dona das súas ins
titucións, cun marco estatutario 
ben ·definido, e encarada ó desa-· 
fío da Europa dos pobos e das 
rexións. Precisamente será no 
momento actual, nesta encruci
llada política e social, cando de
bemos volve-los ellos á obra de 
Brañas, e tamén ó pensamento 
de Murguía, para darnos canta 
de que seguen aínda vixentes. 
Eles estableceron, coas léxicas 
distancias marcadas polo tempo, 
unha dimensión que debe 
abranguer a toda a política gale
ga; o galeguismo, o rexionalismo 
ou a reivindicación nacional, de
ben estar por riba de tódalas 
banderías, porriba de tódolos 
partidos. A ideoloxía galeguista 
é unha dimensión que debe se
guir toda a política galega digna 
dese nome, e que constitúe, po
lo mesmo, un título que ninguén 
se deberá atribuír en exclusiva. 
É unha abriga á que ninguén 
que actúe en Galicia pode per
manecer alleo". 

E máis adiante engade (páxina 
60) "Así o quixeron Xelmírez, 
Fernando de Andrade, o conde 
de Gondomar, Feijóo, Sarmiento, 

ROMÁN SESTO 

~ 1 

Risco, Castelao, Otero Pedrayo, 
Cabanillas e tanto outros. Esta 
unidade no esencial, ternos que 

acadala os galegas de hoxe. lso 
esixe unha mobilización ampla 
de tódolos galegas que só se po-

de lograr pensando que paga a 
pena o esforzo e, mesmo, sa
bendo que toda acción conxunta 
conleva sacrificios. Como deixou 
dita Castelao: "Non lle poñades 
chatas á obra. Quen pense que 
está mal, que traballe nela; hai 
sitio para todos". O sitio fíxoo o 
naso Estatuto de autonomía, as 
nasas lnstitucións, os nasos de
vanceiros, o resto vaina poñer o 
pobo galega. Alvaro Cunqueiro, 
ó recomendar publicamente o 
voto favorable á ratificación po
pular, na campaña, do Estatuto 
de 1981, di cía así: E a hora, sen 
máis, de Galicia; unha hora agar
dada polos mellares dos gale
gas, durante anos e anos, soño 
dos Precursores, de Brañas, das 
lrmandades da Fala, da Xeración 
Nós ... unha hora que figua como 
un monumento sacro no himno 
pondaliano ¡Os tempos son che
gados!". 

Calquer que sexa a posición que 
se adopte das duas versións que 
deixamos expresadas, non cabe 
dúbida de que estamos perante 
a presenza dun adianto. Porque 
o problema da Galiza segue sen
da unha cuestión de solidarieda
de social, de fé e comprensión 
dos destinos da terra. 

A grandeza da Galiza está nas 
nasas mans. Perderemos tamén 
esta ocasión? • 

AMADEO VAREIA 

~ . 

gora e o momento. 

A M p L 1 A· e 1 ó N D E e A p 1 T A L 

ANOSA TERRA 
PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS 

Mande o seu boletin ou chame ao Tlf.: (986) 43 38 30 
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Ven de gañar o XII Prémio Blanco Amor con Soños eléctricos 

Ramón Caride 
'A .ciéncia ficción é literatura e non prof ecia' 
• XAN CARBALLA 

Ramón Caride Ogando 
ven de gañar a 
duodécima edición do 
Blanco Amor de novela 
fallado este ano na 
Estrada. O escritor 
ourensán ten publicados 
anteriormente dous 
libros encaixábeis na 
série negra (Os ollas da 
noite e Crónica de 
Sucesos) e agora encerta 
coa novela gañadora 
Sañas eléctricos, unha 
xeira nova na nosa 
literatura: a ciéncia 
ficción. 

O xurado atreveuse por terceiro 
ano consecutivo a sairse de cami-

. ños trillados e galardonou unha 
obra que, a priori, introduce unha 
refolada de ar novo na oferta de li
bros galegas. Ramón Caride xa ten 
a sua experiéncia e a sua andaina 
feita e esta obra agora premiada re
cebe u tamén unha axuda á cria
ción. Na memória que apresentou 
explica que "Soños eléctricos "re
colle a tradición da ciéncia ficción 
que podemos chamar "sociolóxi
ca", que ten un dos seus máximos 
representantes actuais no america
no Frederick Pohl, e ten o seu iní
cio en H.G. Wells, quen frente ao 
interese doutra ponla da ficción 
científica -evidenciada polo seu 
contemporáneo Jules Veme- preo
cupada máis da descripción técnica 
e da vero imilitude científica dos 
aparellos ou viaxes descritas, opta 
por e pecular coa evolución psico
lóxica e ocial do home ometido á 
pre ión de tas nova tecnoloxias. 
Exemplo enlleiro , xa clásicos 
ne ta tendéncia, on Un mundo fe
liz de Aldou Huxley e 1984 de 
George Orwell". 

Unha vez escrebeu neste periódi-

co sobre as claves dunha série 
negra galega, cales son as dunha 
ciéncia ficción própria? 

Poden ser semellantes. Daquela fa
laba de utilizar os patróns do xéne
ro sen mimetismos, subvertíndoos 
e sen limitarse a eles. Aquela seria 
literatura realista pero aqui esta
mos falando de escrita fantástica, 
que require unha verosimilitude de 
xénero. A miña teima é gañar a ba
talla dos meios de comunicación 
de masas, das grandes producións 
americanas, asimilala e gañarlle no 
seu próprio terreo, en troques de 
recriar un mundo anterior ªº <lesa 
cultura da imaxe. 

É difícil superar os referentes ci
nematográficos? 

Non intento enfrentalos senón asi
milalos e utilizalos. Estiven até os 
dez anos nunha aldea na que non 
habia televisión e lem!Jro mesmo 
cando chegou a lus eléctrica. Teño 
un estrato de cultura tradicional moi 
forte pero sobre iso cboveron moi
tas cousas na miña adolescéncia: a 

Seguimos con 
critérios de 
sermos unha illa 
cultural, pero as 
causas están 
mudando a 
grande 
velocidade 

cultura do cómic, o rock&roll, a 
plástica ... e iso é igual de importan
te na miña cultura. Non busco esca
par deses referentes senón utiliza
los. Se falo dun ordenador central 
da cidade, ou de seres clónicos pro
gramados xeneticamente, estou tra
ballando con referéncias que tamén 
están na mente dos leitores. 

Apenas hai precedentes do xéne
ro na nosa literatura. 

Unha obra de Fernández Ferreiro e. 
algun canto de Ferrin. Imaxino que 
houbo máis intentos pero non se 
publicaron. Coido que editores e 
autores teñen unha inércia que os 
leitores moitas veces non compar
ten. Seguimos con critérios de ser
mos unha illa cultural, pero as cau
sas están mudando a grande veloci
dade. Hai que pelexar tamén no ei
do do cómic, a ciéncia ficción ou o 
rock&roll por pór exemplos. É par
te principal do mundo das xenera
cións que veñen detrás de nós. 

Tivo dificuldades coa língua? 

A linguaxe científica é moi univer
sal, procede polo xeral de verbas 
cultas, latinas ou gregas, e as va
riantes son mínimas. En parte es
creber ciéncia ficción pode requerir 
unha meirande especialización, no 
meu caso superado porque a miña 
carreira é de ciéncias [Ramón Cari
de é profesor de Bioloxia], ~ sem
pre tiven interese na criación literá
r ia. Polo demais a parafernália 
científica que se manexe ten que 
estar subordinada á narración para 

non cair nunha novela árida. Soños 
eléctricos é unha ·obra de acción 
máis que unha novela de palabr~. 

É unha obra con moita analise 
sociolóxica? 

Análise dunha sociedade estandari
zada, aillada ecoloxicamente, tota
litária, dun mundo post-catástrofe. 
É un marco típico da ciéncia-fic
ción sociolóxica, na que prima a 
atención do home, en contraste co 
optimismo do progreso tecnolóxico 
atende ao emprego da investiga
ción científica en beneficio de de
terminadas clases. H.G. Wells é o 
autor clave que inícia esta liña en 
contraste con Veme. 

Ten conclusións próprias nesta 
novela sobre por onde van cami
ñar as cousas? 

Quero pensar que non. Non son 
profeta e ademais quixera equivo
carme. O aspecto predictivo na 
ciéncia ficción non é importante, e 
para min é un xénero que é litera
tura e non profecia, que ademais 
moitas veces é superada pola reali
dade. Orwelll no seu 1984 conta 
como vai estar o mundo nesa data, 
pero pasou, as causas non están asi 
en moitos sensos e non perdeu va
lor literário. Eu relato un mundo 
posíbel, pesimista. 

Ramón Caride agrúpase-con outros 
escrito~es "que non escrebemos 
por vontade de normalizar senón 
con planteamento de tales, exclusi
vamente. Aí podo incluir a Camilo 
Franco, Xelis de Toro, Xavier 
Queipo e Xerardo Méndez. Eu es
crebo pola paixón de ler literatura 
de acción e non trato de encasillar
me nun determinado tipo de litera
tura", afirma Caride, que cree que 
os leitores, nomeadamente mozos, 
están receptivos a esta literatura, 
"apresentei os dous anteriores en 
institutos e a reacción do público 
era magnífica". Soños eléctricos 

. sairá antes de finalizar o ano, ainda 
que o seu autor non decidiu en que 
editorial.+ 

19.92: O ANO QUE A ELECTRICIDADE 
CHEGOU AO FINIS 1ERRAE 

Busca Borges r:ios seus problemas matemáti
cos a razón que dé á razón ese ponto de lou
cura que a faga ser razoabelmente suportá
bel. Busca o sabedor de todos os Secretos e 
encontra, quizá, tres razóns para enlouque
cer: viver, viver ... e viver: 

Xustfica o mentado a vida no que escrebe 
que, ao acbo, inventa a diária (e fantástica) 
aventura do viver. Atopa na Biblioteca de 
Alexandria todos os motivos, convence a 
Cortázar, deprende a Rulfo, dirixe a Bioy Ca
sares e, con todos eles construe unha illa na 
que, como novo Dr. Moreau, reinventa a vi
da, enlouquece a existéncia, marea a con
ciéncia e descóbrese Deus Facedor Cimeiro 
de toda Criación. 

E ao fin, devén o fantástico. 

A finais do século seria de verdadeiros par-

AooLFO CAMILO DÍAz 

vos agacharse tras de illas culturais que só 
existen naqueles que teñen mentalidade de 
náufragos vitais. A C.N.N., á parte de ser o 
buque insígnia do "metedor de patas colore
adas" en obras mestras do cine Ted Turner, 
é a metáfora dun novo século i:J.o que a reali
dade virtual normalízase, no que a probabi
lidade supera á imposibilidade e no que a 
Fantasia muda en vulgaridade filmada, a 
poder ser, polo Lighting de Lucas que ade
mais de parrulo é amigo de Spielberg. E esa 
é fundamentalmente a tradición que se pre
cisa para acomodarse á convencional lin
guaxe que une aos criadores do .S. XXI. E 
se a todo o anterior engadimos néboa e/ou 
smog, bosques con xenes mercados palas 
DuPont, mitos e matos e metas e motos e 
mútis, moitos mútis en pavos pen;lidos e si
lenciados e abandonados por políticas de 
paraíso natural versus terceiromundismo vi
tal e contos, moitos cantos, todos os con-

tos ... a tradición mútase en vida que xa vi
mos que acostumaba ser loucura escrita ... 
quilovátios e pesadelos. 

Queremos dicer que este povo ten as armas e 

O fantástico non é 
unha aposta máis 
dentro da gran aposta 
que é o renacer 
dunha cultura ... 
só é o que é 

os mortos ... Domina o seu presente, cando 
menos literariamente (por algo hai que empe
zar) ainda que o pasado lle <loa e o futuro si
ga senda problema dos outros. Con iso o 
"fantástico!' nunca ¡Joderá ser unha mostra . 
máis que diga que nesta língua pode escre
berse de todo ... Tampouco é unha veleidade 
de pedantes tradutores de culturas alleas nen 
esnobismo barato ·de algo que, grácias a to
dos os deuses, xa non está de moda. 

O "fantástico", resume de todo, universo de 
deuses que desprenden aos deuses a ser ne
nas, non é unha aposta máis dentro da gran 
aposta que é. o renacer dunha cultura .. . só é o 
que é. · 

E outros terán que explicalo. para nós abonda · 
lelo, ou soñalo, que ven sendo o mesmo.• 

ADOLFO CAMn.O DlAZ É ESCRITOR ASTURIANO 
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Teatro 

Un lagar inexistente 
O Cent.ro Dramático estrea A Lagarada en Trasalba 

• G. LUCA DE TENA 

Luz, música,actores, 
recursos reais e 
inventados dan vida a 
un espectáculo que leva 

· por nome A Lagarada. 
A representación remata 
con 65 anos de mistério 
sobre o arcano de 
Otero, a peza mítica do 
Grupo Nós. Camilo 
Valdeorras e Pere 
Planella elaboran unha 
fábula que non libera 
totalmente algunhas 
propostas de Otero e 
que remata 
inevitabelmente coa 
lenda de A Lagarada. 

Porque derradeiramente pegamos 
na illa de A Lagarada. E~te pedazo 
de terra perdido no mar antergo do 
teatro de nós atrae desde 1928 
máis falas e intencións non realiza
das ca proxectos de cenografia. 
Como en todos os mundos non vi
sitados, arredor da proposta teatral 
de Otero acadaron co paso do tem
po máis importáncia as c~balas de 
navegantes sobre os tesauros mar
cados no papel vello ca as ·maravi
llas que de verdade gardaba ·a illa. 

A Lagarada é a segunda montaxe 
do centro a partir dun texto de Ote
ro. A pf.imeira fora Espectros, diri
xida por Manuel Lourenzo a partir 
dunha selección do Teatro de Más
caras (editado en 1975). (Con tex
tos desta mesma antoloxia Louren
zo realizara no ano 78 Muller de 
Mulleres e A casa das Tres Lúas 
en 1981. 

A mitificada resisténcia da obra a 
ser representada, o esconxuro de 
dificuldades insalvábeis, dá por fin 
co achego que lle pague a elevada 
factura da montaxe', o Centro Dra
mático, e cun dos renovadores da 
língua teatral galega dos 70, Cami
lo Valdeorras, que asume co direc
tor Pere Planella o reto de abrir o 
vello arcón e revivir as ilusións so
bre as criaturas de Otero. 

A ancha antecámara de ·prexuícios, 
mitoloxias e intencións que prece
de ao espectáculo deixa tempo e 
espazo abando para cavilar cen fá-

bulas distintas. Importará máis sa
ber o que resulta do traballo de 68 
actores, músicos e técnicos. Como 
f9i profusamente anunciado, o 
Centro Dramático escollera o Pazo 
de Trasalba para cenificar a pro
posta que decorre nun acto liminar 
e dous cadros. 

Voces entonadas 

Os criados da casa conducen ao es
pectador até o xardin francés, ao 
pé da balaustrada Norde na hora 
do solpor. É o tempo da vendima. 
Os xornaleiros arrodean coas suas 
cantigas (coros ben entonados, por 
fin) aos recén chegados. A meia 
voz avisan que na casa ocorreu un 
grande crime e deseguida repiten a 
ladaiña hai que manter a lapa viva, 
máxima importada para a obra des
de o extenso acervo oteriano. A 
crebar este parladoiro que xunta a 
actores e espectadores arredor da 
pia, veñen as voces do fato de cre
gos que latrican desde o balcón en
col da comparanza das terras de ri
beira e da beiramar e o beneficio 
dunha misa. 

Deseguida os espectadores sentan 
nuha grada que enfronta o curro do 
pazo. O cenário ten cen metros de 
fondo e está só limitado ás beiras 
pola solaina do pazo a unha banda 
e o alboio dos xomaleiros á outra. 
lnclue un alpendre transformado 
en adega. 

O argµmento de A Lagarada cabe 
nunha lapela: o Señor Vences do 
Alén (Andrés Pazos) vellote rexo, 
duro, rico, ainda vedraio non dur
me. por unha criada moza (Luisa 
Martinez) que anda en falas cun 
vendimador (Marcos Vieitez); a 
~asa recebe a visita do arqueólogo 
don Floro (Abelardo P. Gabriel) 
que desata forzas imprevistas coas 
suas excavacións. A morte violenta 
do petrúcio vira en lobos da noite á 
parella de criados. 

Non hai espectáculo que explique 
o texto literalmente. A fábula é 
unha pura abstracción que viraria 
en narrativa a pouco que quixése
mos traducila á literalidade. A 
dramatúrxia consiste precisamente 
na diferéncia de tensión que se dá 
entre a leitura estricta do texto e as 
opcións posíbeis de realizalo. Ca
milo Valdeorras escolle un idioma 
de suliñados, claroescuros e acen
tos altos para contar o que escribi
ra Otero hai 64 anos. Cunha man 
segue con rigor a caligrafia vella 

do mestre; coa outra procura de
nunciar especificidades do tempo 
de Otero, experimenta particulari-
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dades do texto (o uso literal da 
pontoación, por exemplo), admi
nistra a ficción ou introduce sor
presas coma a do neto da neboei
ra (Jonathan Gómez). O terceiro 
acto é un.ha pura licéncia simbolis
ta entre os neboeiros, a márnoa de 
Medelo (Medúlio) e a música de 
Enrique Macías. O realce expre
sionista é ainda máis marcado so
bre os figurins do vello Vences, a 
parella de criados namorados, a 
dona da casa e o arqueólogo. Coa 
excepción de episódios, o resto do 
reparto participa nun traballo de 
fondo, coral. 

Realidade contra ficción 

Parte das dificuldades do texto má
xico de A Lagarada, aparecen re
soltas no cenário natural do pazo 
de Trasalba e outra parte complica
das. A verosemellanza do traballo 
labrego na realidade da grande ca
sa vólvenos ao mundo de hoxe, 
apenas coa discontinuidade das po
lainas (leghins, <licia Otero) do ar
queólogo ou da motocicleta dos úl
timos 50. O traslado dos especta
dores a tres localizacións distintas 
é complicado e ten a maiores o in
comenente do estado do tempo, 
imposíbel de salvar como se está a 
ver nestes días de choiva. 

· A fábula elemental resultante é a 
dunha cantiga de,cego: unha traxé
dia labrega con marte, meigas, 
prantos, cantos e amores contraria
dos. Rabia outras no texto de Ote
ro, pero apenas se ven. Verbigrá
cia: a do vello petrúcio represen
tando a tradición labrega anoxada 
polo paso do tempo (o recurso do 
neto é tan fermoso como falto de 
sentido); a da parella de mozos que 
buscan o futuro pero fracasan por
que negan as suas raices. Merece 
atención aparte a do conflito inter
no da familia do petrúcio; os fillos 
están que rabean co pai, e así o ex
plican en brevísimos parlamentos; 

o resto do tempo gástano en ledas 
cantigas de vendima que interrom
pen para explicar que pasan fame e 
non teñen zapatos. 

A pipa que fala 

O relato está tan sobrecargado de 
recursos que acaso perda senso li
neal , fluideza. É impresionante a. 
carreira de Basilia (Luisa Martí
nez) na apertura, e o Señor Vences 
deixa ao público coa boca aberta 
cando entra dacabalo. A solución 
do Canalegas, o emigrante que to
dos invocan pero non aparece, non 
podía ser pior. Convértese na aten
ción única durante tre minuto 
para pronunciar unha única pala
bra: Ché 

O famoso parlamento da Pipa Ar
cada de Carballo non acada a im
portáncia que se 11e reservara no 
orixinal. A pergunta pra onde foi 
toda a forte Caliza, pra esterquei
ra do vivir cidadá?, dilúe e nesa 
pésima solución de gravar a voz 
con eco. Era unha explicación im
portante para comprender o propó
sito de Adrián-Ramón Solovio: re
gresar a contrafio da história e re -
taurar a orde patriarcal; fuxir do 
remuiño urbano e facer da diferén
cia un cosmopolitismo. 

Case nada disto se albisca. E se a 
obra non é a dun nacionalista que 
quer restaurar ·ª metafísica labrega 
coa axuda de Bergson, o que lle 
vai quedar está máis próximo do 
melodrama rural. A confusión au
menta se ternos en canta que o 
Centro Dramático anúncia en vés
peras da obra que xa non quer bus
car público, non se sabe se para 
xustificar que é o respeitábel o que 
ten que subir a Trasalba en autobus 
e seguir a obra tapado cunha manta 
ou para explicar que regresa a un 
texto de elemental sinxeleza. Ad
vírtase que as meirandes faltas de 
respeito da dirección coa e trutura 
da obra son o cámbio da cena do 
cregos do terceiro ao primeiro acto 
e a invención do neto, a marca de 
contraste do tempo para o Señor 
Vences. 

Obviamente non pode ficar Otero á 
marxe do resultado de A 
Lagarada. Do ano 1928 é, por 
exemplo Extraño lnterlúdio de 
O'Neill , que o de Trasalba coñe
cia; tamén non lle era extraño o te
atro irlandés de entre- éculo . En
tre eles e A Lagarada, a desimetria 
na construcción dramática, no tra
tamento e na riqueza de recursos é 
máis que notábel. 

Poida que a gran virtude deste tra
ballo fose a desmitificación dun la
gar que nunca existira. + 

A LAGARADA 



Sentindo 
a ameaza 

Tres historias 
para ler á noite 
de Paco Martín 

Os cantos de medo existen desde 
sempre -véxase calquer escolma 
de cantos populares galegas, ou de 
lendas; nós recomendaríamos a fei
ta por Xosé Mª González Rebore
do, Lendas galegas de tradición· 
oral (l). A literatura de terror é vella 
como o mundo -pode o leitor 
comprobalo en O Satiricón, cap. 
61-62C2l-- e os seus principais per
sonaxes están, cáseque todos, tira
dos do imaxinário popular de diver
sos países, do lobis-home até o 
vampiro, dos aparecidos até o "mi
to" da muller rebelde, quer dicer, 
das bruxas. Mais se ben en todos os 
países existen lendas e relatos de te
rror populares, pertencentes ao seu 
folclore, non en todos os países 
exis te unha literatura de terror 
-unha das pólas da literatura po
pular, ou de quiosque, como se cha
mou na Galiza durante un tempo. 

Na nosa nación, na nosa literatura 
existen relatos, contos de terror 
--e máis de horror- escritos por 
autores afastados do território da 
literatura popular; a maior parte 
<lestes escritores encóntranse es
co lmados por 
Antón Risco en 
Antoloxía da li-
teratura fantás
tica en lingua 
galega(3), ainda 
que nesta impor
tante escolla fal
tan nomes , ou 
relatos, como 
Xavier Carro e o 
seu conto "As 
formigas ", reco
llido en As cale
xas do Cigu
rath(4). Mais, se 
ben exi ten esta 
clase de relatos 

Paco Martín 
adentrouse 
nunterreno 
queadoitaa 
ser pasto 
fácil da 
incredulida-
. de e o cep
ticismodos 
esaitores 
(auto) con
siderados 

-e unha novela serios. 
completamente 
falida, A noite 
do sábado, de 
Antón Risco 
(Sl-- o que non existe, ou existía, é 
un autor, ou autores, que se puxe
se(n) a escreber aposta relatos de 
medo, de terror ou horror, sobreto
do coa suficiente calidade literária 
como para telos en conta -aos re
latos. Até o de agora, xa que Paco 
Martín, con Tres historias para 
ler á noite(6), ven cobrir este balei
ro. Antes de nada, dígase que o es
critor lugués non acerta cos seus tí
tulos narrativos. Nunha história da 
"tituloxia" da literatura galega, os 
seus estarían -quizá- entre os 
máis desacertados. 

A literatura de terror -simples va
riante da literatura fantástica?
esixe, como esta, ."unha integra
ción do leitor co mundo dos perso
naxes; definase pola perceición 
am bígua que o próprio leitor ten 
dous acontecimentos relatados" (T. 
Todorov dixit), ou, noutras pala
bras, -do mesmo Todorov- "é 
necesário que o texto abrigue ao 
leitor a considerar o mundo dos 
personaxes como un mundo de 
persoas reais, e a vacilar entre un
ha explicación natural e unha ex
plicación sobrenatural dos aconte
cimentos evocados". Se non é asi, 
é que o _texto -relato ou novela-

é pura supercharia. 

Como son, xa que logo, estes Tres 
re latos .. . ? O primeiro titúlase "O 
lume novo". E un relato onde o au
tor coida, sobretodo, a atmósfera e 
o decorado: tronos, chuvia, perso
naxes estraños, etc. A acción, ade
m ais, desenvólvese nunha aldea 
que foi ocupada por unha "secta" 
que vive, en certa maneira, afasta- . 
da do mundo. A ela chega un per
sonaxe de fora, o señor Mirión, 
mais que-pertencia a aquel lugar 
ants de ali chegaren os habitantes 
da comuna. O señor Mirión chan
tou nas suas terras un pau -monó
xilo- a xeito de tótem; suceden 
acontecifmentos estraños, clásicos 
nos relatos de terror: "Falla inéx
plicable de paxaros oeste día de 
primavera'', unha· muller que se fe
cha na sua casa e cando sai é "coas 
brancas tetas estriadas polos fíos 
vermellos do seu propio sangue, a 
agarda de algo descoñecido", a de
saparición de todos os yspellos da 
comuna, etc. Afinal, o lurne novo. 
A surpresa, logo do decorado in
troducido polo autor, non existe. A 
escrit anon acada a intensidade ne
cesária para criar unha atmósfera 
axeitada para que o leitor "vacile". 
O terror chouta na última páxina; 
mellar <lito, no último parágrafo, 
pero demasiado explicativo, talvez 
porque se primou a atmósfera so
bre o acontecimento, o cerebral so
bre a sensación. Non é, certamen
te, o mellor relato do volume. 

"Fina" é o título do segundo rela
to. Quizá o mellor dos tres. oeste 
conto o autor cofnsegue os efectos 
desexados. A atmósfera é criada 
realisticamente, o decorado é un 
decorado realista. Os personaxes 
viven nun lugar que non ten nada 
de estraño, e se ben o leitor espera 
que choute o horror -a estrutura 
epistolar do relato así o fai pre
ver-, esta deita de xeito natural. 
Todo no relato é cotián até que 
aparece .o estraño, o horror -o 
horror que é, coma sempre, secre
to ... e secreto é aquilo que se sen te 
existir ben ao lado, para alá da es
quina do corredor, ou máis alá da 
porta. Horror que é sempre fasci
nación. "Fina" fascina -pola sua 
beleza- aos tres protagonistas do 
relato. Daí que eles queiran saber 
-armados dun saber racional
todo, a verdade do que pasa. Cou
sa que nunca saberán. nen o leitor 
tarnpouco, xa que o narrador, con 
habilidade, situa no mesmo lugar 
aos personaxes do relato e aos lei
tores: todos saberán o mesmo. E 
isto conségueo o escritor lugués 
descrebendo polo miúdo o mundo 
real e os personaxes: os fenóme
nos do máis alá nunca son descri
tos no seu pormenor: déixanse á 
imaxinación do leitor ... e dos per
sonaxes. Quizá o único fallo este-

xa na aparición dun personaxe.: o 
curandeiro, o Roxo, en·oerta medi
da aleatóriQ. 

Outro dos acertos deste relato 
--como do terceiro, "Forcadela"
é un uso comedido da ironía e, ta
mén, un perfeito encaixe de todos 
os acontecifmentos que se desen
volven, de tal maneira que os alle
os áo relato podan dar unha expli
cación racional dos acontecimen
tos. Explicación racional que 

· -ironicamente (?)- ven dada da 
man duo crego. 

O terceiro e último relato é, como 
xa se dixo, "Forcadela". Aquí Paco 
Martín desprega 'toda a sua ironía e 
saber lingüístico para entregar un 
relato entre humorístico e de terror. 
Entre a crítica do arribismo e de 
certo "yup,pismo", o autor introdu
ce, dentro dun refato completa-· 
mente realista, o elemento de 
terror. O decorado final é unha fin
ca cáseque inaccesíbel -remedo 
actual dun palácio de novela góti
ca-, mais antes o autor vai colo
cando falsos avisos ao leitor (páx. 
91 e a estraña morte dun can) até 
que aparece o verdadeiro obxecto 
do relato, a cadela de frade, afor
cadela -que será .instrumento de 
vinganza en man da muller. Como 
no anterior relato, Paco Martín ta
mén deixa á imaxinación do leitor 
o que acontece nas cenas máis 
"fascinantes", que non terroríficas. 
Ao cabo, é máis un relato de bes
tialidade do que 'un relato de terror. 

Con estes Tres historias para ler á 
noite, Paco Martín adentrouse nun 
terreno que adojta a ser pasto fácil 
da incredulidade e o cepticismo 
dos escritores (auto) considerados 
sérios, que cando escreben relatos 
desta clase, estan a dar explica
cións racionais e didácticas a cada 
renglón. El intentou, como os 
grandes escritores do xénero, facer 
presentes ameazas que están en 
nós. Ameazas que non fan fuxir da 
realidade, senón que axudan a 
comprendela. Contodo, non o con
seguiu totalmente, talvez faltoulle 
un ir "máis alá".+ 

XGG 
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A Igrexa 
galega e os 
Camiños de· 
Santiago 
Vicente Almazán acaba de editar 
seis ensaios de autores alemáns so
bre O Camiño de Santiago (1), pre
cedidos dun amplo análise da pro
ducción alemá sobre este tema. O 
interés da aportación alemá non se 
restrixe ao "Camiño" como tal, 
abranxe puntos básicos da evanxe
lización de Galiza e da configura
ción medieval da Igrexa galega. 

Os seis ensaios e os seus autores 
son: 

Gerhard Hard, Hai cinco montes 
naque! país, pp. 145-180. 
Odilo Engels, Os comezos do se
pulcro español de Santiago desde 
o punto de vista eclesiástico-polí
tico, pp. 181-216. 
Robert Plt:itz, Contribución á ico
nografía de Jala alemana, pp. 217-
262. 
Ludwig Schmugge, Aperegrina
ción libéranos, pp. 263-288. 
Ilja Mieck. A peregrinación a San
tiago de Compostela entre 1400 -e 
1650,pp.289-360. 
Kurt Koster, Emblemas medievais 
de peregrinos ,pp.361-392. 

Desde a pers
pectiva histórica 
os dous . ensaios 

· máis importan
tes son os de O. 
Engels e de 
Mieck. A hipó
tese de Engels 
O. sobre a in
fluenza da polí
tica eclesiástica 
na criación da 
"sede apostóli
ca" de Santiago, 
conta co apoio 
xeral da Históri¡i 
comparativa 
medieval e re
sulta básica para 
a análise da 
Igrexa galega 
postxelmiriana, 
é algo aceptado 
polo comun dos 
historiadores. 

Como 
explicar o 
culto 
sepulcral a 
Santiago na 
Igrexa 
galega? 
Procede 
realmente 
dunha 
traslación 
dos restos 
do Apóstol 
de Palestina 
a 
Compostela? 

Plütz é un dos historiadores ale
máns que mais ten reconstruido os 
pasos da realidade ·xacobea de 
Compostela tanto na sua tese dou
toral como no ensaio "O Apóstolo 
Santiago en España ata o sécufo 
IX" (1982). ·Almazán resume as 
aportacións de PlOtz desde tres 
afirmacións: a existéncia dos res
tos de Santiago Apóstol en Com
postela ( o culto sepulcral), o tras
lado destes restos desde Palestina e 
a atribución a este Apostol de 
evanxelizar as xentes-de Hispánia. 
As duas obras nas que confluen es
tas "tradicións" e que as amalga
man, son O Codice Caiixtino e a 
Historia Ccompostellana. Todos 
os escritos medievais posteriores 
beben destas obras sen aportar na
da própio. Só nos ss. XVI e se
guintes aperecen estúdios críticos. 
A aportación persoal de PlOtz é 
resumida así:" Nada se sabe na 
Ígrexa española dun culto a Santia
go anterior ós séculas VII-VIII, e, 
se deixáino-lo traslado a un lado e 
a existencia de calquera clase de 
culto en Galicia, queda a cuestión 
de como se desenvolveu a idea de 
que Santiago tivese cristianizado 
España e a causa ou causas que fi-

. xeron posible que se atribuíse o 
mausoleo ó lugar onde repousan os 
restos de Santiago. Ambas circuns
tancias teñen que ver con Beato de 
Liébana . e coa situaciqn político
relixiosa que reinaba naquela épo
ca. O seu comentario do Apocalise 
do ano 766, coñecido a partir do 
786, é o primeiro traballo español 
que recolle a interpolación dos di
plomas latinos. Gracias á influen
cia <leste personaxe, a noticia da 
predicación de Santiago en España 
atopou moi pronto unha grande di
fusión"(p. 75-76). 

¿Como explicar o culto sepulcral a 
Santiago na igrexa galega? ¿Proce
de realmente dunha traslación dos 
restos do Apóstol de Palestina a 
Compostela? Un traslado <leste xé
nero seria viábel nos séculos IV a 
IX, pero non hai un só documento 

(continua na páxina seguinte) 
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Camus en galega 

11 

Xosé Manuel Beiras volve cunha 
tradución do teatro de Albert Camus 
nos Cadernos do. EDG. Se antes foron 
Os Xustos agora é o turno do Calígula 
precedido polo texto "Por que fago 
teatro?". Beiras introduce a peza cun 
texto que explica a sua orixe e as 
modificacións que o próprio Camus foi 
realizando nela. Os pedidos pódense 
facer á Escala Dramática Galega (Santa 
Teresa 18 baixo. 15002 A Coruña. 
Teléfono 981-211609). + 

Edki6ns Ppsitivas 

Dez anos de Lois 
Pereiro 

Edicións Positivas agrupa o traballo 
nunha década dun poeta que esparexeu 
a sua obra por todo tipo de soportes 
pero ao que se facia difícil topar nun 
libro próprio. Estas 93 páxinas editadas 
coidadosamente son todo. a (>Oesia que 
leva escrito o autor. "Poemas de amor e 
da marte, da fatalidade, da 
autodestrucción ... Lois Pereiro é 
coñecedor da literatura de tradición 
xermano-austriaca na sua língua 
orixinal, tradición moi presente nos 
seus poeinas", afirman na lapela os 
editores.• 

Buñuel no exílio 

A série de Documentos de Edicións do 
Castro, con perta xa dun cento de 
títulos, énchese das máis variadas obras. 
Un ferrolano exiliado, José Rubia 
Barcia, profesor na Universidade de 
Califórnia, aborda neste libro a sua 
relación cocine e con Luis Buñuel. 
Inclue correspondéncia, críticas, un 
final alternativo da película "La novia" 
e un guión inédito de Buñuel e Bárcia: 
"La novia de los ojos deslumbrantes".• 
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(ven da páxlna anterior) 

que o acredite.' ¿Ou parte de reli
quias, incluso de simples "bradea" 
( obxectos pos tos en ·contacto co 
sepulcro)? PlOtz, o mesmo que En
gels, reexamina as hipóteses exis
tentes sen definirse por ningunha. 
Mentres non sexa cuberto este ba
leiro, as hipóteses mais peregrinas 
seguerán a ocupar este espácio. 

En cámbio, o ensaio de Ilja Mieck 
móvese sobre bases documentais. 
Segundo Mieck as peregrinacións 
entre o 1400 e 1650 poden medir
se por esta comparación: 

1451-1550: 28 
1551-1650:14 

"O resultado desta comparación 
pon de manifesto o retroceso que 
se comezou a experimentar desde 
mediados do século XVI, despois 
que na época anterior se producise 
unha acumulación de notas de pe
regrinos como non se produciu 
nunca mais despois"(p.308). As 
causas deste descenso están nas 
guerras, na Inquisición etc. De fei
to, na metade do s. xvm e duran- . 
te o xvm recupérase a peregrina
ción a Santiago. Esta oscilación 
afecta a cidade : "Compostela su
friu desde o século XVI unha lenta 
transformación das súas funcións 
como cidade. Ata ó de agora a ci
dade só fora exclusivamentye cen
tro de peregrinacións· e sé arcebis
pal, e agora escomezou a ter im
portancia tamén como cidade uni
versitaria ... En 1594 había de 1.200 
a 1.300, e quizais aínda ata 1.400 
estudiantes, unha cantidade corres
pondente a unha cidade, para unha 
poboación de 1.500 fogos"(p.358). 
A recuperación das peregrinacións 
e os estudiantes posibilitaron ao 
transformación urbana da cidade e 
o medre en poboación ata uns 
4.500 fogos no s. xvm. 

Esta edición de V. Almazán de en
saios alemáns sobre o Camiño de 
Santiago, a pesar de vários erros e 
xustaposicións na introducción do 
editor ( asi na p. 73, despois de 
mencionar diplomas do s. XIII, se
gue: "por esta época o ·papa Cle
mente VID" .. pero este papa é do 
s. XVII!; e na p. 71, di:" un him
no,"O Dei verbum'', dedicado ó 
rei Mauregato, de contido adop
cionista" ... ; xustamente é o con
traio, un himno contra o adopcio
nismo), oferece aos lectores gale
gas uns ensaios de primeira man, 
liberados da obsesión apoloxética 
e abertos á busca de datos que fi
xen definitivamente a realidade do 
culto sepulcral xacobeo. Algo sen 
relación histórica coa primeira 
evanxelización de Galiza (datada 
no s. fil), pero de influenza asoba
llante no cristiansmo galego desde 
o s. IX. Os seis ensaios <leste libro 
son parte valiosa da história da 
Igrexa galega. • 

FRANCISCO CARBALLO 

Honrosa I 
Horrorosa 
despedida 

Alíen 3 

Unha drástica aplicación do cuarto 
suposto, o que postula a angúria da 
nai como xustificante, serve para 
pór contundente remate a esta ter
ceira entrega, e suponse que a toda 
a saga da arrepiante criatura biome
cánica. Unha série que conseguiu o 
difícil logro de configurar un sólido 
mito do''cine de cién~ia-ficción e de 
terror, ao cincuenta por cento, e cu
xo alto nível cinematográfico se ve 
algo rebaixado nesta última fita, 
ainda que non de abondo corno pa
ra que esta non se integre coerente
rn en te no corpus das anteriores. 
Alien 3 fraquea en certos aspectos 

-do uión e na resolución de certas 
cenas culminantes, demasiado con
fusas e mal planificadas. 

Sen embargo Alien 3 mantén e in
cluso amplifica a atmósfera opresi
va que, criada polos decorados, 
iluminación e carácter furtivo do 
monstro, caracterizaba a versión 
primixénia de Scott e a moi bri
llante continuación de Cameron, 

· na que alguns cegatos parecen ver 
só un destrago de alta tecnoloxia e 
non tamén unha narración precisa 
e trepidante. O ambiente claustro
fóbico, neste caso un perdido pre
sídio onde os convictos pratican un 
misticismo monacal, aparece acen
·tuado pala austeridade das instala
cións e do mesmo vestuário <lestes 
curiosos homicidas trapenses, e 
apoiado coma nas fitas anteriores 
nos habituais interiores reacarrega
dos de tubarias 
pingantes, fe
rruxe e escuros 
corredores, a 
médio camiño 
entre sala de 
máquinas dun 
buque e fábrica 
decimonónica. 
A própria Ri
pley participa 
<lesa sobrieda
de, e cunha dis
culpa do guión 
un tanto traída 
polos pelos, ve 
como os seus 
desaparecen 
nun rasurado 

Afita des-. 
prega incoe
réncias agra
va~ polo 
coñecimen
tosobre o 
comporta
mentode 
Alien, un 
enxendro 
:Xadeculto 
para afei
zoados ao 

digno dun apli- cine e ao 
cado shinhead. cornic. 
O clima desa-
cougante potén-
ciase ainda máis con certas trucu
léncias acaso un tanto gratuítas, 
como a realización dunha autopsia, 
e a non menos desagradábel pre
senza do replicante Bishop, ou o 
que del queda despois do anterior 
enfrentamento contra os aliens da 
anterior fita. A resolución final da 
história fai que esta se constitua 
definitivamente en moi pouco 
amábel para o espectador, algo que 
resulta surprendente nun filme tan 
proxectado cara a comercialidade. 
Pero a taquilla que o personaxe de 
Alien asegura de anteman permite 
esa licéncia aos autores. Uns auto
res dificilmente determinábeis, 
pois o director David Fincher 
( cunha única experiéncia prévia no 
vídeo-clip, algo que se nota negati
vamente), emprendeu a realización 
tras retirarse o anteiror director por 
considerar o guión pouco menos 
que infilmábel. Entre os produto
res atópase tamén a própria Si-

gourney Weaver, alma aqui máis 
máter que nunca da série. . · · 

Xunto a acertos argumentais e de
talles suxerentes (a comunidade 
cuase monástica, a relación do 
Alien con Ripley motivada por ra
zóns aqui non desveábeis ... ), a fita 
desprega certas incoeréncias agra
vadas polo coñecimento que moi
tos espectadores poden ter sobre o 
comportamento biolóxico e social 
( ou asocial) de Alíen, un enxendro 
xa de culto para moitos afeizoados 
ao cine e mesmo ao comic (desde 
onde, en boa parte fora concebido 
o personaxe/monstro). Ás veces, 
en aras á consecución de determi
nado_s golpes de efeito que axudan 
a progresar a hi~tória, esas regras 
tácitas son un tanto vulneradas. 
Asi~ o afán asasino-cinexético da 
estarrecente criatura é máis frené
tico do que se coñecia de anterio
res entregas,. obviándose un tanto a 
función procriadora das suas acti
vidades cazadoras. Por exemplo, 
non pasan un par de minutos entre 
que se leva a un personaxe e fai o 
próprio con outro, só porque asi 
·Ripley pode convencer grafica
mente a un amplo auditório da 
existéncia do enxendro, pero ra
chando bastante a lóxica, ou for
zanQO en exceso a casualidade. 

Mais é nas secuéncias nas que os 
sobrevivintes rentan dar caza ao 
alien sen máis annas que o enxeño 
e unha caldeira que tampouco sa
bemos moi ben que función ten 
aparte de pregunta sepultura do bi
cho, onde a inabilidade do director 
se fai patente, onde o ritmo se per
de, . e ternos que fiarnp~ de se nos 
din que está en tal corredor ou en 
tal outro porque a planificación da 
cena é fatal, e entre a cámara sub
xectiva desde o ponto de vista do 
alien e a profusión de corredores e 
castañas que se meten os desventu
rados presidiários ao chocar, non 
hai que saiba por onde andan uns 
nen o outro. 

Ao final, cun desenlace que recor
da bastate ao de Terminator 2 (pe
ro é que todas estas fitas, os Ter
minator, Robocop, Desafio Total, 
todas moi salientábeis, teñen moi
tos elementos, mesmo directores e 
actores, intercambiábeis), parece 
que se lle pon o RIP a Ripley e a 
tan brillante saga, criadora dun dos 
poucos mitos sólidos do cine dos 
últimso anos. É de esperar, pois, e 
xa que a terceira parte xa saiu con 
certas disonáncias sen deixar de 
ser atractiva no concunto, que non 
se dilua o máis terrorífico monstro 
quizá nunca parido polo cine nun
ha restra de sucesivas e mediocres 
continuacións. • 

GONZALO VILAS 

Enchenta 

Xamón, Xamón 

A última fita de ijigas Luna reto
ma de maneira abrupta o seu uni
verso fílmico anterior despois da 
pausa, pouco convincente en todos 
os sentidos, de As idades de Lulú . 

A obra do director catalán, que tén 
un peso visual tan importante -no 
caso de Caniche parecía unha fita 
feita de descartes, do matérial que 
non se emprega no montaxe final e 
a estrañeza da película nacia <lesa 
vontade de estilo segundo a cal 

. planos non con
vencionais ser
vian para facer 
progresar o rit
mo da histó- , 
ria- non tivo 
até agora un 
guión . o sufi
cientemente es
truturado ou ló
xico para per
rnitirlle contar 
de princípio o 
fin unha história 
que se sostivese 
dramaticamen-
te, Ocorria con 
Lo/a e ocorre de 
maneira rotunda 
con Xamón, xa-

Abelezae 
orixinalidade 
dealgunhas 
secuéncias, 
ocoidado 
da 
ambientación 
nonseIVen 
para calmar 
o exceso da 
história. 

m6n, a película máis pretendida
mente persoal do director pero na 
que desde o princípio o lastre dun 
guión que teña un pouco de lóxica 
frustra o empeño. 

Xamón, xamón ia chamarse no 
princípio Galiñas ~reo que polo 
<lito popular de "mais puta que as 
galiñas"- e ia estar intepretada por 
Francesca Neri, a Lulú da sua pelí
cula anterior. O produto quer ser 
unha desmitificación da española
da, collendo todos os tópicos posí
beis sobre o país -sexo, comida, 
marte, e os referentes máis concre
tos: tortilla de patacas, allos, traga
perras, paellas, suxedade, xenitais, 
camioneiros, etc.- e misturandoos 
nun cócter que parece explosivo. O 
resumo argumental parece imposí
bel: unha nai puta ten unha filia que 
se namora dun rapaz que ten unha 
puta nai e logo -a descrición do 
guión non pretende ser insultante, 
xa que o director emprega esa des
crición cos seus personaxes e a 
mesma aparece nos títulos de crédi
tos finais. O princípio da película 
canta unha história de amor intrin
cado e sitúa no deserto aragonés 
dos Monegros, particular terra de 
ninguén onde Bigas Luna coloca as 
paixóns desmedidas das suas cria
turas. A relación entre a adolescen
te -Penélope Cruz, ben en canto 
que non fala- e o fillo pera dunha 
nai que ten unha fábrica de calzan-

. cilios Sansón -Sansón, a tua forza 
está no interior- funciona ben. Hai 
unha obsesión por contar un canto 
en imaxes, a partir dunha série de 
sinais que fan desa parte unha rei
vindicación dun cine non conven
cional, que se quer filio de Luís Bu
ñuel e que por momentos recorda a 
Almodóvar sempre dentro dunha li
ña aceitábel de querer provocar e 
subvertir os mecanismos da histó
ria. Orabén, cando a história quer 
entrar no melodrama máis desmele
nado -:-eon pobres e ricos, con pu
tas e sexo en ensalada- a lóxica 
pérdese. Nótase que detrás <liso hai 
a vontade de Bigas Luna de distan
ciarse do que canta, pero no cine a 
irania non debe confundirse co res
peito ao espectador e sobretodo ás 
leis do guión. Que cada vez máis 
incesto, complexos edípicos e un 
catálogo de causas aparezan na 

pantalla só serve para que o espec
tador moi xustarnente se ria ou pen
se que lle están tomando o pe1o -o 
máis significativo é o final imposi
bel: esa Pietá en tres partes máis 
cerca do ridículo que da risa. Detrás 
da admiración por Buñuel debería 
pen ar e que cando 9 me tre arago
nés facia algunha película mexicana 
-por exemplo Subida ao ceu un 
melodrama desmelenado, onde ao 
final parecia que todos morreron 
cando unha voz final <licia": Acór
danse da vaquiña que pensaban que 
morrera, pois non: está viva, igual 
que Lupita e ... " - moitas veces os 
guións imposíbeis - Abismos de 
paixón, particular versión de Cú
mios borrascosos- eran imposi
cións dos productores ou da indús
tria, pero cando podia ben se enca
rrega ba de contar cun bon guión. 

En Xamón , xamón a distáncia en
tre a história contada -que chega 
a tal nível de imposibilidade que a 
partir dun momento o espectador 
pode divertirse a costa de pensar 
como acabará tal batifondo é enor
me. Iso indica que a irania do di
rector é todo menos fina, ca propó
sito de facer un esperpento acaba 
por volverse contra Bigas Luna e 
pensar que como en todo exceso 
era mellor suxerir e non querer 
chegar até o final, sen respeitar a 
mínima lóxica narrativa ou progre
sión dramática, levan ao empacho, 
a contemplación da cena final 
~on morte, xamón e nais e un 
pai que rodean a filias e a filia pro
tagonista- como nunha "pasada" 
ante a que caben a gargaUada ou a 
irritación do espectador por non ter 
sabido seguir as leis da própria 
história ou do sentido comun. 

A beleza e a orixinalidade dalgun
has secuéncias -os mozos espi
dos toureando na noite, a cena eró
tica no puticlub cunha encendida 
Anna Galiena, o pesadelo da rapa
za-, o coidado da ambientación, 
do look da fita non serven para cal
mar o exceso da história. Do mes
mo xeito, xunto a boas presenzas e 
interpretacións de Javier Bardem 
e, en menor medida, de Penélope 
Cruz, que pintan Stefania Sandrelli 
e, sobretodo, Anna Galiena, na fi
ta? Son duas boas actrices italianas 
que en nengun momento parecen 
as adecuadas para o papel que de
sempeñan. O director non lles ti
rou nen o dez por cento do poten
cial que teñen. Como se pode crer 
o persoaxe dunha nai que traballa 
nun puticlub de camioneiros e que 
fala o español con acento de Mi
lán? Igualmente, Juan Diego está 
completamente fora de papel: non 
ten nengunha presenza na película, 
froito dunha inadecuación para o 
papel que representa. En teoría, 
quer representar a nova Europa, a 
mesma que ao final leva a España 
-Penélope Cruz- o símbolo me
llor empregado: tan puteada coma 
na realidade- nun Mercedes 

· branca.+ 
CARLOS AMARO 



DI AS 

•En Galiza, en 
galega tamén 
despois de 1977 

A AFNL ven de propor unha 
modificación na Lei do Rexisto 
Civil que na sua redacción actual 
impide a galeguización do nome 
dos/as nacidos con posterioridade 
a 1977. 

A proposta veicularíase através do 
ParlaQlento Galego, para que este 
apresente a proposta de 
modificación do artigo 2 da 
mentada lei na Mesa do Congreso 
en Madrid. Desde 1977 é legal 
galeguizar os nomes en castellano, 
pero non se regula a modificación 
dos nados despois dese ano se esa 
é a vontade. 
Recentemente un xoven 
regresado da emigración 
viuse en dificuldades 
precisamente por ter 
nacido logo de entrar en 
vixéncia esa 
disposición.+ 

•Asi é 
Compostela 

Unha importante mostra 
fotográfica organizada 

..................................................................... 

•A Peneira 
homenaxea a 
Bouza-Brey 

Mención singular merece o 
esforzo do periódico comarcal A 
Peneira de facer unha particular 
homenaxe ao escritor e etnógrafo 
nado en Ponteareas. Coordenado 
por Picha Suárez este especial de 
A Peneira aporta traballos de 
ensaio, documentación e escoima 
de poesía e fotografías. Tentando 
fuxir da apropriación mercantil e 
da necrofáxia -en palabras 
editoriais do volume- A Peneira 
deu voz aos compañeiros de 
traballo de Bouza, á sua própria 
voz e outros estudosos dos seus
traballos. Femández del Riego, o 
fiJlo Fermin, Manuel Beiras, · 
Filgueira, Manuel Maria, Clodio González, Sanchez Bargiela ou Celso 
Rodríguez son alguns dos asinantes nesta publicación. Quen queira porse 
en contacto cos editores pode chamar ao (986) 660986. + 

············~······················································· 

pola Asociación de Viciños Casco 
Antigo con obras, montaxe e 

deseño de Xan G. Murás vai 
circular durante vários meses por 

locais e ruas de 
Compostela. Trátase 
dunha aproximación 
á realidade dun 
Casco Histórico, 
património da 
humanidade, que a 
fins do presente 
século ten un 
importante nível de 
degradación. A 
exposición estará os 
dias 3 e 4 de 
Outubro na Praza de 
Obradoiro e os dias 
10 e 11 na Praza de 

· . 
San Martiño Pinário, para despois 
circular por diferentes locais 
compostelanos.+ 

•Renovar a 
Fundación 
Castelao 

Coa eleición dunha nova directiva 
a Fundación Castelao quer relanzar 
a sua actividade, proxectando nun 
futuro imediato abrir delegacións 
en Rianxo e Pontevedra e estreitar 
contactos coa Aula de Filosofía 
Castelao, o concello de Rianxo e a 
Fundación Alexandre Bóveda 
entre oµtras institucións. 

A Xunta directiva quedou 
composta por Avelino Pousa 
Antelo como presidente, Amando 
Liñares (secretário) e Xosé·Maria 
Dobarro, Manuel Dourado, 
Gustavo S. Valencia, Manuel 
Caamaño, Miguel A. Seixas, Daria 
González, Isaac Diaz Pardo, 
Manuel Beiras, Francisco Baltar, 
Francisco López, Antonio Fraguas, 
Antonio Pena, David Otero, Víctor 
López, Manuel Velo e Alfonso Paz 
Andrade.+ 

• Axudas á criación 
para escritores 
gal egos 

O Ministério de Cultura ven de 
conceder axudas de 800.000 
pesetas a cuarenta e oito proxectos, 
cinco deles galegas, nun xurado no 
que estaba presente Domingo 
Garcia Sabell. Os proxectos 
aprobados contemplan no apartado 
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de poesia traballos de Méndez 
Ferrin, Uxio Novoneyra, Manuel 
Rivas e Arcádio López Casanova, 
e no de narrativa para a obra As 
sombras do barroco de Xesus 
Rábade Paredes.+ 

• Exposición 
de instrumentos 
musicais 

Do 5 ao lO'de Outubro terá lugar a 
I Feira Galega de Instrumentos 
Musicais, con perspectiva· de 
consolidarse como salón 
monográfico. Até agora funcionan, 
no mesmo campo Sonimag en 
Barcelona, Expomúsica en Madrid 
e Intermúsica en Valencia. 
Segundo os organizadores "é un 
xeito de apreciar todo o que non 
hai nas tendas, a non ser as 
superespecializadas das grandes 
capitais". A feira estará aberta na 
rua Progreso 22 de Vigo.+ 

•Homenaxe · 
a Cuña Novás 

O 2 de Outubro, nas Ruinas de 
Santo Domingo en Pontevedra, 
Amigos da Cultura e o Museu de 
Pontevedra organizan un acto, 
"Trégua para a poesía", con 
participación de N ovoneyra, 
Bemardino Graña, Méndez Ferrin, 
Manuel Maria, Alexandre 
Cribeiro, Miro Villar, Francisco 
Souto, Rafael Ruibal e Francisco 
Alonso. Haberá pendurada tamén 
un.ha exposición de Sergio Portela. 
O acto servirá de homenaxe ao 
poeta recentemente falecido 
Manuel Cuña N ovás. + 

~m~ccrnlli:rn&~ra 
ANOSATERRA 

PERIÓDICO GALEGC) SEMANAL 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

No me .................................... Apelidos ........................................................... .. 
Enderezo ......................................................................................................... .. 
Teléfono ................................. Povoación ........................................................ .. 

Suscrébome ao periódico A Nasa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ........... 6.200 pta./ano .............. 3.200 pta./semestre 
Europa ..................................... 7.800 
América e resto do mundo ...... 9.600 

a) Subscrlclóns para o Estado español 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE AFORROS ........................... CONTA/LIBRETA .......................... . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA .................................................................................. . 
Nº SUCURSAL ......... POVOACIÓN ........................ PROVINCIA ............................ .. 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

ANOSA TERRA 
A Xunta prioriza as ZOQas forestal$ na 

concentración parce!ária 

A información que paga a pena ter 
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Cotno soster dignatnente 
unha progratnación 
de teatro sen apenas cartas 

V Mostra de Teatro de Cee 

• FRANCISCO SOUTO 

Nos últimos de Agosto 
a~udimos á cita, xa 
obrigada, da Mostra de 
Teatro de Cee, este ano na 
sua quinta edizón. 
A Fundazón Femando 
Blanco acolleu os cinco 
dias de farándula; como 
fixera en anos anteriores, 
mas trocando o xardin 
polo salón de actos para 
maior seguranza 
climatolóxica. A sala, 
inadecuada para a prática 
teatral, sofreu todas as 
modificazóns necesárias 
para dar cabida aos 
espectáculos que ainda 
asi, en algun caso, 
mostraron-se en mínimos. 

Tres compañias profisionais: Ollo
mol, teatro submariño; Escala Dra
mática ·Galega e Teatro da Lua e 
duas amadoras: Teatro ct"o Alvardán 
e a Escota de Teatro de Narón, le
varon o seu fazer á escena de Cee. 

O/lomo/ fixo unha funzón do seu 
"Fas e Nefas" que gostou á multitu
de congregada mália non estar no 
mellar momento. Os Ollomois ve
ñen de traballar nas· últimas duas 
montaxens do Centro Dramático co 
pertinente abandono temporal do 
traballo da compañia como tal, e 
iso, claro, merma os bons resulta
dos nas tábuas, contado gostou, e 
gostou porque se trata dun conto, 
dunha fábula sinxela con heroi, 
reis, magos, princesas, bons, maus, 
covardes que son valentes e sobre
todo, porque a montaxen dirixida 
por Cejudo ten moito aparello: bo
necos, canzóns, efeitos, mantendo 
constantemente a atenzpn do públi
co, cunha áxil cehografia ideada e 
realizada con mestria por Kukas, 
con abundante atrezzo a encher de 
recursos un texto menor do prezado 
Blanco Amor.. Perdeu-se, porén, o 
aquel de "Moleques" -primeira 
montaxen do grupo- que no seu 
momento chamou a atenzón de pró
prios e alleios, notando-se a man de 
Xan Cejudo que dota a espectáculo 
dunha poderosa teatralidade mas 
descuida o acabado. Santiago Pre
go, Vítor L. Mosqueira, Evaristo 
Calvo, Marcos Orsi e Núria Sanz 
deron corpo ás personaxens. 

A Escala Dramática Galega puxo 
na cena "Ei, Feldmühle!" da autoría 
de Xesus Pisón, prém io Rafael 

Dieste de teatro na sua edizón de 
1991, nunha versión realizada polo 
autor e direczón de Manuel Louren
zo. No programa de man podemos 
ler "O Valadouro, símbolo do País 
inteiro, é invadido por unha espécie 
vexetal asasina: o eucalipto. a terra 
converte-se nun deserto, e os seus 
moradores, transmutados en vampi
ros, emigran a Transilveira, a terra 
dos láios. De ali ha partir a expedi
ción que transtorna e confunde, a 
que libera, en pleno caos, os instin
tos devastadores da parróquia, viva. 
Donas e cavaleiros, labregos, ena
morados, santos e chuchonas desfi
lan polo cenário como unha tropa 
xusticieira e caótica que celebra os 
seus fastos a ritmo de cúmbia .. . ". 
Lino Braxe, Teresa Horro, Arturo 
López, Maria Xosé Mosteiro, Pedro 
Rubín, Carlos Sante, Tuto Vázquez 
e Xosé Vilarelle conforman o repar
to da montaxen da Escola. 

Rematou a Mostra coa posta na ce
na da montaxen de Teatro da Lua 
"De picas, cruces e carabelas" de 
Roberto Salgueiro, dirixida por el 
próprio. Unha comédia en vários 
planos dos que a representazón tea
tral que realizan tres monxas no 
convento, fecha os diferentes cadros 
da repres·entazón: a navegazón, o 
desembarco e conquista e finalmen
te a cristianizazón das indias. Só ao 
fin do espectáculo nos decatamos 
de que estamos dia.nte do espello 
que reproduz a imaxe teatral, teatro 
no teatro, con censor incluído. Un 
texto fácil, ás vezes ·dentro do tópi
co, dá pé a un bon traballo actoral 
que acontece nunha cenografia mí
nima, un marco apenas para as moi
tas personaxens que encaman as ac
trices en verdadeiros exercícios de 
estilo. Afina!, · un grande aplauso do 
público asistente que riu a cachón. 

E rematou a mostra. Cun orzamen
to de máis de un millón de pesetas 
e nen médio millón de axudas entre 
Concello (200.000), Xunta 
(200.000) e Xacobeo (70.000) a 
asociación cultural Domingos An- . 
tónio de Andrade sacou adiante es
ta Mostra que é cita abrigada non 
xa para os parroquianos senón para 
os amantes do teatro . . · 

Ponto e aparte merece a valorazón 
polo miúdo da subvenzón da Xun
ta. A asociazón está a manter dous 
grupos, "Talia teatro" e un outro 
integrado por cativos, pois ben a 
axuda da Xunta é, supón-se, para a 
mantenza das tres actividades no 
presente curso. De risa (?). Ocorre
se-me livrar duas perguntas por se 
alguén ten a ben respostar-mas: 
Por que este ano non há axudas aos 
grup9s arr1adores?. Poderia o con
selleiro de cultura viver un ano con 
corenta mil pesos?"+ 

AS AVES DE KAPINA 
BN GALIZA 

Guía de campo e guía ~dáctica 
PABLO RODRÍGUEZ (OITABÉN) 

Dias de f anzines e Banda Deseñada 
Encontró en Ourense do 2 ao 10 de Outubro 

•X.C. 

Dos dias 2 ao~ 1 O de 
Outubro, Ourense s~rá por 
cuarta vez consecutiva a 
casa da Banda Deseñada. 
Exposicións, encontros, 
mercadiño e debates na 
única mostra que 
sobrevive con forza 
consolidada dunha 
expresión cultural de 
grande aceitación e 
capacidade de 
comunicación. 

Oito exposicións distintas e simul
táneas poderán ollarse nos primei
ros dias de Outubro na cidade das 
Burgas. Unha antolóxica de Mi
guelanxo Prado, a figura que 
acadou meirande proxección alén 
as nosas fronteiras, estará na sá da 
Caixa Ourense; o Museu Munici
pal recollerá os prémios e as obras 
seleccionadas no II Certame Ou
rense de Banda Deseñada, un total 
de dezasete obras en galega e por
tugués e a colectiva "Unha histo
rieta democrática", mostra orga
nizada polo Ministério de Cul
tura, cos mellores historietis-
tas profisionais que se deron 
a coñecer na indústria do 
tebeo ao comezo da tran
sición. O Ateneo(Nue.: 
vas Viñetas 91) e o 
Liceo Recreo Ou
rensán (Garahu
lliiío e a escala 
elástica de 
Xoan Ma
nuel An
drade), 
son ou-
t ros 
dos 

centros que hai que percorrer. 

Fanzines e prozines 

O Colectivo Phanzynex conseguiu 
xuntar este ano 96 publicación de 
afeizoados de Galiza, E paña, Por
tugal, Brasil, Dinamarca, Holanda, 
Fráncia , Inglaterra, Estados Uni
dos, Suécia e Finlándia. Este tipo 
de publicación, xeralmente de rea
lización sinxela a meio de fotoco
piadora, en moitos casos mellorou 
a sua apariéncia até acadar aspecto 
profisional, nos denominados pro
zi ne s. O aumento de expositores 
ten moito a ver co servizo que ofe
rece o colectivo ourensán pondo en 
comunicación através dun boletin 
aos diferentes phanzineiros. A ex
posición deste ano estará aberta na 
Residéncia Floro Cuevillas (ao pé 
do Parque das Mercedes). 

Nesta mesma Residéncia estará 
aberta a exposición de pranchas 
da historieta adaptada á televisión 
Dragon Hall e as obras do Con
curso Galego de Banda Deseñada 
que organizada a Direc-
ción Xeral · 

de Xuventude. 

Actividades paralela 

A Agrupación de Libreiro organiza 
paralelamente un mercadiño que se 
oferece a editoriai , di tribuidora e 
fanzine para comercializar a ua 
obra; haberá exibición en video de 
pelicula de animación , todo os 
días de 19 a 21,30 horas; impartira e 
un cursiño para ensinantes, que ser
virá ao Servizo Municipal de Educa
ción do Concello para iniciar pro
gramas específicos cos centros de 
ensino e odia 9, desde ás 11,30 ho
ras, haberá mesas redondas e reu
nións nun Encontro de Banda Dese
ñada que xa se fai tradicional. Habe
rá presentación da nova liña edito
rial do Frente Comixário, dun pro
xecto de Fanzineteca e un encontro 
de fanzinerosos con participación 
dos cataláns de "Barzelona comic", 
os navarros "Napartheid" e dos va
lencianos de "La General" xunto aos 
galegas de Phanzynex e Frente 
Comixário.t 

CilJd& 
editora 

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

Apartado 1168 - 32001 OURENSE 
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millóns de v:isitantes quererian 
levar de recordo a 

. Catedral de Santiago. 
Como quizais lles resulte "pesada", 

volverán con algo entrañable, o Pelegrin. 

Agora ten a oportunidade .de aplic_~r ·ós ~seµ~ productos .o motivo de 
máis demanda no ·93, ~ Pelegrín. ..- . - · · . · 

Pense que en 1993, millóns de persoas 
do mundo ,han visitar Santiago de 
Comp·o~tela e Galicia, con motivo da 
celeb~ación do ANO SANTO 
Xacobeo-93; e a súa mascota, 
o Pelegrírr, a través dos máis diversos 

obxe~tos, . regresara como recordo con 
cada un dos visit~ntes. Este 
acontecem.ento conta con fodo o apoio -da 
Xunta de Galicia, que se está esfqrzando 
por l<?grar a resonancia internacional que 
o acontecem~nto require. 

Infórmese en: 
S.A. DE XESTIÓN DO PlAN XACOBEO 93 
Rúa dos Feáns, l e 3, baixo 
Teléfono: 902 - 19 93 00 
15706 SANTIAGO DE COMPOSTElA 

. ESPAÑA 

Os elementos gráficos (Símbolo, Logotipo e Mascota) representativos do XACOBEO 93 ~on propiedade exclusiva de 
S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO 93, adscrita á CONSELLERÍA Dt RElACIÓNS INSTITUCIONAIS E PORTAVOZ DO GOBERNO. 

Calquera utilización sen licencia ofical está estrictamente prohibida polos propietarios da marca. 
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O trinque 

Cme 
Jamón, jamón de fügas 
Luna. Traxédia á españo
la con elementos có.mi
cos. Están tolos estes his
panos! Interesante. 

Festas 

axenda 
Cme 

O último. 

Murnau 

As de San Froilán. Co
mezan este fin de sema
na. Interesante pra garu
leiros e gastr'ónomos. 
Imprescindíbel para os 
lugueses• 

Dentro do cic1o que o "Centro Ga
lego de Artes da lmaxe" está adi
cando ao director alemán F. W. 
Murnau (1888-1931), os dias 2 e 

5 proxectatase unha das obras mes
tras da arte cinematográfica: O úl
timo, realizada en Alemánia en 
1924, a partir dun guión de Carl 
Mayer e cunha xenial interpreta-

.Convocatórias 

Encadernación 
CEM Cooperativa de 
Educación medioambien
tal organiza o "11 Curso de 
Encadernación Artística'', 
impartido por Carlos Rey, 
que dará comenzo o 2 de 
Novembro. O curso terá un
h a -duración de 7 meses 
(Novembro a Maio) a de
senvolver os Ju.ns e 
mércores, con duas posibili
dades de horário (de 17 a 
19h e de 19,30 a 21,30h). 
Terá lugar no local de CEM, 
e a cuota mensual será de 
8.000 pts. O prazo de inscri
ción remata o 26. Máis in
fonnación en CEM, r/Lara
cha, 1 O-sótano. A Coruña 
15010. Tlf. 26 56 40. 

Pintura 
O Concello de Cambre 
convoca o Certame de 
Pintura Concello de 
Cambre, para obras orixi
nais realizadas sobre lenzo 
ou táboa, con tema e técni
ca libres. O formato máxi
mo será de 146 por 114, e 
o mínicmo de 73 por 60. A 
recepción das obras farase 
durante o mes de Setem
bro. Enviaranse ao Conce
llo: Adro, 1. Cambre (A 
Coruña). Más información 
nos tlfs. 67 52 34 ; 76 52 
08 e 67 51 62. Concede
rase un primeiro prémio de 
700.000 pts., un segundo 
de 300.000 pts. e dous ac
césits. 

Fotografía 
Convoca a Casa da Xu
ventude de Ourense. Po
derán participar persoas de 
14 a 30 anos das cidades 
do Eixo Atlántico. As 
obras serán de tema libre, 
en branco e negro ou color, 
con formato de 13 por 18 e 
de 30 por 40 cm. Os traba
llos pódense presentar nas 
dependéncias da área de 
Educació~ e Xuventude (r/ 
Arcedianos, 15-17, 32005 
Ourense), en persoa ou por 
correo. 

Investigación 
A Escola de Marketing, 
Publicidade e Relacións 
Públicas Marcelo Macias 
da Coruña convoca un 
Prémio de Investigación 
sobre a estrutura comer
cia I dos Concellos 
galegos. Está dirixido a es
tudiantes de ensinanzas so
ciais e económicas. O tra
ballo constará de 20 a 40 
fólios . O tema versará so
bre a descrición comercial 
dun Concello galego. Ou
torgarase un prémio en un 
accésit. As bases pódense 
solicitar na própia escola. 
Avda. de Arteixo, 14-bai
xo. Tlf. (981) 26 88 25. 

Bolsas de 
Investigación 
O Consello Superior de In
ves ti gac i ón s Científicas 
convoca Bolsas de Intro
ducción á Investigación, 
destinadas a alunmos/as do 
último curso de carreira en 
Falculdades e Escolas Téc
nicas Superiores de calquer 
Universidade. As solicitu
des presentaranse até o 30 
de Outubro. A convocatória 
publícase no BOE do 7 de 
Agosto. Máis infonnación 
n'o COIE da Universidade 
de Santiago. 

Poesía 
A Concelleria de Cultura 
de Ourense convoca o Pré
mio de Poesia "Cidade de 
Ourense", para obras dun 
mínimo de 800 versos, es
critas en galego ou portu
gués. As obras deberán en
viarse a esta Concelleria e 
no caso que pettenzan a 
autores portugueses pode
rán ser presentadas na Cá
mara Municipal de Vilare
al. O prazo de recepción de 
orixinais péchase o 11 de 
Decembro. O prémio está 
dotado con 250.000 pts., 
placa de prata, e publica
ción da obra. 

História 
do Cinema 
A Federación de Cineclu
bes da Galiza convoca o 
certame História da Galí
cia .Cinematográfica. Os 
traballos terán unha exten
sión mínima de 30 fólios. 
Serán orixinais e inéditos. 
Enviaranse á Federación: 

. r/Ramón Cabanillas, 1- en
trechán. Ourense. Conce
derase un único prémio, de 
500.000 pts., e o xurí po
derá repartilo en mais dun 
traballo, asi como en accé
sits. 

Contratos 
en práticas 
A Conselleria de Economía 
convoca unhas Bolsas pa
ra contratos en prácticas, 
no DOG do 12 de Agosto. 
Entre os requisitos que se 
esixen aos aspirantes figu
ra o de non ter cumpridos 
os 30 anos no intre no que . 
remata o prazo de solicitu
des, que será do 6 ao 20 de 
Outubro. 

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 Español e 
Latinoamérica, de persoas 
con miriusvalia, persoas da 
terceira idade e refuxiados, 
que teñan sido publicados 
en calquer revista ou perió
dico do mesmo ámbito des
de o 1 de Novembro de 
1991 ao 16 de Outubro des
te 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
se 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 prémios estarán 
dotados con 550.000, 
350.000 e 250.000 pts., e o 
de Investigación con 
850.000, 600.000 e 400.000 
pts . Haberá ademáis un 
Prémio Honorífico, para as 
entidades píblicas ou priva
das, asociacións, empresas 
ou persoas que salienten po
lo seu traballo neste eido. O 
prazo de admisión de traba
llos finalizará o 16 de Outu
bro, ás 15h. Para roáis infor
mación dirixirse ao Inserso: 
r/X inzo 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 fóqos 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. 

Fotografía 
O Ateneo Santa Cecília de 
Marín convoca un certame 
de fotognúia que terá como 
tema a Danza das Espadas, 
que se celebra todos os anos 
nesta vila. Os procedemen
tos técnicos serán dé libre 
eleición, e o tamaño estará 
limitado a un mínimo de 15 
cm no lado menor. Non se 
limita o número de fotos a 
presentar. O prazo de admi
sión será até odia 15 de Ou
tubro. A entrega das obras 
farase persoalmente ou por 
correo certificado ao Ateneo 
Santa Cecília, r/ Caracol, 
36-baixo. 36900 Marin. Ca~ 
da foto deberá ir montada 
sobre unha cartulina que so
bresaia nos laterais 3 cm. 
Ao dorso de cada obra con
signaran se o tíduo e o 
seudónimo con que se con
corre. Este seudónimo cons
tará no exterior dun sobre 
pechado que conteña o no
me, apelidos e enderezo 
completo do/da concursan
te. Coas obras recebidas fa. 
rase unha exposición na sala 
do Ateneo desde o dia 20 ao 
30 de Outono. Concederan
se tres prémios, asi como 
mencións especiais aos tra
ballos que o xuri considere 
oportuno. 

Vídeo doméstico 
O Ateneo Santa Cecília 
convoca un concurso de 
vídeo doméstico sobre a 
Danza das Espadas de 
Marín. Somente se admiti
rá unha obra por autor ou 
colectivo. As obras terán 
que estar producidas nos 
dous últimos anos. Os tra
ballos non deberán sobre
pasar os 60 minutos de du
ración. As obras presenta
das deberán estar no for
mato VHS, e o xuri reser
varase o dereito de valorar 
o catrácter videográfico 
dos traballos presentados. 
o prazo de inscrición e re
cepción das obras finaliza 
o dia 15 de Outubro. Cada 
fita deberá ser acompañada 
da folla de inscrición. Con
cederanse tres prémios e as 
mencións especiais que o 
xuri considere oportuno. 
Os vídeos presentados e 
seleccionados serán expos
tos nos locais do Ateneo 
entre os dias 20 e 30 de 
Outubro.+ 

ción do gran ,actor alemán Emil 
Jannings. E un dos filmes clave na 
evolución da linguaxe do cine mu.:. 
do, e .está considerada polos histo
riadores o máximo expoñente do 
"Kammerspielfilm". Os seus lo
gros na mobilidade da cámara, a 
supresión dos intertítulos, ou o no
vedoso uso do raccord no move
mento, marcan o progresivo xiro 
alemán cara un cine narrativo, sen 
.esquecer elementos simbólicos e 
poéticos. O dia 6 pasarase Tartu
fo, dirixida por Mumau en 1925 
para a UFA, de novo ·con guión de 
Mayer baseado na comédia de Mo
liere. As proxeccións serán ás 
20, 15h na sala de proxeccións do 
CGAI, na rua Du
rán Loriga, 10-
baixo. A Coruña. 

Merlín 
Dirixida ' por 
Udolfo Arrieta en 
1990, é unha re
creación humorís
tica· do mito de 
Rei Artur visto a 
través dun malva
do mago, interpre.,. 
tado polo próprio 
director, novo ho
menaxe de Arrieta Tartufo. 

AnúncÍos de balde 

Vendo casa de pedra, totalmente 
restaurada e amoblada con antigüi
dades, muros de 1 m. de grosor, 
duas prantas, 190 m2, solos e tei
tos de madeira, chaminé de pedra, 
auga, luz, etc. Val con Thoita vexe
tación, perto do rio Miño. Finca 
con froitaies. 18.000.000 pts. (faci
lidades). A 30 km de Ourense. Tif. 
(981) 22 12 63. Fernando. 

Véndense cachorros Cocker de 4 
meses, xa vacinados. Tlfs. (986) 
37 40 18 e 43 65 87. 

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. "01isbos", Faculdade de Fi
loloxia. Burgo das Nacións, s/n. 
15705 Compostela. 

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

Grande oferta de discos e casettes. 
Evéncio Baños. Pizarro, 47-4F, Vi
go. Tlf. (986) 41 34 93. 

Casa Popular "Fogar Infantil". 
Centro social okupado de Ourense 
precisa da tua colaboración. Se es
tás interesada/o en criar unha cultu
ra alternativa, autoxestionada e rei
vindicativa podes participar na or
ganización de exposicións, charlas, 
obradoiros, cursiños ... Tamén nece
sitamos axuda mate

ao mundo poético de Jean Cocteau, 
pois está inspirada na sua obra "Os 
cabaleiros da mesa redonda". · 

Terror-ficción 
O 1 ás 22,30h proxectarase O 
exorcista no Ateneo Santa Cecília 
de Marín. O 5 á mesma hora pro
xectarase A tutora, e o dia 9 Mi
sery. 

Infantil 
Tamén nos locais do Ateneo Santa 
Cecília o dia 2 proxectarase Col
millo Branco, odia 6 será Queri
do intruso, e o 9 Colegas á forza. 

·Os pases serán ás 19, 15h. • · 

audiovisuais, xogos cooperativos, 
fondo bibliográfico, festas verdes, 
xornadas de ecoloxia, cicloturismo, 
etc . Papaventos, Portugal , 16. 
27500 Chantada. Tlf. Anxo (982) 
44 02 75. 

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

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

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

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

Oferécese presentador para es
pectáculos de cines, moda, actua
cións en directo, discotecas, etc. 
En catalán e galego. TJf. (986) 29 
3048. 

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

Os pubs "Cómic" de Baio e "Silfo" 
de Carballo coa Asociación Cultural 
"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 chamade aos tlfs. (981) 71 

rial, o que a ti non te r-------------, 
serve, a nós podenos 
ser útil. Estamos no 
antigo orfanato, no re
cinto de campus uni
versitário. Apdo. 660: 
32080 Ourense. 

Pisos para 
compartir, 

avisos, 
alugueres, 
cámbios, 

49 24 ou 75 42 36. Pre
guntar por Xosé Mª Va
reta. 

Véndense camise'tas 
de forte contido his
pano-f ó bico. 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, 

compras, 
vendas, 

contactos ... 
de publicación 

gratuita na 
sección 

Anúncios de balde 
Tfno. (986) 43 38 86 

ANOSA TERRA 

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

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. • 



axenda 
Música Televisión 

Canco López 
Concerto o dia 3 na Colexiata de 
Xunqueira de Ambia, dentro do 
"Ciclo de Música Antiga". 

Rock 
O 2 de Outubro ás 22,30h celebra
rase o concerto "Noite de rock", en 
Marín, coas actuacións de Katás
trofe e Brutal Distracción. 

Il Trovatore de Verdi 

Vangardas 
e mitos 

Do 21 de Outubro ao 23 de Sétem
bro celebrarase na Coruña a XX
XIV edición do Festival de Ópera. 
ll Trovatore de Verdi será posta en 
cena o 21 deste mes. Andrea Che
nier, de Giardano, será o 29. La 
Cenerentola, de Rossini represen
tarase o 6 de Novembro e Boris 
Godounov, de Mussorsky, o 23 de 
Novembro igualmente. Pazo de 
Congresos.+ 

O martes 3 no espazo "Butaca Es
pecial'', da TVG adicado a filmes 
en versión orixinal, emitirase Ao 
final da escapada realizada por 
Jean Luc Godard en 1959 sobre un 
guión escrito co seu compañeiro en 

"Cahiers du Cinemá" Franyois 
Truffaut. Os dous autores da "Nou
velle vague" fan unha homenaxe 
ao cine negro norteamericano, e 
máis completamente aos filmes de 
Humprey Bogart, con Jean-Paul 
Belmondo e Jean Seberg nos pa
peis protagonistas.• 

Exposicións 

Alén-mar 
"A creatividade galega 
no Novo Mundo". Obras 
de 38 artistas galegas no 
Mosteiro de San Martiño 
Pinário, en Compostela. 

Gravado 
Mostra "Euroamericana 
de gravado", no Museo 
Valle Inclán da Póboa do 
Caramiñal. 

O desexo 
O Museo do Pobo Gale
ga, no mosteiro compos
telán de San Domingos 
de Bonaval, alberga a 
mostra "Nornes própios, 
irnaxes de desexo ''. 

Nito Dávila 
Pinturas no Centro Cul
tural "Salvador de Mada
riaga", A Coruña. 

Manuel Molezún 
Expo ición antolóxica 
no Centro Cultural Cai
xavigo. 

Di go Giráldez 
Pintura na Ca a da Cul
tura de Tui. 

Valdearte 
A salas de Caixa Ouren-
e, Caixa Galfcia, o Casi

no e a Casa da Cultura do 
Barco de Valdeorras aco
llen esta mostra con obras 
dos participantes no "I 
Encontro de Pintores". 

Xúlio Diz 
Pinturas na Casa da Cul
tura de Cangas de Mo
rrazo. 

O Camiño 
Portugúes 
No Centro de Servícios 
Sociais de Celanova, 
mostra fotográfica sobre 

o Camiño Portugués a 
Compostela. 

Chícheri 
Esculturas no Museo 
Municipal de Ourense. 

] uan Fuentes 
Acrílicos no Sala do Pa
zo Municipal da Coruña. 

John Baldessari 
Obras na Casa da Parra 
de Compostela. 

O Carballiño 
No Cine Alameda desta 
vila, mostra fotográfica 
"O Carbal.liño. Vellas his
tórias, vellas fotografías". 

Manuel Bouza 
Obras na Galeria Trinta 
de Compostela. 

Xurxo Lobato 
Mostra fotográfica "Ima
xes da Arte en Galicia", 
no Museo Arqueolóxico 
de Ourense. 

Vitória de la 
Fuente 
Inauguración da exposi
ción antolóxica adicada a 
esta artista no Centro 
Cultural Caixavigo, den
tro da série "Grandes Ar
tistas Galegas/a ". 

Colectivas 
Paula Paradeta e Susa
na Trillo expoñen traba
llos en acrílicos na Sala 
Araguaney de Composte
la. Na Galeria Pardo Ba
zán da Coruña mostra 
"Nexos heteroxéneos" , 
con Laxeiro, Arturo 
Souto, Maruja Mallo, 

P_axinas coordenadas por.: 

MARGA R. HOLGUIN 

Roberto González Fer- 1 

nández, António Lago e 
Enrique Saavedra. Na 
Galería Severo Pardo de 
Vigo, mostra de pintores 
americanos do Pop Art e 
o Expresionismo Abstrac
to, con obras de De Koo-
n in g, Noland, Olitski, 
Rouschemberg, Lit
chensteing, Rops~nqµist, 
Jones, Warhol e Olden
burg. No Edificio Arqui
vo de Betanzos colectiva 
das pintoras Carmen 
Portela, Carmen Villa
verde, Maria Cubeiro e 
Ana Daos. Na Galeria 
Marqués de Cerralbo de 
Vigo, obras de Castillo, 
Laxeiro, Torres, Maria 
Antónia Dans e Frau. 
Pintores coruñeses expo-

XURXO LOBATO 

ñen na Galería Obelisco. 

Escultura 
Até o dia 1 O desenvólve
se na Praza de O Corgo 
en O Grove o "III Sim
pósio Internacional de 
Escultura ao Aire Libre". 

Ahmad Tabatabai 
Obras na Sala do BB V 
de Vigo. 

Banda Deseñada 
Desde o dia 2 ao 10 de 
Outubro, diversas salas e 
espazos culturais de Ou
rense acollerán as exposi
cións e certames das "IV 
Xornadas de Banda De
señada", que organiza a 
Casa da Xuventude. + 

Novas sensuais 
•MANUEL CARBAUIDO 

Danielle Messia ["morte d'un can
cer"], toda unha sux.eréncia. Eu fa
lo da vida é un reflexo da intensi
dade coa que entendeu a sua pró
pria realidade. Na busca! da beleza, 
que non é pouco. "Divinne'', aponta 
a miña entrañable confidente, quen 
non dubida en subliñar como a 
"plus belle" en Historia dos 
tempos, a sua "derniére chanson'', 
que, con efecto, asina toda unha 
eternidade na procura da tenrura. 
Messia, unha mostra máis <leste es
quelete brillante que confecciona o 
planeta, onde a intención da liber
dade é condición indispesábel dian
te de calquer outra providéncia. 

É un proxecto que xa leva perto de 
tres anos funcionando é a Radio Te
levisión de Cerceda [Radio Cerce
da/1075 FM. TVC/Monte Xalo, Ca
nal 12 VHF, Monte do Castelo, Ca
nal 52 UHF]. "Con produción pró
pria, emitimos desde as 12 da mañá 
até as 12 da noite", informa Tomás 
Barros, quen anota, asemade, que 
"estamos moi contentos, porque 
chegamos a Compostela, Coruña, 
Ferrol, Betanzos, A Estrada, Ponte-

. vedra, etc.'>. Concursos, musicais, 
entrevistas, e infomiación xeral "é, 
digamos, a base. Mais tentamos 
abrir un pouco máis o espectro, dan
do cabida a novas aportacións". 
Cantan, para o seu funcionamento, 
con publicidade, "aparte da axuda 
do Concello de Cerceda. As expec
tativas, nestas, son positivas, e pen
samos que co Circuíto Galego de 
Velocidade, un circuíto internacio
nal para Fórmula-1, teremos máis 
capacidade de explotación. Begoña ' 
Matilde Rumbo é a conductora 
desta Radio Televisión de Cerceda, 
"24 horas cada dia en cada casa". 

Unha curiosidade. Escoito un La-

Teatro 

La verdad sospechosa 
A Compañia Nacional de Teatro 
Clásico representará dos dias 1 ao 
4 no Teatro Rosalia de Castro da 
Coruña. 

Teatro en Boiro 
O dia 4 comenza en Boira a Mos
tra de Teatro Non Profesional, 
que continuará os dias 11, 18 e 25 
de Outubro. 

"A toda luz" 
A Compañia de Lola Herrera 
presenta a obra de Mary Dor, os 
dias 2, 3 4 e 5 no Centro Cultural 
Caixavigo. Os intérpretes son Lola 

Actos 

O Románico 
O 6 e 7 terá lugar no Centro Cul
tural Caixavigo o V Ciclo de 
Conferéncias sobre o Románico 
Gal ego 

Loucura de Humor 
Teatro Keyzán presentan unha 
montaxe sobre textos de Jardiel 
Poncela e Tom Stoppard, o 8, 9 e 
10 no Centro Cultural Caixavigo. + 
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CHELO 

birinto, un daqueles programas 
que faciamos a diário en 
Minuto/Corupa, en galega, rachan
do coafórmulaminuto, até que veu 
un director xeral cos seus escoltas 
-incluída a sua señora dona, que 
parecía que mandaba máis ca el
e chimpáronnos fóra. O delegado 
da emisora, don Xosé. Ánxel, foi 
secuestrado pola singular banda e 
abrigado a pechar a emisión. [Des
pois foi cesado nun esperpéntico 
xuízo onde parecia que até o noso 
avogado estaba confabulado co .da 
acusación] e nós, que estabamos 
iniciando o programa, atopámo
nos, de súpeto, desconectados: En
debén, non estaba mal aquel re
meique labiríntico. Tiñamos erros 
no idioma; non nos daba -ás ve
ces- tempo de recompor a tradu
ción simultánea; pouca equipa téc
nica e material. E non cobraba
mos. Pero o pasabamos ben naquel 
labirinto onde "poderás entrar, pe
ro non poderás saír", cuña que tan 
ben lle saía a Willy Eter, de quen 
por certo falaremos en próximas 
xomadas.+ 

Herrera, Natália Dicenta e Fran
cisco Piquer. 

A Lagarada 
Todos os dias, agás os luns e mar
tes, represéntase ·no Pazo de Tra
salba a última produción do Cen
tro Dramático Galego, sobre a 
obra de Otero Pedrayo. 

Olhares de ·perfil 
A Compañia Arte Livre do Bra
sil presenta a Roberto Cordovani e 
a sua recreación de Greta Garbo os 
días 2, 3 e 4 no Auditório "Cidade 
de Vigo" (na Casa do Concello ), ás 
22,30h.+ 

Vídeo 

Do 8 ao 22 de Outubro celebrarase 
o Ciclo de Videocreación no Cen
tro Cultural Caixavigo, coa pro
xección de traballos pertencentes 
ao arquivo do "Festival Internacio
nal de Vídeo Cidade de Vigo". 

Comenzan en Marín as IX Xorna
das Internacionais de Vídeo, coa 
mostra de vídeo-instalacións. A 
clausura terá lugar odia 9. Nos lo
cais do 4teneo Santa Cecilia. • 

TA 
<IID o CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Que fas ti aqui, 
unha gaivota en Ferrol? 

• M9 XESÚS ARIAS 

D in que a Natureza non é perfeita 
e que daí provén a sua beleza. A 

convivéncia entre plantas e bichos; homes 
e plantas, bichos e homes, nunca marcha
ron ben. Co paso do tempo as relacións 
foron evolucionando mal que ben. En Fe
rrol os homes xa non coleccionan paxari
ños nen lles dan pala fiestra migas de 
pan. Os paxaros xa non aniñan nunha pa
raxe natural, aniñan no casco urbano e 
comen os desperdicios. 

A história que lles contamos é sinxela, co
mo todas as histórias: por circunstáncias 
que n_on veñen a conto, unha colónia de 
gaivotas aniña desde hai tempo nos tella
dos do centro urbano de Ferrol, preferente
mente no bairro de Magdalena. Os viciños 

· do lugar portestan porque os chiídos das 
aves non os deixan viver en paz, e porque 
os excrementos manchan os seus balcóns. 

Aos dous protagonistas preguntamos so- · 
bre o asunto. No nome dos viciños falou
nos Manuel Porto, secretário da asocia
ción viciñal do centro. No das gaivotas, 
Xoán lgnácio Díaz Dasilva, vocal de ma-. 
míferos mariños na delegación ferrolana 
da Sociedade Galega de História Natural, 

A primeira pergunta que lles propoñemos é: 
en que maneira molestan as gaivotas aos 
viciños?: "Os chiídos son enormes, incrí
beis. Aniñan nos tellados e ensuxan coches 
e ventás". Asi de tallante resposta Manuel 
Porto. X. l. Díaz recoñece que os chiídos si 
molestan pero que a cousa non é tan grave. 

Os dous están de acordo en que o proble
ma se cinxe á temporada da primavera
verán, desde meados de Marzo a meados 
de Setembro. O voceiro da SGHN explí
canos con detalle o que aocntece: na pri
mavera as gaivotas comezan a ocupar a 
zona do bairro da Magdalena con sete ou 
oito niños. Entre Maio e Xuño nacen os 
primeiros polos, sendo desde aquela o 
gritario constante porque xa empezan a 
estar volantóns. Por que berran?: porque 
outras gaivotas provenientes das illas Ga
veiras chegaban á colónia urbana e ocu
paban as zonas de cria. As urbanas, co
mo defensa, berran para expulsalas e 
móntase, até Setembro, a "marimorena". 
Sobre as razóns das aves para ocupar a 
cidade duns anos para aqui en lugar de 
permanecer no seu meio natural a carón 
do mar, · explícanos X. l. Díaz Dasilva, que 
un dos problemas xurdiu coas -lixeiras in
controladas. "Dánselle moitas facilidades. 
O natural seria que comesen peixes, pero 
asi aforran o traballo de pescaren" afirma. 
O vertedeiro de Mougá -curiosamente, o 
único controlado- está aberto e alimén
tanse ali milleiros de gaivotas. 

A segunda razón atópase na colonización 
humana frente ás illas Gaveiras, en Loba
riz, na zona rural do Concello de Ferro!. 
Xusto frente á máis imp0rtante colónica 
natural da zona, hai chabolismo, co conse
guinte movimento de xente e automóbeis. 

Á construción da estrada costeira, entre 
Valdoviño e Cedeira, ven sumarse aos ar
gumentos que provocan o desprazamento 
das colónias de cria. Por último, o voceiro 
da SGHN suma ainda outro motivo: a ex
pulsión das gaivotas do seu médio mari
ño. Trátase do dormideiro da praia de Es
melle, onde durante o inverno van durmir 
entre 1.000 e 2.000 gaivotas porque se 
suman máis exemplares da emigración. 

Pois ben, no verán o fenómeno do cam-

pismo desprázaos ao casco de Ferro!, 
porque resulta máis tranquilo palas noites 
(a cidade fantasma, chámanlle alguns). 

Perguntamos a Manuel Porto: Con que 
solución estarian conformes os viciños? 
"Matalas non é a saída", respostou tallan
te de novo. Saben que existen uns apara
tos que emiten ultrasonidos que, ao pare
cer, xa probaron na Coruña -co mesmo 
problema- para afastar ás gaivotas do 
centro da cidade. Pero, pergúntase el. 
mesmo, a onde van? Supón que "a outro 
lado onde tamén molestarán". 

Disque hai tempo en Ferrol colocaban uns 
niños ao longo da dársena do Arsenal mi..: 
litar para que as aves parasen ali ... 

Transladarnos, neste ·ponto; a pergunta 
aos expertos. lgnácio Díaz non vacila á 
hora de respostar que a solución non é eli- · 
minalas -nótase no tono da sua voz un 
inexistente "por se acaso"- e afirma ao 
tempo que "a saída non pode ser imeidata, 
a curto ou médio prazo, e desde logo pre
císase a colaboración inestimábel dos vici
ños. e do Concello". Os métodos para es
pantalas poderian ser variados, pero non 
se decide de momento por nengun até que 
o ·estudo que realiza a SGHN se remate. 
Ante a insisténcia nome algun posíbel: an
tes de que aniñen as gaivotas espantán-

doas coa colocé;lción de teas ou espanta
llos. Este sistema necesitaría da colabora
ción viciñal. Apontar que este método non 
foi probado nunca. O sistema de ultrasoni
dos, afirma Díaz Dasilva, non é efectivo, 
engadindo que é contraproducente porque 
afecta aos animais domésticos (canse ga
tos) asi como a outros paxaros inocentes 
como os gorrións, pombas, etcétera. Dei
xaríase á cidade sen paxaro nengún. 

Ainda aporta outro sistema, unha espécie 
de trapela inofensiva: substituir os ovos 
verdadeiros nos niños por outros falsos. 
Asi as gaivotas estarían incubando en fal
so e cando descobrisen a tomadura de 
pelo iríanse a pór neutro lugar, porque se 
non hai polos, non se quedan. 

Paralelamente a todos estes remédios 
inócuos, o directivo da sociedade ecolo
xista non esquece recordar un dos proble
mas fundamentais: "Buscar alternativas á 
realidade actual de esterqueiros incontro
lados, chabolismo, etcétera". 

A eliminación deste problema, como aco
rre na maioria das histórias, está nas 
mans dos políticos. Son os que deben por 
paz entre os seres da natureza. Os que 
deben procurar a boa convivéncia. Elas o 
reclaman. Vaia por elas, as máis febles , 
as gaivotas. • 
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TRES EN RAIA 

Pronóstico 
do tempo 
• G. LUCA DE TENA 

A memória da colonización ho
landesa da lndonésia, a fran

cesa de Alxer ou a británica da India 
vive nos bairros urbanos que estes 
tres grupos nacionais asentaron en 
Londres, París ou Rotterdam, por 
exemplo. 

Non é que non teñan problemas de ín
tegración, pero moitos deles tapan cun 
próspero desclasamento de tendeiro 
acomodado o seu pasado de escra
vos. A pesar do racismo latente, al
guns outros (poucos) acadan un desti
no de burgués mellorado. 

A corca de España integra aos seus 
antergos súbditos do protectorado de 
Marrocos nas cachopas da horta de 
Levante. Négalles nome e condición 
para que a espada de Damocles da 
expulsión deixe os salários no que de
bían ser cando os arrasaba o xeneral 
Silvestre : nada ou case nada. 

No entanto o habitante de Marrocos 
espreita as nubes coa única esperanza 
de que caian chuzos ou porque veña 
un neboeiro mesto que borre o mun
do, colmo de benzóns. 

Porque con mar levado, vento soán ra
cheado e cerrazón a ser posíbel, as 
patrulleiras de Tarifa non poden facer o 
seu traballo .... É a hora das pateras, as 
bucetas do Sul con catro bancos. Con
tra máis perigo no mar, máis posibilida
des hai de tocar nas praias de Cádiz 
ou Málaga. 

Grácias á previsión do tempo por sa
télite, os xefes de informativos das te
levisións están en disposición de fa
cer un cálculo aproximado de embar
cacións suicidas que intentan o cruce, 
do número de baixas e de metros de 
filmación. 

A redacción da notícia tamén está pre
vista: os marroquinas procuran me/lo
res condicións de vida. Non escapan 
dun sátrapa medieval, que ameaza de 
marte ao escritor Gilles Perrault (O na
so amigo o Re1) por lle facer unha bio
grafia; non fuxen do invasor do Sáha
ra, do patriarca que mangonea desde 
os pobres de pedir até as barcas de 
pasar o Estreito. Nesta banda do mar 
non se permite talar mal do reino dun 
dos aliados principais do PSOE, clien
te distinguido das fábricas de armas 
españolas.+ 

VOLVER AO REGO 

P romocionan a especulación no 
lugar da produción. Gastan os 

cartas sen tino no medalleiro olímpico, 
Expos, Aves ... etc. E de súpeto, cando 
alguns ainda están na cola do Pavillón 
do Xapón en Sevilla, anúncian polo te
lexornal que o país está en quebra, 
que non hai diñeiro (nen tampouco 
responsábeis). E todos asustados, to
dos a apretar o cintoill .. ~!!!::~ .... 

~ ... ~\~._ IJt.;¡pt. 
Economistas n .· ' ~ r~n er r. 
psicólogos son acan , ! os.,+_ 
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