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A produción ventureira rende anualmente 3.000 millóns .. ~..,,,.,,. ~~ 

A riqueza dos cogumelos \~~~N·~J} 
Os cogumelos son un dos 

atractivos do monte en 
tempo de Outono. 

Estudalos, coñecelos, 
clasificalos e dar con eles 

é unha cultura que 
engada cada ano máis 

seguedores, moitos deles 
animados polos 
mercados en 

al,za desta 
rareza 

agrícola. O 
clima, a luz e 

o manto 
vexetal f an da 

Galiza un 
território de 

priviléxio para a 
micoloxia que 
espontánea ou 

industrialmente exporta 
por valor de máis de seis 

mil millóns de pesetas. 

O xuíz: poderia · 
decidir o 
procesa mento 
de Cuiña 
despois da 
declaración dos 
interventores 
O maxistrado-relator do Tribunal 
Superior de Xusticia, Pablo Saa
vedra, decidiu ordenar á policia 
xudicial que investigara nas can
tas da Deputación de Pontevedra 
polas denúncias realizadas polo 
deputado César Mosquera. O 27 
declarará o secretário da corpora
ción e dous interventores, tras do 
cal poderia tomarse a decisión 
sobre a procedéncia de procesar 
ao actual Conselleiro de Ordena
ción, X. Guiña e o presidente pro
vincial César Mera. (Páxina 8) 

Tadeusz: lwinski: 

Camilo Gonsar: 
'Nas cidades 
fálase un 
castelán 
pobrísimo que 
fóra produce 
burla' 
Camilo González Suárez-Llanos 
naceu en Sárria no ano 31 . Licen
ciado en Direito e Filosofia, exer
ceu até hai pouco como catedráti
co desta última especialidade na 
cidade olívica, onde reside. No 
60, coincidindo coa sua estáncia 
como profesor na -universidade de 
Syracuse, nos EE.UU., deuse a 
coñecer coa recopilación de con
tos Lonxe de nós e dentro, actual
mente usa o nome literário de Ca
milo Gonsar. Afastado do ruralis
mo tantos anos en boga e posui-

dor dun estilo próximo as vangar
das literárias do momento, Gon_
sar participou no movimento re
novador da narrativa galega á 
par de xente como Méndez Fe
rrí n e Gonzalo Mourullo. O autor 
de Cara a Times Square e A 
Desfeita, romance co que gañou 
no 84 o Prémio da Críti_ca, confé
sase inimigo dos prémios literá
rios -"As oposicións dos escrito
res"- e alleo ávida social: "quen 
que ira que lea os meus libros". 

(Páxina 28 - 29) 

10s polacos avergónz:anse de Solidaridade' 
Polónia cambiou moito nos dous últimos anos. "O 
mito de Solidaridade morreo", afirma Tadeusz 
lwinski, portavoz da Socialdemocrácia de Esquer
da, a segunda forza política polaca, e membro da 
Asamblea Parlamentária do Consello de Europa. 
lwinski, que visitou recentemente Galiza para parti-

cipar na xeira de conferéncias Temas da nosa épo
ca, organizadas polo IGADI, exprésase perfecta
mente en portugués e ere que os tempos piores 
para a esquerda xa pasaron, "ainda que será difícil 
sacar ao país da profunda crise que atravesa". 

(Páxina 16 - 17) 

Reivindican a eliminación da peaxe 
na inauguración da autoestrada 
Dezanove anos de obras. Polo meio houbera paróns, anúncios de 
abandono da obra e de creba, estatalización da empresa e un in
tenso debate social encol do deseño xeral das comunicacións inte
riores. O pasado Sábado 21 de Novembro completouse tramo da 
Autopista comprendido entre A Coruña e Vigo. Para a finalización 
completa da obra prevista precisaríase construir os tramos Vigo-Tui 
e Guísamo-Ferrol. (Páxina 5) 



No mundo a explotación industrial das zerrotas data de hai 25 anos, na Galiza 1 O. CARLOS PUGA 

Empregos e rendas da produción de fungos aumentan por ano 

A riqueza dos cogumelos 
beneficia aos máis 

desfavorecidos 
HORÁCIO VIXANDE-G. LUCA DE TENA 

Silandeiramente, como marca o raro latexo 
do seu regulamento biolóxico, os cogumelos 

levan até os recantos máis atrasados do 
agro unha axuda de tempada que medra 

No de hoxe contamos con seis 
empresas exportadoras. O culti
vo da zarrota (Lepiota procera), 
única espécie industrializada na 
Galiza aparte dos champiñóns 
e os cantare los, atópase con 
vantaxes e incomenentes. A re
conversión das granxas avíco
las pechadas ou con espácio 
sobrante a causa da anovación 
tecnolóxica, facilita lugares idó
neos para o cultivo. A humidade 
do aire, as horas de luz e a mo
deración das temperaturas tan 
do noso país unha zona ideal, 
na que a produción non cesa en 
todo o ano. Noutras áreas xeo
gráficas adicadas a esta activi
dade só teñen resultados nos 
·periodos equinociais. 

, 
'E unha importante 

riqueza do monte, 
pero os enxeñeiros 
agrónomos andan 
no asfalto e non se 
i ntei ran", 
(José Posada) 

Pola contra, caréncias como un
ha infraestrutura que permita o 
control sobre a distribución e 
mesmo a comercialización, a 
elaboración da compostaxe e a 
semente, ou a existéncia de lu
gares de armacenamento e 
prantas de tratamento que per-

dun ano a outro. O ordeamento forestal 
axudar.ia a extender este interesante capítulo 
da produción agrícola, que con todo non 
entra nos planos da Xunta. 

mitan asumir a produción exce
dentária, son eivas que dificultan 
a consolidación desta actividade. 

Non ven de fóra 

A produción industrial de zarro
tas está en etapa de crece-

mento. De feito, no mundo hai 
menos de 25 anos que son ex
plotados estes cogumelos e no 
noso país uns dez. "A palabra 
cogumelo xa está introducida: 
hoxe é un conceito real no 
monte galega", explica o direc
tor do laboratório de Fito-Pato-

PEPE CARREIRO 

A humidade, 
as horas de luz e a 
moderación das 
temperaturas fan 
do pais unha zona 
ideal, na que a 
produción non cesa 
en todo o ano 

loxia do Cer;itro Forestal Louri
zán, F.X. Fernández de Ana 
Magán. De Ana quéixase de 
que interese comercial relativa
mente recente polos cogume
los "fíxolle crer a moitos que se 
trata dunha moda que ven de 
fóra, ainda que na realidade 
hai anos que o Centro de ln
vestigacións Fito-Patolóxicas 
de Lourizán ven facendo traba
llo macro-micolóxico". 

Os cursiños e o traballo de di
vulgación da equipa de · Louri
zán extenderon o interese por 
esta produción agrícola. "A na
sa preocupación é converter os 
cogumelos nunha riqueza máis 
do monte; pero isto implica me
llorar a calidade do monte". 

Sobre a importáncia económi
ca dos cogurT)elos, a coincidén
cia é total. "E unha importante 
riqueza do, monte, ainda que 
lateral, pero os enxeñeiros 
agrónomos andan no asfalto e 
non se enteran", comenta José 
Posada, presidente dunha em-

. presa do ramo alimentário adi
cada á exportación. 

Fernandez de Ana cita o caso 
de parróquias nas que apañan 
cogumelos no monte desde hai 
máis de oito anos e recoñecen 
que o que renden ten a mesma 
importáncia económica ca o que 
dá a madeira. "Este ano só as 
exportacións da produción ven
tureira foron de 3.000 millóns de 
pesetas: se lles sumamos a pro
dución industrial, o total ha che
gar aos seis mil millóns". 

E o que da o monte chega a to
dos. "Porque eses tres mil mi
llóns -explica o director de 
Lourizán- van cair nas mans 
dos labregos máis probes ; es
tas fam ílias poden apañar por 
tempada de 400 mil pesetas a 
meio millón. Con razon lle cha
man o marisco do monte. Can
do chega o outono, a xente 
deixa todo durante uns días pa
ra ir apañar cogumelos". 

A ledícia de procuralos 

A maiores dos tres mil millóns 
que os labregos venden a trave
so de intermediários exportado
res para os mercados da Cata-
1 u ny a, Suiza, ltália, Franza e 
Alemaña, Fernández de Ana 
calcula que para consumo inter
no hai que contabilizar unha 

(Pasa á páxlna seguinte) 

'A palabra 
cogumelo xa está 
introducida: hoxe é 
un conceito real no 
monte galega" 
(F.X. Fernández 
de Ana Magán) 



(Ven da páxina anterior) 

produción semellante. "Pero non 
é só iso o importante senóon a 
ledícia do paseo polo monte que 
é tamén un pracer intelectual: o 
de estudar, descobrer e clasifi
car. Desque tacemos cursos de 
formación micolóxica, reunimos 
a máis de 250 persoas en cada 
clase, por todo o país. Galiza foi 
iniciadora deste cursos que des
po is se extenderon a León, 
Ovieu, Cuenca e Madrid". 

Que os cogumelos veñan com
pensar as áreas máis depau
peradas parécelle éJ José Po
sada algo máxico. "E como un
ha compensación que só se dá 
nas áreas non industrializadas, 
que ainda conservan castiñei
ros, carballos e freixos. Son 
unha riqueza real. Hai 25 anos 
habia que pagar para que as 
fosen recoller. Agora o coñece
mento dos congumeles extén
dese, e os que obteñen benef í
cio deles son moitos máis". 

Con todo, as estruturas de pro
dución son febles; pequenos 
produtores asociados producen 
e venden en cantidades modes
tas. "O problema é que cómpre 
criar canles de produción rendí
beis que igualen a oferta e a de
manda -comenta Xoan Carlos 
Rodríguez Bernárdez, productor 
de zarrotas. Ternos unha nier
cadoria perecedeira que com
pre entregar con premura". 

Os aluvións de produción, que 
aparecen regularmente, son fa
cilmente evitábeis se é posíbel 
tratar os cogumelos através da 
fabricación de conservas vexe
tais en lata ou en vidro, a conxe
lación de pratos pre-cociñados 
ou o secado. A Rioxa non ten 
unha produción regular, pero 
dispón da mellares fábricas de 
conserva vexetal do Estado, por 
iso ·é unha actividade rendíbel. 

Galiza ten unha indústria de 
conservas de peixe de doada 
reconversión a conservas vexe
tais. Tamén está moi desenvol
vida a indústria do conxelado. 

Distáncia é competéncia 

"Nós producimos e empaqueta
mos para lago vender en Galiza 
e en Madrid; nesa cidade Mer
ca m adrid é o noso principal 
cliente", comenta Xoan Carlos 
Rodríguez, que comercializa 
Setasdo Condado. "Aqui atopa
mos outro incomenente. A Rio
xa está a duas horas de Madrid 
por estrada. Pero un camión 
que parta desde Galiza chega 
nun tempo catro veces superior, 
a competéncia neste caso é 
máis difícil, os custos de trasla
do disparan o prezo do produto". 

A produción galega é superior 
á demanda do país, pero no 
resto do estado hai unha nece
sidade de cogumelos polo que 
nos correspondería unha cota 
maior . no mercado da que dis
froitamos. Contado, a apertura 
de canles está por completar, e 
as posibilidades de explotación 
deste campo son amplas. 

No Estado español non hai 
produción de semente, ten que 
vir do sur da Franza, do norde 
de ltália e Hungria. O compost, 
con semente estranxeira e pa
lla de Castela, faise no País 
Basca. Aqui houbo intentos de 
desenvolver unha experiéncia 
de fabricación de compostaxe 
con toxo e arume de piñeiro. "A 
investigación é un factor decisi
vo para a consolidación desta 
produción", asegura Xoan Car
los Rodríguez. 

Nunha vella granxa 
de pólos de 350 m2, 
na que eran criadas 
400 galiñas, 
pódese obter un 
benefício mensual 
de entre. 40 e 50 
mil pesetas · 

A partir dunha instalación agrí
cola obsoleta ou en desuso, 
non é complicada a montaxe 
dun cultivo de cogumelos. Por 
exemplo, nunha vella granxa 
de polos de 350 m2, na que 
eran criadas 400 galiñas, póde
se obter un benefício mensual 
de entre 40 e 50 mil pesetas. 

"O ideal -indica Xoan Carlos 
Rodríguez-, é conseguir que un 
grupo de agricultores comecen 
a producir para unha comercia
lizadora que dé saida a sua 
produción. Asi é posíbel abara-

Durante os dous 
meses que dura a 
campaña, Outubro 
e Novembro, hai 
persoas, adicadas 
exclusivamente á 
recoleción, que 
obteñen benefícios 
de vinte mil pesetas 
por dia 
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Xoán Carlos Rodríguez, productor e en· 
vasador de cogumelos. 

tar custos e criar unha econo
m ia a escala e aumentar en 
dous ou tres pontos o nível de 
renda da zona". 

Os produtores de cogumelos 
quéixanse da falta de apoio por 
parte da Administracion, ape
sar de que a Conselleria os 
considere sector preferente. 

Por outra parte, a .recolleita de 
cogumelos silvestres ocupa a 
número reducido pero crecente 
de persoas. "Aqui en Chantada 
somos uns vinte ou trinta os vi
ciños que nos adicamos no Ou
tono a recoller cogumelos, que 
logo vendemos a Arotz, unha 
pranta de tratamento de Monte
r ro so", comenta Amáncio E. 
Osório. Arotz, S.A. era unha 
empresa familiar adquirida hai 
tres anos por unha empresa 
basca. Arredor desta envasado
ra, montada hai dez anos, me
drou unha pequena economia 
que mellorou notabelmente o 
nível socioeconómico da zona. 

Unha produción rendíbel 

De feíto durante os dous meses 
que dura a campaña, Outubro e 
Novembro, hai persoas -adica
das exclusivamente á recole
ción- que obteñen benefícios 

(Pasa á páxina seguinte) 

CARLOS PUGA 

Os aluvions de produción poden ser absorvidos polo envasado en conserva 

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

Medrar coma · cogumelos 
A produción de funges co
mestíbeis foi moi irregular. 
Nos últimos dez anos, o nú
mero de toneladas non foi 
constante pero houbo unha 
relativa estabilidade nos be
neficios de explotación en su
perfícies forestais. 

No ano 73 a produción galega 
-centralizada en Lugo- era 
de 155 toneladas e o seu va-

. lor 18 millóns de pesetas. No 
77, tras vários anos de estan
óamento, o noso país saltou a 
producir nove mil toneladas , 
oito mil delas en Pontevedra e 
o resto en Lugo. Daquela o 
valor ascendeu a 52 millóns· 
de pesetas. Nos seguintes 

anos baixou por baixo das mil 
toneladas para recuperarse 
no 81, con 3 mil toneladas e 
un valor de 355 millóns. Os 
tres seguintes anos rondou 
nos 1.500 toneladas, para 
descer a menos de mil nos 
anos seguintes, até o 89. 
Mais en todo este tempo o va
lor estivo por riba dos trescen
tos millóns, chegando a cinco
centos no 88. 

Nos últimos anos o valor da 
produción ventureira calcúlase 
en tres mil millóns de pesetas 
en orixe. A esta hai que lle su
mar a industrial, por un valor se
mellante. Ambalasduas son ac
tividades .claramente en alza.• 

L-------------------------------------------------
, 

Unha nova 
produción agrícola 
Unha equipa de biólogos do Centro Forestal Lourizán promove a 
traveso de cursos e charlas o coñecemento dos cogumelos por 
todo o país. É unha divulgación na que están comprometidos 
desde hai tempo, que acelera dun ano para outro a multiplicación 
de recolectores e a progresión de asociacións micolóxicas, 
cooperativas de comercialización, contratantes e distribuidores. 

A volta de pouco máis dunha década, a semente de información 
básica sobre a riqueza dos funges comestíbeis trae como seitura 
o perfil duna nova produción agrícola. Tres características 
sobrancean na agricultura dos funges: é básicamente a utilidade 
dunha colleita ventureira do monte; son froitos de aproveitamento 
integral, vellos como aterra pero que foron despreciados por falla 
de información; o mapa biolóxico dos cogumelos acae sobre a 
xeografia do monte máis afastado da agricultura industrial e 
axuda ás rendas labregas máis pobres. 

Agora, os rendementos de choupines, zarrotas, rocos, revellóns e 
puchos de sapo, nun tempo considerados como símbolo do que 
nada val, son unha renda que medra por anos. Os dividendos 
desta actividade son tantos coma colleitadores pasean por combas 
e valgadas cando chega o Outono. Pero a condición ventureira dos 
cogumelos non se pode interpretar equivocadamente como un 
capricho da natureza de imposíbel governo. Os rendementos dos 
funges son posíbeis' cando se respeitan certas condicións de 
recolleita, como as que divulga a equipa de Lourizán e espallan 
polo país moitas asociacións micolóxicas. Son froitos, doutra parte, 
que acompañan xenerosamente a sombra de certas árbores e non 
medran ou escasean cando se establece unha espécie de 
importación coma o eucalipto. Polo sobresoldo estacional que traen 
a milleiros de labregos, os cogumelos son xa o marisco do monte, 
coa diferéncia de que para os funges nos hai ordeamento nen 
axudas específicas. 

Sobre as ruinas de moitas granxas avícolas rebentadas pola 
privatización das cooperativas, a onda favorábel dos funges fai 
medrar explotacións pechadas que complementan á perfección 
os cirvuitos de comércio e distribución montados arredor da 
producción ventureira. Os funges medran sobre composto 
orgánico de importación, a partir de semente foránea. No meio de 
declaracións institucionais que falan da irrendabilidade do agro e 
da urxéncia de trasplantar a poboación labrega, no pais aparecen 
ben de iniciativas coma as destas granxas micolóxicas montadas 
a partir do esforzo individual. Para eles non hai axuda nen liñas 
de investigación que prometan liberales das sementes e os 
compostos de cultivo chegados de fóra. O seu material de traballo 
é o clima, a humidade relativa, a luz, a estabilidade térmica: as 
facilidades excepcionais que dá o país, e que a super-estrutura 
administrativa nega. Os biólogos do departamento de fito
patoloxia de Lourizán e as cooperativas micolóxicas protestan 
cheos de razón porque hai quen desde o poder califica de moda a 
explotación dos cogumelos. Precisamente foron eles os que 
souberon ver hai moitos anos a rendabilidade enorme da 
divulgación e da autonomia dos labregos pra explotaren esta 
riqueza do monte. No Estado, foron copiando este modelo de 
cursiños despois de se convencer da exceléncia do investimento 
a partir da nosa experiéncia. 

Nun eco das presidenciais dos Estados Unidos, alguns cargos 
significados da Autonomia repiten con Clinton que hai que repartir 
canas de pescar antes ca peixes. Aforraban de pór a orella da 
outra beira do Atlántico para entreveren tan lúcido consello se 
antes volvesen os ellos para o monte que desprecian e que da 
cogumelos (por riba de mel, noces, buiotes, madeira) para a 
diversión e a camiñata, para a exportación rendábel e para a 
imaxe de calidade. 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 

de vinte mil pesetas por dia. 
"Páganos a 800 pesetas/quiló
gramo o cogumelo bon e a 200 
o ruín", indica Amáncio E. Osó
rio. No mercado, os cogumelos 
atinxirán un précio de 1.800 pe
setas/quilo. 

Das distintas 
Consellarias de 
Agricultura non ten 
saido disposición 
concreta nengunha 
encamiñada ao 
ordeamento da 
produción 
micolóxica 

"Deberia divulgarse a riqueza 
micolóxica por meio de carta
zes e ensinar tanto as formas 
de traballar cos cogumelos co
mo o seu aproveitamento gas
tronómico" estima José Posa
da. Pota sua parte, a conse
llaria de Agricultura indica que 
non ten nengunha liña concre
ta de axudas para a explota
ción dos cogumelos. Cultiva
dores e cooperativassó poden 
acollerse ás subvencións pa
ra produción e comercializa
ción. A Conselleria non canta 
con dados eneal da produc
ción de Lugo durante a cam
paña do 91. No mesmo exer
cício na Coruña recadáronse, 
segundo a Xunta, 50 tonela
das, 85· en Ourense e 603 en 
PontevMra, que se pagaron 
respeitivamente a 350, 600 e 
500 pesetas/quilo. 

Dos cfepartamentos da Conse-
1 laria de Agricultura non ten 
saido disposición concreta 
nengunha encamiñada ao or
deamento da produción mico
lóxica, ainda que é claramente 
materia de extensión agrária. 
No que se refire ao ordena
mento forestal, é ben sabido 
que os cogumelos que ago
man en carballeiras e soutos 
son bós, os dos piñeirais ta
mén son apreciábeis (en cer
tas variedades .son mellares 
ca os dos soutos); os eucalip
tais só producen a lepista nu
da e o cantarellus cíbarius en 
cantidades mínimas. No sentir 
xeral dos apañadores de co
gumelos, ao pé dun eucalipto 
non se dá causa. • 

ESTUDIO DE GRABACION DIXITAL 

PRECISA 

AXENTES COMERCIAIS 
para 

publicidade musical 

PAGO A COMISION 

As persoas interesadas poden 
telefonar aos telf: 

(986) 50 55 65 - 51 1 9 43 
a partir das 21 horas. 

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

Do vello manxar romano á cultura do ócio 
"Pan de sapo, pan de cobra ou 
pan de lobo -comenta Antón 
Patiño, micólog.o e presidente 
da Agrupación Micolóxica A 
Zarrota-, son nemes que non 
teñen un significado despecti
vo, contra o que poda parecer. 
Se ternos en canta que en moi
tos lugares chámase ·pan á pa
taca ou mesmo á castaña e in
terpretamos lobo ou sapo co
mo nomes cromáticos, vere
mos que son indicativos da 
Macrolípiota procera, a máis 
coñecida das setas". 

"As setas gozan de tradición no 
Val de Lemos, en Quiroga, na 
banda que vai de Ourense a 
Chaves pasando por Xinzo -
continua Patiño-, xusto · nas zo
nas nas que houbo asentamen
tos romanos por campamentos 
militares ou por construción de 
infraestruturas. Asi, a cultura 
dos funges aparece vencellada 
á ocupación romana. Posterior
mente foi asumida polo feuda
lismo pero, coa abriga dos Reis 
Católicos de formar os nobres 
galegas Corte en Castela, o na
so agro quedou sen reiteres e 
houbo un periodo de fame. Ne
se contexto producíronse into
xicacións por inxestión de fun
gos velenosos. De aí que ta
mén se lle chame pan da mar
te, pan de bruxas, pan de bé
chega, que si son nomes de re
xeitamento". 

A actualidade recuperou os co
gu melos e está a incorporalos 
na cultura popular, tomando de
les aspectos como o ócio e a 
gastronomía. No ano 56 nacia 
en Vigo a Agrupación Micolóxica 
A Zarrota, amáis antiga do país. 
Hoxe ten máis de douscentos 
membros. "Somos afeccionados 
á natureza e ternos aos funges 
como ámbito de coñecemento, 

En tres temporadas os afeizoados poden coñecer 10 ou 15 espécies comestibeis 

ainda que tamén poñemos a no
sa atención en todos os elemen
tos naturais vencellados aos 
próprios cogumelos", indica An
tón Patiño, presidente e funda
dor desta Agrupación. 

A divulgación é a principal acti
vidade das 25 agrupacións des
ta clase que existen na Galiza, 
asi como a celebración de se
manas micolóxicas, xornadas 
gastronómicas, conferéncias e 
actos relacionados co expan
sión dos cogumelos. 

No Val de Lemos, un dos luga
res con meirande riqueza agrí
cola do país, as asociacións 

micolóxicas despregan unha in
tensa actividade. Nesta zona é 
posíbel atapar máis de trinta 
espécies comestíbeis. Os Lac
touros, de Monforte, é a segun
da agrupación micolóxica máis 
antiga, naceu no 1979. "Conta
mos cun aopio institucional es
caso, por iso o naso financia
mento básase na cuota anual 
de mil pesetas que pagan por 
família os 120 membros da 
asociación -comenta o Presi
dente, Francisco Pardo Capón. 
Desde a nasa criación tense 
aumentado o interese por esta 
espécie e agora, no outono, to
dos saen ao campo para reco-
1 le r cogumelos. Isa constitue 

CARLOS PUGA 

unha actividade de ócio con 
significado cultural. Amais, hai 
que lembrar que os cogumelos 
aportan unha dimensión gastro
nómica e de diversión que para 
un viciño non representa custe 
económico". 

O Presidente da Agrupación Mi
colóxica Os Lactouros recomen
da sair acompañado dun exper
to para poder identificar as ca
racterísticas fundamentais das 
distintas espécies. "En tres tem
poradas pódense coñecer entre 
dez e quince espécies de cogu
melos comestíbeis e na primeira 
saber discriminar entre os vele
nosos e os que non o son".• 

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

o-presidente da Cámara de Com~rcio da Coruña e outras voces rectaman a gratuidade 

Reivindican a supresión da peaxe 
na inauguración da autoestrada A Coruña-Vigo 
•x.c. 

Dezanove anos de 
obras. Polo meio 
houbera paróns, 
anúncios de abandono 
da obra e de creba, 
estatalización da 
empresa e un intenso 
debate social eneal do 
deseño xeral das 
comunicacións 
interiores. O pasado 
Sábado 21 de 
Novembro completouse 
o tramo da Autopista 
comprendido entre A 
Coruña e Vigo. Para a 
finalización completa da 
obra prevista 
precisaríase construir os 
tramos Vigo-Tui e 
Guísamo-Ferrol. 

ción do território galego. A concei
ció n dunha expropriación case 
manu militari, segundo a tradición 
da dictadura recén f~nalizada, ta
m é n se debe lembrar 
quince anos despois dos 
momentos álxidos daquel 
conflito social. 

Nos tramos por realizar, 
o retraso non se debe 
únicamente á provisión 
de fondos -o director de 
AUDASA dí que dispón 
xa de 30.000 millóns- se
nón polo forte debate que 
orixina o impacto social e 
ambiental no tramo Ran
de-Puxeiros, e mesmo en 
cal é o senso dun traza
do específico unha vez fi
nal izada a autovia (4 e 
cinco carrís) entre Vigo e 
Tui. 

lnvestimento 
estatal, negócio 
privado 

Aproveitando o clima 
afervoado da inaugura-

No quilómetro 128 da coñecida ción , Autopistas del · 
como A-9 déronse cita, xunto ao Atlántico publicou as no-
presidente da Xunta e o Ministro vas tarifas que elevan a 
de Obras Públicas, unha chea de perto das 2.000 pesetas 
políticos que tentaban aparecer o traxecto entre as duas 
na primeira fila e tirarlle rédito po- extremas da autoestra-
lítico a unha inauguración que se da. Os proxectos de reti-
demorou unha chea de anos. Co rara peaxe en tramos ur-
tramo Caldas-Pontevedra a Auto- banos -recén sondeada 
pista abre o corredor Norte-Su! en Vigo-, e mesmo a rei -
pola costa cunha ocupación diária vindicación de que a 
de 13.000 veículos, inferior á mé- Ponte de Rande, un tra-
dia estatal pero cun crecente uso. mo que tarde ou cedo te-

. rá que ser gratuito, fixo 
As declaracións que xustificaron elevar novas voces que 
o retraso tentaban apoñer a res- reclaman a gratuidade 
ponsabilidade na campaña de total da autopista. Asi se 
oposición que , nos primeiros pronunciou, entre outros, 
anos da transición, levaron dife- o presidente da Cámara 
rentes organizacións políticas e de Comércio, lndústria e 
de afectados, que razonaban que Navegación da Coruña, 
o trazado da obra non era o máis Xosé António Quiroga, "o 
preciso para un país sen apenas Estado debía compensar 
vias de comunicacións transver- esta longa espera de 
sais e de saida á meseta, e sobre máis de duas décadas 
todo porque o deseño das obras decretando a gratuidade. 

estatal, o menos que podian era 
deixala gratuita" 

A autoestrada confirma a priori-

dade de desenvolvemento acor
dada desde o Governo central 
ao eíxo atlántico, á que agora se 
suma a Xunta en detrimento do 

desenvolvemento global das co
municacións que reclamaban os 
críticos do primeiro- deseño de 
via rápida do Ferrol á fronteira de 

Tui. No entanto, súmanse 
novas voces ás advertén
ci as coñecidas sobre o 
retraso das autovias que 
poderian compensar a 
marxinación instituci9nal 
do eixo de comunicación 
rodada Leste-Oeste. O 
próprío governo do PSOE 
califica de mezquindade a 
insisténcia no cumprimen
to do prazo de 1995 so
bre o que o presidente da 
Xunta ten proclamado un 
compromiso de honra. 

Recén inaugurada con 
dezanove anos de retraso 
a primeir.a auto-estrada 
galega, as prioridades 
mudan de sino. Cando a 
empresa privada Autopis
tas del Atlántico contaba 
co aval do Estado, a ur
xéncia era tan grande que 
os pagos por expropria
cións batian a marca á 
baixa de obras semellan
tes, o que levantaba críti
cas entre os mesmos par
tidários da autoestrada. 
Cando o compromiso é 
da Administración, invó
case o princípio de solida
riedade no reparto dos or
zamentos ou o estado xe
ral da economia. 

-expropriacións incluidas- non ti- Agora que a via depende 
ñan en conta a particular ordena- dunha sociedade case 

Dezanove anos tardou en rematarse o 85% da Autoestrada do Atlántico. Na imaxe a ponte de Rande, 
un dos tramos para os que se reclama hai tempo a gratuidade. A NOSA TERRA 

\ 

Bernardo Diaz Nosty, autor 
do libro El Negocio de las 
Autopistas, demostrara (as 
suas afirmacións nunca fo
ras desmentidas) que a 
empresa construtora co
braba o quilómetro de au
toestrada a dobre précio 
ca os das vias rápidas 
francesas ou alemanas. A 
diferéncia é que a autoes
trada do Atlántico era un 
50 por cento máis cara pe
ro só tiña cincuenta centí
metros de baseamento; as 
europeas tiñan metro e 
meio pero a sua construc
ción custaba a metade.+ 

r-----------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------, 

A Renfe liquida o tren galego mentres a CE 
inviste no ferrocarril 
•H.V. 

Para ter Galiza autovías terá 
que renunciar ao transporte fe
rroviário. O Ministro de Obras 
Públicas e Transportes, Josep 
Borrell, manifestou que a oro
grafia impede trazar unha liña 
de AVE para que chegue até o 
noso país. Na realidade a cues
tión está na eleición entre am
bas alternativas; asi fixoo ver 
Borrell na sua recente estadía 
na Galiza. 

Hai un mes, Renfe xa anuncia
ra un recorte nas liñas deficitá
rias para tratar de sanaer finan
cieiramente a Compañia. Agora 
ven de qar a coñecer que tra
mos non son rendíbeis desde o 
ponto de vista da explotación 

comercial. O que vai de Segó
via a Ourense seria un dos defi
citários, o mesmo que o Mon
forte-A Coruña. "Non pechare
mos liñas -anunciaron en Ren
te-, mais hai estacións nas que 
deixarán de parar os com
boios". 

Os planos de desenvolvemento 
da Compañia contemplaban pa
ra o 94 invstimentos por un va
lor de 150.000 millóns para re
dución dunha hora no acceso 
ao noroeste. Pero coñeceron un 
severo recorte até os 50 mi
llóns. Os 225.000 millóns pre
vistos para o biénio 95-96 están 
conxelados. Rente mudou de 
obxectivo, antes miraba pala re
dución dos tempos, agora pola 
a eficácia contábel. 

O quedar Galiza sen AVE e cos 
planos de investimento para 
mellaras na rede ferroviária re
cortados débese tamén, segun
do confesa o próprio MOPT, a 
que "o Tav Madrid-Sevilla co
meu todos os recursos dos que 
dispuña o Ministério". 

O 30% da rede está considera
da de baixa utilización e baixas 
prestacións, é nese segmento 
onde Rente planea o recorte. A 
vella formulación que promul
gaba a criación de infraestruc
turas -viárias, entre outras- pa
ra ·xerar desenvolvemento eco
nómico e poboacional é modifi
cada e transmutada por outra 
que só outorga infraestructuras 
ás zonas xá desenvolvidas. 
Mais a muda de posturas, ma-

nifestada por Borrell , foi instan
ténea; tan pronto como se re
mataron os investimentos viá
rios a Sevilla, que conectaron 
por estrada e ferrocarrril de alta 
velocidade á capital andaluza 
con Madrid. 

Para reducir as suas perdas, 
320.000 millóns estimados no 
92, Rente está a tratar de aca
dar financiamento por parte das 
comunidades autónomas pelas 
que atravesan as liñas que a 
mesma compañia clasifica de 
baixa utilización e que vai re
cortar a frecuéncia de paso. 

O presidente Fraga, único que 
non cedeu ás pretensión de 
Rente, négase a "se facer cárre
go do financiamento dun servizo 

que corresponde ao Estado". 
Contado, a pretensión das auto
ridades do Governo central é 
pasar a pataca quente ás admi-

, nistracións autonómicas, de mo
do que séxan éstas quen sopor
ten o custe elitoral da redución 
de liñas. 

Por outra banda, a situación 
do Estado español é atípica se 
a comparamos co resto da Eu
ropa. Acó, nos últimos anos, 
as estradas gañan espácio ao 
ferrocarril; alá sucede o con
trário. Acó promóvese o crité
rio de que o tren é algo obso-
1 eto mentres a investigación 
europea eneal de comunica
cións concentra todos os seus 
esforzos no transporte ferro
viário rápido.• 
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DIAS 

• Citroen inviste 
30.000 millóns 
en Vigo e fai 
regulación de 
emprego 

Citroen Hispania investirá en 
Vigo un total de 30.000 millóns 
de pesetas para a fabricación 
dun novo veículo que comezará 
a ser producido no 96. Do 
investimento total, 2.300 millóns 
serán aportados pola Xunta da 
Galiza e o Ministério de lndústria 
através de sendas subvencións. 
Os investimentos serán 
executados ao longo dos catro 
vindeiros anos. 

Contado, a pesar das 
subvencións que prometeron as 
administracións públicas, e 
debido á crise -as vendas 
baixarán un 4% no 93 na Europa 
e cairon nos últimos meses do 
92, segundo informou Jacques 
Calvet, presidente do grupo PSA. 
A factoría de Vigo estuda unha 
regulación de emprego. 

A planta viguesa pretende 
fabricar 600 unidades diárias dun 
modelo anovador. O 70% da 
produción servirá para cobrir a 
demanda exterior. 

Por outra banda, no período 
que vai de Xaneiro a Setembro, 
os benefícios de Citroen no 
Estado español ascenderon a 
4.434 millóns de pesetas, 
caindo un 67% por baixo do 
mesmo lapso no ano anterior, 
segundo divulgaron fontes da 
empresa. 

O freo á importación de veículos 
de fabricación xaponesa é un dos 
obxectivos de Citroen, que 
mantén a postura máis firme 
entre toda a indústria europea, 
formando un grupo no ·que tamén 
están incluídos Fiat e Renault, 
frente a Volvo, Saab e as filiais 
de General Motors e Ford, que 
transixiron diante das 
autoridades e aceitaron unha 
cota do 15% para as 
importacións e un período de 
seis anos denantes da 
liberalización total.• 

• Paralización dos 
Fondos de 
coesión 

Galiza será unha das zonas máis 
afectadas polo recorte nos 
orzamentos que ten previsto 
realizar a CE. A Comunidade 
está a debater as perspectivas 
financeiras dos Doce para o 
período comprendido entre os 
anos 93 e 97. Os planos de 
orzamentos que manexan os 
ministros de economía dos 
Estados membros incluen a 
criación dun Fondo de Coesión 
para España, Portugal, Grécia e 
Irlanda. Trátase do Paquete 
Delors 11. 

A tres semanas da aprobación 
do devandito Fondo non hai 

.XOSÉ LOIS 

acorde e o Presidente da 
Comisión, Jacques Delors, 
propuxo a ampliación dos 
planos até o 99, aprazando o 
obxectivo global de dobrar o 
conxunto dos fondos estruturais. 
lsto supón un recorte real nos 
fondos de coesión que 
prexudica ás áreas menos 
desenvolvidas, chamadas de 
obxectivo 1 , entre as que se 
atopa Galiza. 

O Paquete Delors 11, que 
consolidaría a redución dos 

. fondos, está a ser discutido 
polos Estados membros, que 
mostran o seu cepticismo a 
respeito da sua aprobación. Hai 
vários contenciosos sobre os 
distintos aspectos que dividen 
aos países membros .• 

•Os EEUU 
abandonan a 
sua última 
base nas 
Filipinas 

O Martes 24 os 516 marines 
norte-americanos que ainda 

permanecían nas Filipinas 
desaloxaban a base aérea de 

Cubi. Nos meses que 
precederon a esta retirada, 

f oran abandonadas as o u tras 
duas bases que os EEUU 

tiñan no país asiático, Subic 
Bay e Clark. Púñase fin a 

perta de un século de 
presenza militar americana, 
iniciada xustamente á saída 

das últimas tropas 
españolas, no momento da 

independéncia das Filipinas. 

O país asiático colaborou cos 
EEUU nas guerras deste 
século, e ainda que tanto 

Fidel Ramos, o presidente 
actual, como Richard 

Solomon, o embaixador 
nor:te-americano, aseguraban 

que a disensión 
recomendaba o abandono, a 

razón real é a grave crise 
económica na que América 

está imersa. • 

• Os PNNs peden 
estabilidade no 
emprego 

A confusión a respeito do acceso 
ao funcionariado e a necesidade 
de apresentar unha posición 
conxunta diante da Consellaria 
cara a acadar unha maior 
estabilidade do emprego dos 
Profesores Non Numerários de 
Ensino Médio levou, á 
Coordenadora que os agrupa, a 
redactar un documento que 
aborda estas cuestións. As 
posicións dos PNNs serán 
comunicadas a sindicatos e 
Administración e servirán de 
base ás negociacións sobre o 
futuro laboral deste colectivo.• 

; :_. ' lli.ltk 
• As conversas de 

eorea a ponto 
de se suspender 

As manobras militares 
sulcoreano-americanas, 
comezadas recentemente 
ao Sut do Paralelo 38, 
simulando unha invasión 
dos seus viciños 
norcoreanos, están a 
pique de rachar coas 
conversas que levaban a 
cabo os dous estados da 
península. 

O 27 de Outubro 
reuníanse os dous 
primeiros ministros, pero 
ainda asi as manobras 
militares non se 
suspenderon. Os 
norcoreanos pretenden 
que a opinión pública 
mundial condene esta 
agresión, asi como o muro 
do Paralelo 38, moito máis 
grande que o famoso de 
Berlín , recentemente 
derrubado. 

tu Chang Un, embaixador 
Extraordinário e 
Plenipotenciário de Corea 
do Norte, que visitou 
recentemente Galiza 
convidado pota UPG, 
afirmou que a proposta do 
seu governo era construir 
unha confederación entre 
os dous estados para asi 
rematar coa división ao 
tempo que se evitaba o 
conflito nacional, pois as 
diferéncias ideolóxicas 
entre ambas marxes do 
Paralelo 38 están 
claras .+ 

• Detido o lider 
da oposición de 
Timor Leste 

Xanana Gusmao, 
presidente da Frente de 
Liberación de Timor Leste, 
foi detido en Dili, capital da 
ex colón ia portuguesa, 
palas tropas de ocupación 
indonesias do Xeneral 
Suharto, a notícia foi 
coñecida o pasado Venres 
20 de Novembro. • 

., - . lli :JmC '. :t:s:HI 

• Os efeitos negativos 
da Política Agrícola 
Común 

O Conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez 
Vidal, recoñeceu os efeitos negativos da 
PAC na agricultura galega no discurso 
inaugural dunhas xornadas que avaliaron 
esa política. 

"O prezo da pataca polo chan, o leite con
tinxentado e inundados de flor colombiana 
ou de madeira brasileira. A cámbio oferé
cennos unha ·política de subsídios e de 
complementación de rendas que non nos 
preparan para a competitividade nen a efi 
ciéncia que, nestes tempos, imperan", 
dicia o Conselleiro no seu discurso. 

Pero, máliaa crítica ao PAC, Pérez Vidal 
aposta por unha agricultura que "só se po
de concebir como unha actividade econó
mica máis". A competitividade e a profisio
nalidade forman parte desa filosofía da 
PAC que o Conselleiro comparte, contra 
outra realidade que indica que non hai 
mercado libre na agricultura.• 

• Plano Especial 
para Ferrol 

O presidente Fraga e os tres sindicatos 
CIG , CCOO e UGT, asinan este Sábado 
28 un· Plano Especial para Ferro! e a Cor
marca que consiste na realización de vá
rias obras por un valor que ronda os 
40.000 millóns de pesetas. As centrais asi
nantes xa adiantaron que o Plano non ofe
rece garantías de re-industrialización, mais 
representa unha inxección económica que 
debería ser completada con investimentos 
da Administración central. Neste sentido 
anunciaron mobilizacións para reclamar 
accións do Governo central que traian con
sigo a criación de emprego. • 

•Aprobada 
a Lei Eleitoral 

Só os parlamentários do PP votaron a fa
vor da aprobación da Lei Eleitoral da Gali
za, rachando deste xeito o consenso que 
presidira desde o comezo a aprobación 
das principais leis da Comunidade Galega. 
O aspecto máis polémico foi o aumentar a 
un 5% a porcentaxe de votos necesários 
para a obtención de representantes na Cá
mara autonómica. A votación realizouse o 
Martes, 24 de Novembro. 

Só houbo acorde na rebaixa dos gastos 
eleitorais permitidos, que se situan como 
máximo nos 162,2 millóns de pesetas. A 
cantidade anterior permitida estaba en 80 
millóns por riba da aprobada o Martes. Por 
outra banda, aumentarán as axudas insti 
tucionais. Os partidos que acaden repre 
sentación parlamentar receberán subven
cións por 40 millóns polos custos de envio 
postal de sobres, papeletas e programas. 
A esta cantidade hai que lle sumar dous 
millóns de subvención por escano e 75 pe
setas por voto.+ 

•Décimo aniversário 
doBNG 

O próximo seis de Decembro, no polide
portivo Elviña, da Coruña, o BNG festexa
rá o décimo aniversário da sua constitu
ción cunha festa de carácter lúdico e políti
co. As 14 horas haberá un xantar popular 
e polo serán os máximos líderes desta for
za terán unha intervención de contido polí
tico para que, despois, actuen distintos 
grupos musicais. O lema da campaña do 
décimo aniversário, que se pecha con este 
acto, é "A forza dun Pavo".• 



GALIZA E M .NDO 
RELIXIÓNS 

Servirá para frear o .perigo disgregador do. integrismo e da teoloxia da liberación 

A lgrexa opta por un catecismo consensuado 
de tendéncia conservadora 
•M.V. 

A progresiva disgregación 
que se estaba a producir 
dentro das tendéncias que 
conviven no seo da lgrexa 
(do integrismo de 
Ratzinger á teoloxia da 
liberación de Leonardo 
Boff) está na base da 
criación dun catecismo de 
consenso que ralentiza o 
pluralismo, ainda que de 
nengun modo o suprime. 
O novo catecismo pode 
definirse como centro
conservador e expresa o 
sentir médio do carpo 
docente da lgrexa. 

O catecismo que axiña se dará a 
coñecer en todo o mundo é un 
texto básico que compéndia o 
carpo doctrinal da lgrexa. O seu 
fin , como tal, non é o de ser em
pregado na cataquese dos fieis, 
senón que se dirixe ao, clero e 
aos catequistas laicos. E tamén 
unha referéncia global que servi
rá para que as respeitivas confe
réncias episcopais elaboren os 
seus próprios catecismos en ca
da país. Estes últimos son os 
que van destinados directamente 
ao povo. 

Máis ambigüidades 

O texto aprobado presenta como 
esencial novidade a ruptura con 
certas prescripcións absolutas 
que a partir de agora se interpre
tarán dunha forma máis flexibel. 
Rómpase asi a dinámica tradicio
nal que categorizaba en pecados 
graves ou veniais a asisténcia a 
misa os domingos, a obrigaforie
dade de confesar polo menos 
unha vez ao ano, etc. Estes prin
cípios viñan estando xa esvaidos 
na práctica, pero · non existia un 
gran catecismo adaptado. A doc
trina da lgrexa alónxase polo 
tanto da casuística e relativiza a 
importáncia de certas normas 
menores. Tampouco se lle outor
ga á propriedade privada un va
lor absoluto e, en xeral, téndese 
a que o articulatjo seña menos 
dogmático, obrigándose a tomar 
como referéncia a situación e a 
cultura de cada território onde se 
aplica. A nova redación parece 
obedecer a razóns sobre todo 

pragmáticas toda vez que un
ha alta porcentaxe de crentes 
declárase non practicante. 

Si estas modificacións poden 
molestar aos sectores integris
tas da lgrexa, pola contra a per
misibilidade respeito á pena de 
morte ou a comprensión da "gue
rra xusta", en contraposición á 
condea do aborto ou do divórcio, 
concitan a discrepáncia dos gru
pos máis progresistas. 

O novo catecismo resulta , en 
conxunto pouco novidoso. Pri
mou na sua redación o tradicio
nal sobre o novo e na procura do 
consenso acabou pesando máis 
o polo conservador1 nada extra
ño se se analisa o conxunto da 
etapa papal de Wojtila. Proba di
so é que para a elaboración do 
novo catecismo non foi tomado 
como modelo o catecismo holan
dés de 1965, de gran difusión 
pola sua contribución na posta 
ao dia da linguaxe da lgrexa. • 

r---------------------------------------------------------
O carpo doctrinal da lgrexa non foi modificado en 500-anos 

O segundo catecismo básico 
da história 

A meados da pos, e a petición da lgrexa de 
década dos Africa, se decidiria acometer a 
sesenta, coa redación dun novo catecismo 
celebración básico, iniciándose asi o 
do gran Con- proceso que agora ben de 
cílio Vaticano rematar. 
11 e o au- As distáncias xeográficas 
mento da in- e ambientais aconsella- · 
fluéncia do ban, segl:lndo os bispos 
progresismo africanos -en xeral pro
na lgrexa gresistas-, a posta en 
que este su- comun doctri
puxo, a ela- nal dun cate
boración dun cismo que im
novo catecis- pedise a dis-

dos seus 
fieis. Na 
red ación 

do no-
. v o 

catecismo participaron 
bispos, conferéncias 
episcopais e teólogos 
de todo o mundo. 

Un corpo 
doctrinal 
sólido 

mo quedou gregación e A decisión de 
postergada. servise de re- elaborar un 
Ese foi o cli- feréncia, á novo catecis-

un
ha colación de 

documentos fundamentais 
(Papais, dos Santos Pais, etc.) . 
Nesa altura elaborouse o primei
ro catecismo, o de San Pío V, 
síntese teolóxico moral imparti
da en latin. O corpo doctrinal ca
tólico de Trente ao Vaticano 11 
mantívose moi sólido e apenas 
sofreu modificacións. Nos cate
cismos menores destinados aos 
fieis realizáronse periodicamen
te reformulacións anecdóticas 
que en nengun caso afectaron 
ao corpo moral básico. 

ma que per- marxe de que mo é impor - Se o actual catecismo respon-
maneceu du- cada lgrexa tante, toda de ao sentir médio do clero, 
rante todo o nacional preci- vez que é o non parece en cámbio que re-
periodo que sase as cues- segundo que flexe a evolución social actual. 
tivo a Pablo tións que con- se . redacta. A edición francesa reflexa a 
VI á frente siderase opor- Até o Concílio capacidad e da lgrexa para 
da lgrexa. tunas na sua de Trento, ce- adaptarse ao mercado. Non pa-
Seria ben versión parti- lebrada en rece tanta a sua aptitude para 
entrada a dé- cu lar e própria 1567, a lgre- asimilar os obxetivos de solida-
cada dos oi- do catecismo, xa non se do- riedade é ética tan necesários 
tenta que du- de acorde co- tara dun cate- hoxe a nível mundial e que os A lgrexa faise eco das correntes 
rante o Síno- as característi- conservadoras. o novo catecismo segue cismo básico, chamados teólogos da libera- 1. 

, do de Bis- cas do país e sencondearapenademorte. rexíndose por ción propugnan.• : 
1 1 
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p OLÍ T l C OS NO XULGADO 

O Consello de Cantas non interveu a contabilidade da Deputación porque non llo pediu o Parlamento 

A declaración do secretário e dous interventores 
pode decidir o procesamento de Cuiña ·e Mera 
•X.C. 

O maxistrado-relator do 
Tribunal Superior de 
Xusticia de Galicia (TXSG), 
Pablo Saavedra, decidiu 
ordenar á policía xudicial 
que investigara nas cantas 
da Deputación de 
Pontevedra palas 
denúncias realizadas polo 
deputado nacionalista 
César Mosquera. O venres 
27 declarará o secretário 
da corporación e dous 
interventores, tras do cal 
poderia tomarse a decisión 
sobre a procedéncia de 
procesar ao actual 
Conselleiro de Ordenación, 
Xosé Guiña e o presidente 
provincial César Mera. 

Pendente de execución polo re
curso dos avogados de Xosé 
Cuiña, a decisión do xuiz do 
TXSG evidenciou que se facia 
precisa unha investigación nas 
contas da Deputación ponteve-

Q ENSINO SUPERIOR 

dresa, toda vez que se constatou 
que nen o Tribunal de Cuentas 
de Madrid nen o Consello de 
Contas galega fixeran nengunha 
auditoria das mesmas. Segundo 
o presidente do organismo gale
go, Carlos Otero Diaz, a actua
ción do seu organismo "ten que 
vir demandada por via parlamen
tária. Ademais nós fiscalizamos 
contas desde o ano 90, en que 
se cría o organismo galego, pero 
antes corresponde a Madrid, ain
da que é práctica habitual que se 
ceda competéncia aos distintos 
organismos autonómicos". 

Un departamento 
sen control 
Segundo o deputado do BNG 
César Mosquera, asinante da de
nú ncia xudicial, das investiga
cións que el realizou durante me
ses nas contas da Deputación 
dedúcese un funcionamento sen 
control do departamento de Vías 
e Obras, "pode que non se de
mostre, a falta dunha investiga
ción máis profunda, a existéncia 
de comisións, pero a declaración 
do secretário e os interventores 
coido que vai ser decisiva para 

O futuro político do secretario xeral galego do PP depende da decisión do Tribunal 
Superior de Xustiza. 

que o xuiz decida se ha lugar a 
proceso". 

O procesamento de Xosé Cuiña 

poderia sustanciarse en acusa
cións de prevaricación, desde o 
momento que un servizo que mo
ve miles de millóns como é 

Obras, funciona sen control; fal
seamento de documento público 
-hai unha chea de documentos 
modificados e con datas de difícil 
xustififcación- ou tamén por mal
versación imprópria. 

As declaracións indagatórias des
te venres teñen como protagonis
tas aos dous interventores do or
ganismo que preside actualmente 
César Mera, Víctor Soto Bello -xa 
xubilado- e Antonio Braña -interi
no até hai un mes. Soto Bello es
taba á frente da Intervención no 
periodo que ocupou Cuiña a pre
sidéncia e Braña elaborou un in
forme logo da denúncia do BNG 
no que detecta a existéncia de di
versas irregularidades. O mesmo 
dia Pablo Saavedra tomará decla
ración do actual secretário da De
putación Roxélio Nicieza. 

Segundo algunhas fontes a deci
sión do xuiz do TXSG poderia 
non demorarse máis alá dun 
mes, contra a previsión inicial 
que estimaba que se chegaria ás 
portas das eleicións autonómi 
cas, e de resultar procesado Xo
sé Cuiña apresentaria a sua dimi
sión como Conselleiro. • 

O cámpus de Lugo considérase fortemente discriminado 

Os estudantes discrepan da · Xunta no sistema de financiación 
•MANUEL VILAR 

Vários miles de estudantes 
dos cámpus de Lugo e 
Santiago manifestáronse o 
Mércores 25 palas ruas 
compostelános para pedir 
a Xunta que incremente os 
presupostos adicados ao 
ensino universitário. Na 
manifestación participaron 
un numeroso grupo de 
estudantes chegados de 
Lugo, onde a situación ao 
ser un cámpus en 
formación, é máis grave. 
Perto dun cento destes 
estudantes fixeron o 
camiño a pé, entre os que 
se atopaba o director da 
escala de Forestais X.M. 
Carreira. 

No ano 1989 o Parlamento da 
Galiza aprobou a Lei de Ordena
ción do Sistema Universitário 
Galega, coa intención de "ache
gar a Universidade a un maior 
número de cidadáns e lograr un
ha dimensión funcional de cada 
Universidade e dos seus cám
pus". Para que isto tivese efec
tos práticos, quer dicer, que a 
Universidade saiba con que or
zamento vai contar cada ano e 
ter unha certa seguridade econó-

. mica, meses máis tarde o Parla
mento volta a aprobar un Plano 
de Financiamento do Sistema 
Universitário Galega. 

O problema radica agora na apli
cación que do Plano fai o gover
no de Manuel Fraga "A interpre-

. tación restrictiva do Plan, afir
mou os CAF nun manifesto que 
elaboraron sobre este tema, 

aproveitando todos as fendas 
que o texto pode ter, deturpa o 
seu sentido, de tal xeito que é 
utilizado como arma contra as 
universidades". 

As discrepáncias céntranse na 
aplicación do módulo por aluno e 
nas diferéncias entre os alunas 
estimados e os realmente matri
culados. 

O Módulo por aluno toma como 
referéncia o IPC, pero aqui xa se 
producen discrepáncias. Mentres 
a Xunta pretende impar o IPC do 
Estado español (5,4%) a Univer
sidade e os CAF reclaman que 
se aplique o IPC para Galiza, 
algo superior ao español. En 
canto á diferéncia entre alunas 
estimados, nos que a Xunta se 
basa para outorgar o orzamento 
total, foron de 31.500 no ano pa
sado e este ano son 31.900, 

mentres que os alunos reais fo
ron 33.450 e 33.500 respectiva
mente. A Xunta négase a pagar 
por estes alunas como se nega a 
recoñecer como universitários 
aos estudantes da Escala de 
Graduado Social. Tampouco dá 
un peso para os estudos do ter
ceiro ciclo, aqueles que se supo
ñen están destinados a forma
ción dos futuros profesores. 

Lugo tamén existe 

A situación do cámpus de Lugo é 
realmente desastrosa polo que a 
presenza de estudantes na ma
n if estación de Compostela foi 
notória. Este cámpus, ao non ter 
competéncias doutras Universi
dades, está medrando un 4% por 
riba da média de Santiago. As 
consignas máis coreadas eran 
Lugo a pé pero non do PP e Lu
go tamén existe. Un voceiro co-

mentaba que no Reiterado "te
ñen mentalidade centralista e 
son pouco reivindicativos". Outro 
comentaba: "o outro dia apare
ceu Villares por ali a dicernos 
que non era necesário ampliar o 
edifício do Politécnico, o reitor 
non debe dicer iso, o que ten 
que facer é buscar os cartas pa
ra paliar a 
terríbel ma
sificación 
que padece
mos." 

Na manifes
tación de 
Compostela 
berráronse, 
sobretodo , 
consignas 
contra o go
verno da 
Xunta, como 
a de O do 

Xacobeo é un pitorreo ou PP 
pero isto que é. Ainda que tamén 
se deixaron ouvir outras como 
Non estamos todos , falta o Rec
tor ou Villares escoita a Universi
dade está en loita, en clara alu
sión ao papel pouco reivindicati
vo que está a xogar o 
Reiterado.+ 

A existéncia de tres universidades dá pé 
a u~ novo modelo organizativo dos CAF 
O novo modelo de organización 
estudantil, consecuéncia da exis
téncia de tres universidades, será 
un dos principais temas de deba
te na X Asamblea dos Comités 
Abertos de Faculdade que se 
celebrará os dias 27 e 28 do pre
sente mes en Sada. Unha das 
alternativas en estudo e a federa
lización dos CAF. 

Os CAF, a organización máis re
presentativa actualmente entre o 
estudantado universitário, anali
sarán a pertinéncia dun novo 
modelo organizativo que compa
xine a visión própria e global do 
máis alto nível de ensino en Gali
za coa elaboración dunha políti
ca própria para cada universida-

de, toda vez que a cada unha 
delas corresponde un ritmo de 
desenvolvimento distinto e unha 
correlación de forzas interna di
ferente. 

Ademais deste novo modelo or
ganizativo, que poderia tomar a 
forma de federación, segundo µn
ha das ponén~ias apresentadas, 
trataranse temas como as 
directrices do novo plan de esti.J
dos, unha alternativa de titula
cións para Galiza e o control da 
docéncia. 

Un elemento de tensión será o 
proporcionado pola situación dos 
CAF en Santiago divididos entre 
as duas tendéncias clásicas: un-

ha que pon 
o acento na 
movilización 
e outra no 
servício aos 
estudantes. 
A nível na
cional, se
gundo un 
portavoz da 
organiza-

. , Os estudantes de Lugo marcharon a Compostela para coincidir 
c1on, non se coa manifestación que reclamaba á Xunta maiores investimentos 
consideran no ensino. XAN MARRNVOZ NOTICIAS 
estas duas 
liñas incompatíbeis, senón com
plementárias entre si, como veu 
sucedendo até agora. 

A X Asamblea analisará tamén 
os novos procesos eleitorais en-

tre o estudantado, a celebrar pro
ximamente en Santiago e Vigo. 
Recentemente tiveron lugar as 
eleicións na Universidade da Co
ruña, onde os CAF obtiveron 18 
representantes no Claustro.+ 



A NOSA TERRA 9 
Nº 545 -26 DE NOVEMBRO DE 1992 _______ ___,_ _____ ,_____ __________ _ 

I 

CONTRA AS DROGAS, , 
A LOITA COMEZA AQUI 

A drogodependencia é un problema que ninguén se pode permitir ignorar. A 
Comunidade Europea tivo a iniciativa de dedica-la semana do 16 ó 22 de 
decembro á loita contra as drogas, instando a tódolos membros da comunidade 
para que fagan chegar ós mozos, que é o colectivo -de maior risco, unha 
mensaxe sobre os perigos que encerra o consumo de drogas. Os gobernos; os 
medios de comunicación, os país, os educadores, os servicios de saúde, a 
xustiza, as empresas, en fin, · tódolos cidadáns, teñen un papel importante que 
xogar. Todos teñen que apoiar e educa-los máis novas para que digan non ás 
drogas e elixan estilos ·de vida saudables. 

...... 

* * * * •··. 
* • 
* * • •• * 
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As celulosas de Portugal 
venden terras 
('Son terras a perder de vista por 100 cantos (oitenta mil 
pesetas) cada hectare. Pertencem as empresas de celulose 
portuguesas e estao a ser postas no mercado". O ExPRFSSO de 
7 de Novembro, dentro sección Oseu dinheiro comenta a 
liquidación dun importante património das empresas de 
produción de pasta de papel Celbi, Caima e Soporcel no 
Algarve. "Em Mértola, estao a desfacer-se de enormes 
extensoes de terreno. Algumas destas áreas foram pagas há 
poucos anos a mais de 300 contos por hectarea, com objectivo 
de serem forestadas através do apoio de urna linha de crédito 
do Banco Mundial; hoje nao valem cerca de um terc;:o". 

As tres empresas de.celulosas (unha delas, a Celbi, ten a 
maioria na empresa Eurogalicia Forestal, que preside o líder 
da patronal española José Maria Cuevas, e todas tres gardan 
inter-relacións directivas) viron como se frustraba a sua 
intención de cultivar madeira para pastear naquelas terras: "a 
má qualidade da terra, as altas temperaturas e a fraca 
pluviosidade impediram que os eucaliptos medrassem". 

Casa Nostra en Salvaterra do Miño 
"Como se paga en Sicilia aos fieles servidores? Con favores! " 
Así enceta un comentário titulado Casa Nostra que publica o 
periódico do Condado A PENEmA no seu número 121, 
correspondente á primeira quincena de Novembro, asinado 
por Xoan Oca. "Sen licéncia municipal, sen contratista que 
pague licéncia fiscal, Perfecto González Soto, garda 
municipal en funcións de concellal in péctore e activa 
salvagarda de escurantismos, inconfesabilidades e 

, conspiración contra indefensos, reconstrue un edificio 
proptiedade dos seus pais coa inestimable axuda dos 
obreiros da Escota Taller de Salvaterra. Por unha banda, os 
alumnos pagan un favor e reciben unha eficaz clase de 
práctica docente; pola outra, o s~gundo no mando en 
Salvaterra ve compensada a sua fidelidade". 

O comentarista precisa despois que "a Casa Nostra non é 
nostra e don Perfecto, garda municipal non é oriundo do 
Piamonte. O povo de Salvaterra, recoñece os servícios 
prestados a traveso do seu lídimo representante.". 

Washington 
contra o viña branca da Europa 
O imposto que o governo de Washington aplicará sobre os 
viños brancos europeos a partir do 5 de Nadal "non significa 
·para nada unha declaración de guerra comercial contra a CE, 
senon un xeito de salvagardar o comércio internacional". 
Con esta cita do presidente Bush comeza a sua crónica de 7 
de Novembro 6 correspondente de LE MONDE en Nova 
Jorque Serge Marti. "Estas represálias forman parte da guerra 
comercial trasatlántica entre os Estados Unidos e Europa a 
contado capítulo do agro da Ronda Uruguai e están 

autorizadas 
pola sección 
301 do tratado 
de comercio 
de 1974. Ao 
dia seguinte 
do fracaso das 
negociacións 
de Bruxelas, o 
21 de Outubro 
pasado, a 
administración 
USA anunciou 
que aplicaria 
sancións 
económicas 

agás que meiase acordo entre as partes (. .. ) No decurso dos 
sete primeiros meses de 1992, os viños brancos da Borgoña 
exportados aos Estados Unidos aumentaron un 45 por cento 
mentres que no mesmo periodo do ano denanterior a suba 
fora do 25 . Co oitavo ciclo de negociacións comerciais 
multi-laterais, os norteamericanos queren lograr un control 
superior dos intercambios agrícolas, ou, <lito doutro xeito, 
cortarlle as ás á Política Agrícola Comun da CE".• 

V.IDA ALTERNATIVA 

Grupos de xóvenes plantan árbores 
nos montes queimados ou abandonados 

Os románticos forestais 
O Domingo pela mañá respírase un 

ambiente distendido na Albariza. Como 
eles mesmos din "estas horas son unha 

bomba de oxíxeno para resistir o 
traballo diário'.'. Arturo Lago é 

profesor de Galego e 

Estévez, traballador no sector de 
Extinción de incéndios, Álvaro Estévez, 
estudante de Enxeñaria Forestal e 
ornitólogo, Manolo Villaverde, 

fontaneiro, e Xosé Ramón 
Blanco e Francisco 

Informática ·nun coléxio de 
E.X.e.·, en Noia, onde 

Mª Xesus Juanatey 
tamén. desempeña o 

seu labor como 
mestra. Eles foron os 

iniciadores, hai xa 
sete anos, dunha 

actividade que pronto 
atopou seguidores, 

como Mª Xosé 
García, toda unha 

especialista en 
enfermidades das 

plantas e de prof isión 
xardineira, Xerome 

• AMANDA ÁLVAREZ 

Os labores vanse distribuindó no 
invernadoiro. Mentres Mª Xosé 
selecciona a terra onde vai ser 
plantada a semente, Susa xa ten 
preparado o que vai ser un futuro 
lidueirq; por outra banda, Xero
me e Alvaro montan as caixas e 
macetas que van acoller ás ou
tras espécies, Manolo e Francis
co, con tranquilidade, discuten 
sobre as hormonas que lle van 
botará semente, Arturo supervisa 
toda a manobra dando consellos 
porque, segundo o próprio grupo, 
el é a alma mater deste proxecto 

materializado hai sete anos. 

Os románticos forestais, como 
eles mesmos se denominan, prin
cipian a sua actividade recollendo 
as sementes das que serán as fu
turas árbores galegas. Esta bús
queda ten lugar no parque de Car
balliño, en Caldas de Reis, nos 
campos de Santiago ou ben nas 
viaxes que realizan os nosos ami
gos a diferentes pontos do territó
rio español. Algunhas sementes 
proceden de Navarra, Cádiz ou 
Extremadura. Concretamente de 
Extremadura chegaron as encinas 
recollidas por Susa 'Juanatey 

Martínez, carpinteiros. 
Cada Domingo ás dez e 

média da mañá, Susa, 
Mª Xose, Arturo, 
Xerome, Alvaro, 
Manolo, Xosé Ramón 
e Francisco 
reúnanse no 
invernadoiro da 
Albariza cun só 
obxectivo, plantar 
diferentes sementes 
até acadar a altura 
suficiente para ser 
devoltas ao seu lugar 
de orixe, o monte. 

nunha das suas últimas viaxes. 

O invernadoiro da Albariza, situa
do moi prerto da vila de Noia aco
lle nos 50. metros cuadrados de 
superficie máis de oitenta espé
cies autóctonas e outras foráne
as. Xa recollidas as sementes son 
plantadas nunhas caixas de po
respán, material que mantén a 
temperatura ideal para o creci 
mento. Outras espécies apresen
tan dificuldades á hora da repro
dución xa que por exemplo o aci
bro e a cerdeira teñen un proceso 
de invernación que se resolve 
mantendo as sementes nunha ne-
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veira durante catre ou seis meses 
ou ben plantándoas nunha caixa 
durante dous anos. O magnólio e 
o carpe non se reproducen facil
mente e precisan un estaquillado, 
método que consiste en introducir 
hormonas na raiz das taquillas, 
de maneira que a semente teña o 
alimento e a axuda suficiente para 
medrar. Estes procesos son lentos 
e laboriosos pero finalmente o re
sultado é case sempre positivo. 

No invernadoiro podemos atapar: 
álamos, alisos, carpes, avelaeiras, 
faias, castiñeiros1 sobreiras, enci
.nas, magnólios, plátanos, arces, ti
los, madroños, freixos, acácias, 
xacaránda, ginkos, teixos,arauca
rias, cipreses, pinsapos, tuias, ce
dros e buxos. Espécies que son 
regaladas a particulares que pre
tenden plantalas nas suas fincas 
ou ben aos coléxios como o de 
Cruceiro de Roo, A Pena, Serra de 
Out~s, e Xuf-lo e,ste último Prémio 
Nacional de Natureza no ano 92. 

Agasallo e limpezá 

Pero o proxecto dos últimos ro
mánticos non remata co. agasallo 
das sementes a particulares e co
léxios, pronto comezaran a limpe
za dun pequeno monte. Ali plan
taran as sementes que permitan a 
criación dun bosque autóctono, 
con carballos, castiñeiros, biduei
ras, serval e acibro. Cantan coa 
experiéncia de hai algun tempo 
cando na serra do Barbanza ten
taron plantar arces nunha zona 
despovoada, a surpresa foron os 
cabalas do lugar, estas comeron 
todas a semente. Algo semellante 
lles ocorreu cando plantaron ol
meiros, esta vez foron as cabras 
e ovellas as que acabaron coa 
produción. Agora o seguinte paso 
é a eleición de bidueiros grandes 
que non podan ser devorados. 
Curiosamente os animais non co
men os eucaliptos ou piñeiros por 
moi pequeniños que sexan, asi 
estas espécies proliferan dunha 
maneira desmesurada en todos os 
montes galegos, producindo a 
consabida escasez de plantas e 
animais. Até o colectivo de caza
dores amosou o seu desacorde 
coas plantacións de eucaliptos, a 
sua raiz destrue o humus da terra 
e non se rexeneran as plantas que 
deberían ser alimento das distin
tas espécies animais do monte. A 
indústria forestal non ten en conta 
este e outros argumentos. No 
mercado existen outras clases de 
eucaliptos que producen máis ma
deira, o único inconveniente é que 
ao ser máis grosa e dura a fibra 
da que están compostos, os seus 

Até o colectivo de 
: cazadores amosou 
1 

¡ .. o seu desacorde 
coas plantacións 
de eucaliptos. 

troncos son rexeitados polos den
tes das serras das trituradoras. A 
produción forestal está en función 
da ganáncia en detrimento da de
saparición das espécies autócto
nas da nosa terra. O álamo e o 
chopo son mellares e máis produ
tivos na elaboración de pasta de 
papel, mesmo sen danar tanto o 
terreo como o eucalipto, pero máis 
unha vez atopámonos coa mes
ma argumentación. 

Frente a esta situación os románti
cos forestais seguen no seu em
peño de repovoar os montes quei
m ados ou abandonados por cal
quer razón mesmo administrativa. 
Contlnuan investigando con novas 
procesos e métodos coa preten
sión de acadar cada dia un novo 
resultado satisfatório. Métodos co
mo o chamado "micorizado1

'. Mi
corizar supón paciénciai maña e 
coñecimento, consiste en introdu
cir cogumelos na raíz das árbores 
para evitar enfermidades como a 
tinta dos castiñeiros, cando un 
fungo está ben instalado nunha 
árbore é difícil que outro teña ac
ceso, desta forma seta e árbore 
medran simultaneamente refor
zando ambas ralees, 

Que ninguén se surprenda se per
correndo a xeografia galega ato
pan nas beiras das estradasi no 
reauncho máis imprevisfbel dalgun 
monte, ou mesmo nas rotondas 
dalgun cruce, a un grupo de per
soas sementando na terra peque
nas ponlas, son os románticos 
que tratan de impulsar a identida
de forestal do seu paf s. t 

Enfermeiros 
dun monte 
adoecido 
Non resulta fácil percorrer as 
estradas galegas sen sentir 
perto de nós o cheira ou o 
movimento das pólas dunha 
árbore. Sen embargo nas 
últimas décadas os montes 
galegas son protagonistas de 
queimas e horrores 
impensábeis nunha 
sociedade pretendidamente 
desenvolvida. Todos e todas 
sabemos ou podemos intuir 
as causas e Intereses que 
provocan os incéndios 
forestais do naso país. Como 
se perguntaria Agatha Christie 
nas suas novelas, nós tamén 
nos perguntamos a miúdo, 
quen se benefícia da madeira 
queimada? 

A Consellaria de Agricultura 
amasaba a,sua satisfacción 
no verán do 92 diante do 
pequeno número de 
hectáreas queimadas na 
Galiza, os poucos incéndios 
rexistados este ano débense, 
segundo os seus próprios 
informes, a un maior 
seguimento realizado palas 
persoas destinadas á 
extinción de incéndios e ao 
control dos mesmos en 
diferentes pontos negros onde 
cada ano o monte é pasto do 
lume. Seguramente o que non 
tivo en conta esta Consellaria 
foi a inexisténcia do verán no 
ano 92, e xa se sabe que con 
chúvia e mal tempo os 
montes non arden con 
facilidade. Apesar dos 
pedimentos dalguns concellos 
que padeceron nos seus 
montes a prática desaparición 
de árbores autóctonas, as 
institucións, amparadas no 
siléncio administrativo, fixeron 
caso omiso da repovoación. 
Quizá por este desinterese 
das entidades públicas e pola 
preocupación do coidado do 
meio ambiente xurdiron nos 
últimos tempos diferentes 
colectivos ecoloxistas que, 
apesar de traballar con 
poucos meios, acadan froitos 
inestimábeis para o naso 
futuro. 

Os románticos forestais non 
militan en nengun grupo pero 
realizan un traballo 
disciplinado ainda que nengun 
deles dirixe aos demais. 

Non teñen nen solicitaron 
subvención nengunha pasto 
que isto suporia un contrato 
ao que eles non están 
dispostos. Cada membro do 
grupo aporta coñecimentos e 
entusiasmo. Polo momento 
van tirando e teñen a 
satisfacción d~ non depender 
de ninguén.t 

: Non teñen nen 
solicitaron 
subvención 
algunha pasto 
que isto suporia 
un contrato ao 
que eles non 
están dispostos 

SIDA E MARXINACIÓN 

'"A.-F~~ci~-¿¡Ó~-s~~-R-~~~-~d~q~~-r-~~-~~t¡~¡r-~~---, 
centro para enfermos terminais 
O concello de Allariz e as 
asociacións cidadanas opóñense 
á criación de sidatórios 
•X.C. 

O governo muncipal de Allariz 
oponse á intención da Funda
ción San Rosando de construir 
un centro asistencial para enfer
mos de Sida terminais, "non só 
porque se obraba sen licéncia 
municipal, tamén porque esta
mos contra a marxinación dos 

1 enfermos en centros nos 
que se lles aparta do seu 
entorno vital e son trata
dos co mesmo prexuício 
ca leprosos". 

O senador do Partido Po
pular Luis Chao, .en calida
de de dirixente da Funda
ción San Rosendo, prota
gonizou un incidente no 
concello de Allariz, des
pois de que a policia local 
se apresentara no a parali
sar unha obra de amplia
ción no chalé da Funda
ción , na parróquia de Fol
goso, que se estaba a fa
cer sen permiso municipal. 
Segundo se informou en 
roda de prensa "ante a ati
tude de desacato do con
tratista trasladóuselle ao 
concello, apresentándose 
posteriormente o sacerdo
te Benigno Maure e tamén 
o senador Luis Chao, am
bos e dous dirixentes da 

do. Nós entendemos que os en
fermos de Sida deben ser aten
didos, pero é moi importante ao 
naso entender que non se lles 
separe do seu entorno habitual. 
Asumimos a responsabilidade 
precisa desde o concello, e 
mesmo ternos feíto reunións 
cos viciños para explicar a nasa 
posición. Ternos recibido · apoio 

Fundación San Rosando. Segundo o Alcalde de Allariz, Anxo Quintana, 
O senador, valéndose da "non permitiremos a utilización política dunha 
sua condición de aforado caridade mal entendida" A NOSA TERRA 

tentou impedir a acción da poli- nese senso de diferentes· agru-
cia municipal e agrediu verbal e pacións que se ocupan da en-
fisicamente a un funcionário". fermidade". 

Construcción 
de sidatórios 

O BNG denúncia unha utiliza
ción política do Partido Popular, 
e frente á versión de Luis Chao, 
que fala de permiso verbal , 
aduce que despois de informar
se con asociacións de afecta
dos e comités anti-sida concluiu 
que non era afastando aos en
fermos da sociedade como 
mellor se podia atender este la
bor, Segundo o concelleiro Xo
án António Fernández "a idea 
da Fundación era pouco menos 
que construir un cárcere afasta-

A idea de sidatórios afastados 
parece asumila o próprio sena
dor popular cando afirma "se le
galmente podemos os enfermos 
do Sida terán unha residéncia 
isolada, nunha casa isolada", 
opinión frente á que o alcalde 
Anxo Quintana oponlle "non es
tamos dispostos a que nengun
h a fundación, amparándose 
nunha carid.ade mal entendida e 
para dar unha mala conciéncia, 
intente facer unha operación 
que en nada vai beneficiar aos 
enfermos de Sida e que ten co
mo fin último un ataque político 
ao concello de Allariz". • 

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

Instalación e 
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DUAS VARAS DE MEDIR 

Xa desde hai algun tempo a opinión públi
ca do Estado español ven asistindo a un 
intenso debate que, tendo como principal 
ponto de referéncia a violéncia nos está
dios de futbol; aborda como tema de fon
do a radicalización política de amplos sec
tores da xuventude. Precisamente desde 
estas mesmas páxinas o tema da violén
cia ficou amplamente tratado en base á 
xeralización do mesmo en determinados 
sectores da mocidade galega. 

Nas reflexións feítas no seu dia desde A 
Nosa Terra chegabamos a tres conclu
sións fundamentais que o tempo se enca
rregou de confirmar. Estas conclusións re
sum íanse en tres pontos: a xeralización 
das práticas violentas en certos grupos de 
siareiros e a sua manifestación en entor
nos deportivos como forma encoberta 
dunha violéncia de marcado carácter so
cial; extensión ao caso galega de tomas 
de posición de carácter ideolóxico -de for
ma paralela que no resto do estado- e 
consecuentemente a aparición de motiva
cións políticas no seo das peñas futbolísti
cas; e un paseniño deslizamento de gru
pos como "Riazor Blues" ou "Celtarras" a 
pontos de vista políticos de carácter xeral
mente nacionalista en paralelo a outras 
zonas do estado como Euskadi. 

Falo destas conclusións pois que no últi
mo trimestre a intervención dos poderes 
estatais no conflito da violéncia no depor
te, e a aparición da arqui-coñecida "Comi
sión Anti-Violéncia'', lonxe de eliminar o 
conflito sócio-político existente agravouno 
e levouno por unhas quenllas que anún
cian o seu agudizamento. Recentes indí
cios avalan a hipótese: 

Na presente temporada e amparada polo 
Parlamento xorde a "Comisión Anti-Vio
léncia" co obxectivo de estudar as causas 
da aparición dos chamados grupos Ultra e 
rematar ces mesmos. A tal efeito determí
nase o envio de diversos delegados da ci
tada comisión aes campos de futbol e ela
bóranse unha série de normas encamiña
das a evitar enfrentamentos nos estádios 
(proíbese a venda de alcool, exibir procla
mas que inciten á violéncia ... ). Pois ben, 
nos tres meses de competición resulta 
evidente que os critérios de aplicación das 

Pecados manuais 
Xosé de Coro 

,, 

VITOR MIGUEZ 

normas e os informes dos señores comi
sionados son permisivos casos e rigoro
sos neutros. 

A IMPARCIALIDADE DUN COMISIONADO 

Os casos galegas resultan sintomáticos: 
no encentro disputado en Outubro entre 
Deportivo e R. Madrid, o comisionado "an
ti-violéncia" 
e Alcalde de 
San Sebas
tián de Los 
Reyes, José 
Luis Blanco 
Velasco, 
non só re
sulta un xuíz 
imparcial 
desde o 
princípio 
(militante do 
PSOE e só
cio do R. 
Madrid), se
nón que no 
seu ulterior 
informe lon
xe de reflec
t ir os inci
dentes afonda na queima de catre bandei
ras españolas, cando isto era un feito 
pontual en comparanza cos graves distúr-
bios acaecidos no seu dia. · 

Por outra parte, o citado comisionado fal
sea a realidade aó resumir a mesma nun
ha frase "la afición de La Coruña provocó 
a los Ultra Súr", detalle moi significativo, 
habida canta de que quen escrebe estas 

A Comisión Anti,,_ 
Violéncia, lomee de 
eliminar o conflito, 
agravouno e levouno 
por unhas quenllas 
que anúncian o seu 
agudizamento. 

liñas pudo observar durante un tempo pru
dencial os gravísimos incidentes protago
nizados por Ultra Sur xusto ao carón do 
delegado anti-violéncia ali presente. 

Dias despois Ramón Mendoza responsa
bilizaba duramente ás F.O.P. e defendía a 
ultranza -e nunca mellar dito- a actuación 
de Ultra Sur. Oeste maremagnum de de-

claracións o 
único per
xudicado .é 
o presiden
te do De
portivo, a 
quen se lle 
ameaza 
con abrir 
expediente 
por insultar 
a un mem
bro da co
misión. 

Semanas 
máis tarde , 
e a instán
cias deste 
organismo , 
o estádio 

de Balaídos é clausurado polo Comité de 
Competición polo "lanzamiento de objetos 
al terreno de juego". Dase a curiosa cir
cunstáncia de que días despois no encen
tro Albacete-Deportivo arróxanse multitu
de de obxectos ao campo, senda alcanza
do o próprio Arsénio Iglesias: o Albacete 
nen . seuqer foi amoestado. Por riba, a 
mesma semana da sanción ao Celta, o 
Rayo Vallecano incumpre gravemente a 
lexislación ao permitir a entrada incontro
lada de centos de afeizoados a Vallecas e 
pondo en perigo a integridade física de 
milleiros de persoas. A diferéncia do acon
tecido co Celta, a clausura de Vallecas por 
un partido (unicamente!!) tivo que gardar o 
prazo de tres semanas. 

A cutres níveis máis concretos, a actua
ción dos órgaos competentes tórnase ca
da vez mais parcial. Grupos ultras incum
pren Domingo tras Domingo a lexislación 
vixente ao portar armas brancas aos re
cintos deportivos (proba incontrovertíbel 
está nos frecuentes navallazos pre- e 

Vidas senlleiras 
Darío Xohán C:abana 

Vento de seda 
Bieito Iglesias Araúxo 

XERAIS ._ 

post-partido), incluso no Bar<;a-Real Ma
drid chegouse a facer uso aillado de ben
galas. Neste senso é sintomático que a 
acción máis decisiva da Comisión Anti
violéncia fara multar con mais de 200.000 
pesetas a dous seguidores de Osasuna 
por encender unha bengala que nen se
quer foi lanzada ao campo nos prévios ao 
partido ce Zaragoza. Os siareiros máis 
mozos de Osasuna son coñecidos pela 
sua vinculación con H.B. 

O ASUNTO DAS BANDEIRAS 

Por se fica algunha dúbida, queda a 
mención ás pancartas e bandeiras. Men
tres Ultra Sur e tantos cutres grupos por
tan símbolos názis, bandeiras franquistas 
e incluso as pendura dos valados (ben é 
certo que con menos asiduidade) , dous 
meses despois de comezar a liga, un 
membro de Riazor Blues é abrigado a 
apresentarse en comisaria acusado de 
queimar unha bandeira española. Poderí
amos sumar a isto as contínuas referén
cias que a respeito do caso galega se tan 
no seo da Comisión. 

Para mais escarño, o Real Madrid permi
tese o luxo de incumprir de forma pública 
e notória a lexislación recentemente ins
taurada e en tres xornadas consecutivas 
os empregados do clube branca facilitaron 
a exposición a pe de campo dunha pan
carta que roubada por Ultra Sur na Coru
ña reflecte o neme de "Riazor Blues". Esta 
descarada provocación chegouse a exer
citar durante duas horas diante das cáma
ras da T.V.E. no partido R. Madrid-Valen
cia e con números da policía nacional a 
escasos metros. A comisión non determi
nou nada; nen sequer analizou o tema. 

Outro argumento especialmente relevante 
ven sinalado pela proteccción con maiús
culas que a Policia Nacional presta a gru
pos de ultra-direita como Ultra-Sur cu 
Frente Atlético. Nos incidentes da Coruña, 
o groso da violéncia desatada contra os 
afeizoados galegas prodúcese precisa
mente para protexer o autocar dos ultras. 
Neutros desprazamentos, ultras atléticos 
destrozan un bar diante da presenza dun
ha dotación policial : integrantes de Ultra 
Sur praticamente esterilizan a un murcia-

no siareiro do Ban;ta nun despra
zamento onde ian escoltados 
pela policia. A maiores, son moi 
poucas as persoas que coñecen 
que todos os Domingos a Policía 
Nacional escolta a Ultra Sur no 
seu paseo por Madrid en direc
ción ao Santiabo Bernabeu. Ta-
les escoltas parecen "insuficien
tes" como para que chegados ao 
seu destino os Ultras podan 
mercar 30 bates de beisbol , tal e 
como aconteceu na Coruña. 

Son moitos indícios que apontan 
a unha nova conclusión que hai 
que sumarás previamente rese
ñadas, esta conclusión ven de
terminada por un parcialismo 
(non irnos entrar en se conscien
te cu non) nas decisións das au
toridades competentes e aponta 
cara unha clara utilización de cri
térios políticos á hora de xulgar 
a violéncia no deporte. Quer di
cer-, pouco tempo despois da 
instauración da Comisión Anti
violéncia, os órgaos dependen
tes do estado asumen implicita
mente o carácter sócio-político 
da problemática exposta; nesta 

·problemática o caso galega con
siderase con atención e por pri
meira vez o seu tratamento asú
m es e de xeito especial. Os 
acontecimentos, xa que lego, to
man un cariz preocupante que o 
tempo, e o que é mais preocu
pante, os feitos, se han encarre
gar de discernir.+ 
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RE CON V E R S l Ó N NO AGRO 

Cunha subvención· de 5 pesetas por quilo disminue o impacto da crise 

Os labregos estudan xestionar a venda directa 
da pataca 
• XOÁN CARLOS SILVA 

A produción anual da 
pataca na Límia é duns 
100 millóns de quilos. 
Hoxe, o 60% está 
armacenada e a que se 
vendeu fíxose a prezos 
moi baixos. Prezos que o 
labrego desta comarca 
non tolera, xa que está 
perdendo máis da metade 
do que investiu na sua 
plantación, ademais do 
seu traballo. O problema 
da crise da pataca nesta 
comarca ourensá está 
afectando a todos os 
habitantes da zona. 

A comarca ourensá da Límia é 
unha das mellares para a planta
ción da pataca. Ten a concentra
ción parcelária feita xa hai tem
po, canta cos mellares regadios 
e os seus labregos mercaron a 
maquinária axeitada. Non ten 
nada que envexar a calquer zo
na de Europa. 

A crise que está sofrendo A Lí
mia non acontece nos países eu
ropeus. Aqui a venda da pataca 
xa non dá benefícios , nen tan 
sequer para amortizar o que cus
tou sembrar e coidar os campos. 
Até agora pagouse a 7 pesetas o 
quilo, cando semente o quilo da 
semente custa 14 pesetas. 

A situación que se está vivindo 
nesta comarca é terríbel. Famí
lias inteiras que pediron créditos 
para poder sementar esta tem
porada atópanse co 60% da pro
dución armacenada nas suas ca
sas. De seguir así a situación, os 
labregos non van poder semen
tar para a próxima temporada, 
Se non poden pagar os créditos 
deste ano non podarán solicitar 
outros e polo menos o 80% dos 
agricultores deben diñeiro aos 
bancos. 

Nesta zona de Ourense non hai 
pastos de traballo. Por parte da 
Extensión Agrária non dan alter
nativas para os seus campos . 

"Da comunidade económica eu
ropea, nun princípio, déronse pe-

Manifestación dos labregos da Limia celebrada en Santiago o pasado dia 18. 

quenas subvencións para insta
lar regadios e mercar maquiná
ria, isto foi un xeito de nos incitar 
a producir. Agora o que acorre é 
que non buscan ou non nos que
ren dar a forma de canalizar ese 
produto que hoxe, despois de 
estarmos empeñados, ternos ar
macenado nas nasas casas. Ain
da piar seria que agora tivése
mos que cambiar a outra causa 
despois de ter mercada a maqui
nária", aseguran. 

Os labregos da Límia consideran 
que o futuro da comarca e da 
Galiza está na agricultura. Nesta 
zona foi o que sempre fixeron 
ainda que din que se mañá pu
xesen fábricas en Xinzo deixa
rian a pataca e mesmo regala
rian as terras. "Están facendo so
frer ás famílias traballadoras . Sa
ben moi ben que iso é un crime 
-protestan-. Que é o que es
tán a facer connosco?" 

Os vellos pedimentos 

Solicitan da Administración unha 
subvención de cinco pesetas por 
quilo de pataca, porque se hoxe 
se están pagando a sete pesetas 

chegaríase a doce; dese xeito só 
perderían o traballo de un ano, 
duas pesetas por quilo e a amor
tización da sua maquinária, pero 
polo menos poderian salvar a si
tuación na que se atopan. O Sin
dicato Labrego Galega e os agri
cultores de Límia reuníronse ca 
Conselleiro de agricultura, Pérez 
Vidal, que lles dixo que tiñan que 
producir a sete pesetas o quilo, 
pero queren que a administra
ción médie para cobrir gastos co
mo neutros lugares da Europa. 
Neutros países subvenciónase a 
metade da campaña, até un 
60%. "Un quilo de pataca de se
mente cústalle aos franceses, 
por exemplo, unhas 35 pesetas 
cando na Galicia se paga a 90. 
Co abono, ca potásio, con sub
vencións para mercar maquiná
ria garánteselle un prezo final. 
Dese xeito poden producir a bai
xo custe, tan competitivo que os 
galegas non temas entrada nese 
mercado" protesta un agricultor. 
Eles, exaltados, opinan "de que 
nos serve, entón, viaxar por to
dos os ·países do mundo queren
do pór á Galiza ao seu nível, di
cindo que a calidade é moi boa e 
que somos os mellares. Que se 

PRODUCTO GALEGO DE CALIDADE 

O ÚNICO CON GARANTÍA 
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preocupen máis de solucionar os 
problemas da nosa terra que de 
viaxar polo extranxeiro". 

Os labregos desta zona desmin
ten o que alguns políticos e al
caldes dos concellos os apoien, 
afirmando que os autobuses pa
ra manifestarse en Compostela 
pagaranos eles mesmos sen 
nengunha axuda dos Municípios. 
"Toda a comarca da Límia está 
de acordo cos agricultores xa 
que a crise non só os afecta a 
eles, se non que é igual para to
dos, sexan comerciantes ou 
construtores", di un viciño. 

A opinión xeral é que un dia ou 
outro ten que chegar unha solu
ción. "Teñense que vender todos 
eses milleiros de quilos armace
nados ao prezo estipulado ago
ra, antes de que apodrezan nas 
nasas casas, se non haberia un 
caos na comarca", asegura un 
agricultor. 

Agora o cabalo 
de batalla é A Límia 
Apesar de até onde chegou a 
situación, seguen abertos _a cal-

quer negociación. Pero afirman 
que non pararán até que lles 
den unha solución . Están dis
postos a chegar ao final e ir on
de sexa; "ainda que sexa para 
rebentar dunha vez". Saben po
los xornais que a Xunta da Gali
za está facendo diversos con
tactos para comercializar a pa
taca da Límia en Portugal e Cu
ba, pero non receberon nengun 
comunicado oficial. 

Polo momento descartaron mobi
lizarse na capital do Estado. es
pañol, como pensaran facer des
pois da que protagonizaron en 
Santiago. As vindeiras medidas 
de presión diríxense á mesma 
comarca. "Agora o cabalo de ba
talla é A Límia", din os labregos. 
Pensan mobilizarse nesta zona 
pechándose nos once concellos 
que forman a Mancomunidade 
de Municípios da Límia. 

Por outra banda, enviarán unha 
carta a Fidel Castro, para que 
medie no conflito e merque a pa
taca da Límia. . 

Por último, o pasado Martes nun 
comunicado de Unións Agrárias 
daban unha saída á pataca da Lí
mia. A proposta feita por este sin
dicato era comercializala directa
mente en diferentes mercados de 
todo o país, vendendo o produto 
a 20 pesetas o quilo. A central 
daba 17 pesetas aos agricultores 
e o resto destiñaríase aos gastos 
de transporte. Semella que o de
vandito sindicato mantivo contac
tos con diversas prazas nas catro 
províncias galegas. 

Unha alternativa semellante co
mentárase ao princípio do confli
to, pero non se levou a cabo por
que "non é unha ·solución verda
deira á crise, simplesmente é un
ha saída ao problema, non que
darse coas patacas armacena
das na casa e non vendelas ao 
prezo baixo de sete pesetas. Pe
ro seria unha solución á crise fei
ta desde a mesma crise", asegu
ran. "A verdadeira solución é que 
a administración subvencione os . 
altos gastos que sofremos, dan
do alternativas para a comerciali
zación deste produto que leva de 
cabeza durante moito tempo a 
todos os labregos e que está 
presente nos xantares cotiáns 
dos galegas.+ 

de Galicia -
-Produdo Galego de 

Calidade, está elaborado 
palas abellas a partir do néctar 
das flores que integran a nosa 

variada e rica flora. É un 
produdo totalmente natural que se envasa 
de xeito artesanal conservando así tódalas 

. súas.cual idades. 
O Mel de Galicia-Producto Galego de Calidade é un 

alimento natural ideal que axuda a conserva-la saúde consumíndoo a diario. 
Lembre que só é Mel de Galicia- Producto Galega de Cal idade o que leva 

a etiqueta exagonal numerada. Os meles que non teñen este distintivo 
non ofrecen ningunha das garantías desta denominación .. 
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DO MEL DE GALICIA 
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A CONSTRUCIÓN DE EUROPA 

MAASTRI CHT (A CEE) INVIABEL. 
O BNG (NON EMBARGANTES) IMPOTENTE 

1. MAASTRICHT INVIAVEL 

Nos anos setenta, pouco antes e pouco 
despois da marte do ditador, a crise do PC 
española era evidente. Producíanse contí
nuas desercións, a maioria xustificadas polo 
"revisionismo" do Partido. lsto non impedia 
á maioria dos desertores que non abando
naron a política pasar ao PSOE ou mais á 
direita. 

A capacidade da militáncia para perceber o 
cheiro da marte é maior que, a de dar un 
diagnóstico do derrubamento. E léxico que o 
abandono dunha empresa que parece perdi
da se acobille nalgun dos clixés disponíbeis. 
na almoneda ideolóxica do momento. A 
xente trata de fuxir do naufráxio, iso é o im
portante. 

Algo análogo está a suceder coa CE, inda 
que por agora só se manifeste a respeito o 
pretendido "paso adiante" na construción 
europea que son os acordes de Maastrich. 
O NON a penas danés e o case NON fran
cés (e o probábel NON británico) xustifícan
se con argumentos relativos á soberania na
cional. Dinamarca pon agora condicións que 
tan referéncia a este conceito, quer dicer, o 
seu governo tenciona gañar asi ás décimas 
de ponto que necesita para inverter o resul
tado do Referendo. Pero o problema real vai 
por outra via, e a xente sabe que é outra. Na 
almoneda non hai "fórmulas ideolóxicas" (de 
direita ou de esquerda) que sirvan para 
diagnosticar o fracaso. Mais dicer que a me
tade dos daneses se non fían de Maastricht 
por medo á perda da soberania nacional é 
tan verosímil como que Abel Caballero, po
ñamos por caso, abandonou o PC despois 
das primeira eleicións (1977) porque era 
demasiado revisionista (o PC). 

O Tratado de Maastricht é un paso adiante 
na construción dun Estado Europeu con
forme ao espírto do Tratado de Roma (a 
unidade económica vai por diante da políti
ca, facéndolle camiño; mais esta é impres
cindfbel para consolidar e consumar a pri
meira), con duas características novas: Na 
orde económica, a formulación monetaris
ta, que historicamente é moi posterior ao 
Tratado. Na arde política, a utilización da 
situación de transición . entre Tratado entre 
Estados e constitución dun Supraestado, 
como pretexto para escamotear os princí
pios políticos (democrácia, división de po
deres, subordinación do executivo ao lexis
lativo} que definen o marco ideolóxico den· 
tro do que se opera, e ha vixéncia do cal 
se basa toda a propaganda do "sistema". 
Como a CE despois de Maastricht segue a 
ser un non-Estado, xustifícase que non se 
dé un auténtico control do executivo polo 
lexislativo. 

Mais este escamoteo é o que se dá actual
mente, co Parlamento decorativo e o siste
ma de "directivas", quer dicer, decisións non 
se sabe se executivas ou lexislativas, nen 
basadas nunha definición de competéncias 
clara e conforme ao princípio de "xerarquia 
normativa", cuxa simples existéncia vulnera 
este princípio da Constitución española e de 
todas as europeas, porque vulnera a esén
cia do constitucionalismo. 

En canto ao monetarismo, non está no Tra
tado de Roma nen na política seguida pala 
CE nas primeiras décadas, pero si en todas 
as políticas nf!Cionais dos países membros 
nos anos 80. E certo que o monetarismo de 
Maastricht chega tarde, despois do fracaso 
dos seus máximos representantes mundiais 
(M. Thatcher, e o herdeiro de Reagan, 
Bush), despois da liquidación da ilusión do 
mercado como panacea nos países do Les
te , despois da sintomática vitória eleitoral 
dos excomunistas lituanos ... 

Mais se o optimismo a respeito da constru
ción dun espazo económico de grande es-

LEUTER BEMBO 

cala seguise vixente, nen a soberania nacio
nal nen os matices de política económica 
dentro da marxe limitadísima de opcións: 
monetarismo neoliberal ou intervencionismo 
keunesiano serian abopndo para pór en 
marcha tal oposición ao que se considera a 
via única da construción europea, oposición 
que amosa a falsa representatividade do sis
tema partidocrático. 

'A cuestión definitória 
no espazo nacionalista 
xa non vai ser a atitude 
fronte á unidade, senón 
a posición en política 
(económica) 
internacional' 

Os defensores de Maastricht teñen razón 
nun dos seus argumentos: Dar as. costas a 
Maastricht é o comezo da desfeita da CEE. 
E como a validez desta é unha Verdade de 
Fe, dedúcese dogmatica-racionalmente (teo
loxicamente) que compre apoiar o Tratado. .. 

,¡o 

Mais a xente non entende de Teoloxia políti
ca, como non entende da outra, e é quen de 
rexeitar , ·mellar dito, de comezar a distan
ciarse dunha consecuéncia que fede a po
dre inda sen ousar pór en cuestión explicita
mente o dogma do cal deriva. 

Do Tratado de Roma á Acta Única e ao Tra
tado de Maastricht hai unha liña de progre
sión ben clara, e esencialmente prevista 
desde o primeiro. O obxectivo era a constru
ción dunha espécie de EEUU de Europa, 
porque a homoxeneidade política é condi
ción da económica; e nesta pretensión de 
chegar á total unidade económica estaba 
desde o princípio a diferéncia coa EFTA. 
Orabén, o valor da unidade económica deri
va do carácter decisivo que se lle atribue á 
Gran Escala como factor dinamizador da 
economia. 

A grande escala no eido do Mercado signi
fica libre cámbio e desarme arancelário. O 
contrário disto, o proteccionismo, é hoxe 
un tabu, e mencionalo fai a calquera sos
peitos de cripto-fascis~a: Por algo, dise, o 
seu máximo representante na história de 
España foi o Réxime de Franco, na xeira 
da "autarquía". 

Se a eficácia do Mercado de grande escala, 
que é suposta tanto nos enfoques neolibe
rais como nos keynesianos, fose a que lle 
atribuen os expertos (eses que sempre se 
equivocan nas suas prediccións, que lago 
sempre atopan a explicación a posteriori, e 
que pésie a todo seguen recebando prémios 
Nobel de Economia) e a xente crese nela, 
non haberia a resisténcia que hai a unha 
unificación avaliada por todas as forzas polí
ticas e sociais. Estas saben, como sabe a ci
dadania, que algo moi esencial está fallan
do. Pero a sua natureza obrígalles a aparen
tar consecuéncia coa ideoloxia aglutinante, 
porque doutra forma esvairíanse. Teñen que 
pechar os ollas á evidéncia: A ú.nica é preci
samente que as suas evidéncias fundantes 
fallan. 

Todos os dados esenciais que definian o 
contexto internacional e histórico na que na
ceu a CE perderon hoxe vixéncia, ou mes
mo están invertidos. Era a época da Guerra 
Fria, hoxe é un problema para moitos a per
da do "inimigo aglutinante". Dentro da op-

ción "Bloca Ocidental" ficaba espazo ainda 
para algun iluso espallaren a idea de Euro
pa como "terceira forza", hoxe desapareceu 
a segunda e non está clara a vocación da 
primeira de seguir co seu rol de "xendarme 
mundial". Pero sobretodo, era a época do 
"milagro alemán", do milagro europeu en 
xeral, a época na que a disposición dun pe
tróleo baratísimo, de prezo real descenden
te, financiou o crecimento sostido máis alto 
de toda a história do capitalismo. E coa cri
se do petróleo, que estoupou en 1973, aca
bouse aquela xeira de optimismo, hai xa ca
se duas décadas. E aquela crise é esencial
mente a mesma que agora ternos, ainda 
que os expertos, xa que non dan descober
to a fórmula para resolver o problema, si sa
ben nos convencer de que a crise é sempre 
esa que comezou hai dous ou tres anos , e 
que se resolverá sempre "el año que viene 
si Dios quiere" (como a marmelada que se
gundo a Raiña Branca, Alicia poderia comer 
"mañá", nunca hoxe : Lewis Carroll , precur
sor da Léxica matemática de comezos do 
XX, poderia selo tamén da Economia deste 
final de século). 

O seguinte texto pode servir de resume: 

"A filosofia económica sobre a que está montada 
a CE é a filosofia do optimismo do crecimento 
sostido e indefinido, que respostaba á situación 
do mundo ocidental no momento da sua constitu
ción (anos 50) . Posto que ese optimismo hai 
tempo que ficou atrás chegou o momento de re 
visar os princípios mesmos da constituc ión do 
espazo da CE: non só o Tratado de adesión de 
España senón o próprio Tratado de Roma é algo 
que non resposta aos intereses da Galiza, e o 
que é mais importante estratexicamente (porque 
significa que as "vítimas" non somos unha mino
ria marxinal desde a óptica global europea): non 
resposta ... aos intereses da maioria dos partici
pantes. 

Nun momento de recesión económica suponse, 
cunha atitude insolidária pero aparentemente ra
cional, que do que se trata é de poder formar par
te da "selecta minoria" dos países ricos, como se 
a riqueza, nun mundo que precisamente presume 
do tremendo crecimento da internacionalización e 
da interdependéncia, fose algo que cada quen ten 
ou pode ter na sua casa. Pero cando o desequilí
brio mundial é tan grande que unha maioria da 
povoación está subalimentada, ou no mínimo da 
subsisténcia e polo tanto fica afastada da condi· 
ción de consumidor, os seguintes afectados polo 
deterioro económico serán os provedores de bens 
de consumo, que se quedan sen clientes, porque 
uns xa están saturados e outros carecen de capa
cidade adquisitiva. E os seguintes serán os prove
dores de bens de equipo deses provedores, quer 
dicer, os posuidores da tecnoloxia máis sofistica
da e da máis alta produtividade, quer dicer: os 
alemáns. 

O enorme desequilíbrio tecnolóxico mundial , con
secuéncia da desaforada carreira da anovación, a 
sua vez determinada polo carácter motor dos in
vestimentos militares e da tecnoloxia de uso mili
tar .. . cria un ha situación na que os máis competiti
vos eliminan de tal forma ao resto que indirecta
mente están desertizando a sua área de posíbel 
expansión económica e mesmo de actuación. Ese 
nível de desequilíbrio é insostíbel inda que xa non 
existise a capaidade de resposta dos máis perxu
dicados, porque a curto prazo, todos serán perxu
dicados : e isto xa se comeza a notar. 

Tanto no plano intra-social como no inter-nacional 
estamos nunha situación na que os máis perxudi
cados praticamente perderon ou están a perder a 
capacidade de resposta. Perdéronna, evidente
mente, os millóns de africanos mortos de fame 
por causas máis ou menos indirectamente deter
minadas pola intervención dos países ocidentais. 
Pero como ao final perxudicados tenden a ser to
dos (na hipótese de continuidade inconsciente do 
proceso) e polo tanto as hexemonias non están 
consolidándose, é a oportunidade dos sectores 
médios e da periferia intra-europea que efectiva
mente non é "terceiro mundo" , mais tampouco 
equiparábel á Alemaña. 

A "construción de Europa" é un proceso encetado 
con elementos esenciais que poden constituir un 

respaldo fundamental ás reivindicacións das pe
quenas nacións sen Estado, neste ámbito. Pero a 
construción de Europa non ten na CE o único ór
gao nen Conferéncia de Seguridade e Coopera
ción en Europa, a EFTA, son mecanismos a ter 
enb canta. E a própria CE non deberia ser consi
derada como unha estrutura consolidada e polo 
tanto de formulacións irreversíbeis". 

(Da Ponéncia de "Estratéxia Nacional ista" do PNG-PG , 
no derrade iro Congreso, como foi aprobada por unanimi· 
dade sen debate, cítase a si mesmo é neste caso máis 
ben dar publ icidade a un texto inédito). 

2. O B G (NO N EMBARGANT ) IMPOTE TE 

Até hai poucos meses , a cuestión capital 
para moitos nacionalistas era a unidade co
mo meio de acadar a masa crítica para 
avanzar cara á hexemonia, como forma de 
salientar a prioridade da contradición nacio
nalismo-estatalismo frente a outras defini
cións políticas. Esta era a política do BNG, 
e avanzou en base social por dous motivos 
fundamentais: Por dar unha imaxe de firme
za na defensa dos intereses da Galiza (de 
toda a Galiza, non só dos traballadores, pé
sie a ser o máis firme tamén dentro da loita 
obreira e labrega} , e pola sua atitude 
unitária. 

No último moíl'\ento desa xeira, o BNG non 
estivo á altura do que del esperaban os sec
tores en proceso de abeiramento, e os re
centemente incorporados. Alguns destes úl
timos ficamos na incómoda situación de non 
aprobar o que se f ixo , mais non poder 
crit icalo publ icamente, porque seria dar fol 
gos a quen de todos os xeitos non o merecia 
en absoluto. 

Mais nestes meses a situación ten experi
mentado un cámbio transcendental. Ainda 
que aqui non pase nada, e este ben pode 
ser o sinal e o slogan comun da política ga
lega: "aquí no pasa ná" (con acento andalú, 
a ser pos íbel coa voz de A. Guerra) , no 
mundo si pasan causas. Pasa que o dete
rioro do modelo económico mundial impe
rante se acelera e fai consciente , inda que 
non haxa ainda suxeréncia nengunha de 
via de solución . como non sexa a alternán
cia das que teñen abando demostrada a 
sua inocuidade: neoliberalismo agora en 
baixa, keynesianismo quizá de novo en al
za , como se non fose a sua inoperáncia 
frente á crise dos setenta a razón da apari
ción do monetarismo. 

'O problema xa non é 
tratar de derrubar o 
capitalismo, porque se 
está a cair só: o 
problema é que non se 
nos caia enriba' 

E como consecuéncia diso, a cuestión defini
tória no espazo nacionalista xa non vai ser a 
atitude frente á unidade, senón a posición en 
política (económica) internacional. Como o 
"espazo político" articulado arredor da incom
bustibilidade de Camilo Nogueira parece de
cidirse polo apoio a Maastricht, e pola insis
téncia nun europeísmo que ten relación coro
mantismo galeguista, mais non coa realidade 
do proxecto concreto de construción europea 
"CE" (que non é o único posíbel, nen sequer 
o único encetado), a soidade do BNG na defi
nición dun nacionalismo galega consecuente 
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está outra vez manifesta. 

Permítaseme lembrar unha anédo
ta sintomática: Cando os comunis
tas húngaros, precursores da Pe
restroika, decidiron pasar a cha
marse socialistas ao tempo que 
convocaban eleicións libres, no 
PSG-EG proclamaron que eles 
eran os precursores daqueles pre
cursores. Cando lago entre aque
les excomunistas e os comunistas 
recalcitrantes sacaron menos do 
8% dos votos, non dixeron nada. 
Entre un e outro acontecimento 
pasaron poucos meses. A adesión 
do PSG-G e o seu entorno a Ma
astri cht qauizá sexa un presáxio 
sobre o futuro do Tratado. 

Por que entón, digo: "O BNG (non 
embargantes) IMPOTENTE", se é 
a única forza galega e unha das 
poucas dentro do Estado que se 
opón claramente a Maastricht? 
Porque a sua atitude segue a ser 
defensiva, fechada na defensa dos 
intereses da Galiza, cando debería 
ser o contrário. Porque ao cinxirse 
a esa dimensión, está dando por 
suposto duas cousas que son fal
sas: Que Maastricht, (e a CE, e o 
Tratado de Adesión de España) 
resposta aos intereses da maioria 
dos europeus e dos españois, e 
que sobretodo o proxecto econó
mico que representa é posíbel e 
mesmo leva as de gañar, porque é 
o proxecto de poder mundial, ain
da que sexa inxusto, discriminató
rio e polo tanto rexeitábel. 

Os argumentos económicos utiliza
dos para criticar o Tratado de Ma
astricht poden subsumirse na fór
mula de "aquí no pasa ná". O 
PSOE segue a defender Maastricht 
porque son europeístas, Camilo 
Nogueira tamén. O PP defende 
Maastricht porque é europeísta, e 
ademais porque o acordo resposta 
á filosofía neoliberal, o éxito da cal 
demostraron M. Thatcher e Reagan 
(e Bush), que son os meus herois 
internacionais. E o BNG segue a se 
opor polos mesmos motivos de 
sempre: O Leite, a Construción Na
val, etc. Todos seguen nas mes
mas poslcións, non pasa ná. 

Polo tanto, o máis probábel, e o 
que se lle está suxerindo á cidada
nia, é que o voto siga a confirmar e 
quizá consolidar a maioria absolu
ta de Fraga, seguro que cun des
prazamento do PSOE ao BNG, 
porque aquel ten xa demasiadas 
dificuldades para seguir a decerse 
esquerda, e polo tanto pode e de
be ser desprazado por unha es
querda mais auténtica. 

Pero no mundo de hoxe, para os 
que como indivíduos ou como pa
vos ternos que suportar a opresión 
do capitalismo mundial (quer dicer, 
do sistema económico vixente, que 
é unha versión determinada, non 
necesariamente a final, do capita
lismo), o problema xa non é tratar 
de derrubar, porque se está a cair 
só: O problema é que non se nos 
caia eririba. E para a atitude que 
isto comporta, o resistencialismo 
do BNG non abr~ vias. 

O resistencialismo non podará 
abrilas nunca. O BNG ainda pode, 
se desenvolve outras facianas. • · 

LECTER BEMBO é o pseudónimo de Basílio 
García, membro da direción do PNG-PG. 

MEIO AMBIENTE 

Os ecoloxistas peden que se elimine 
a produción de bromuro de metilo 
•H.V. 

Os Estados Unidos empregaban o 
bromuro de metilo ca fin de fumi
gar os silos de trigo e centeo até 
descobriren a alta toxicidade do 
producto, que pode producir can
cro se é consumido en cantidades 
mesmo moderadas. Daquela, a 
produción acumulada que manti
vera contacto con esta substáncia 
tóxica foi armacenada e vendida 
na Europa baixo elaborados como 
o os cereais para o almorzo. A po
voación norte-americana foi apar-

tada dese risco, ainda que conti
nuou o seu uso para o fumigado 
de edifícios. Neste sentido, o pa
sado Abril no Estado de Califórnia 
dous persoas morreron ao pene
traren prematuramente no interior 
dun edifício que pouco antes fóra 
tratado con bromuro de metilo. 

Tras sucesivas protestas por parte 
das organizacións conservacionsi
tas, comezaron novos estudos que, 
ademáis de confirmar a toxicidade 
do produto, demostraron a sua ma
lignidade para a capa de ozono. 

Agrupacións como Amigos da Terra, 
e outras organizacións non guver
namentais, asi como os govérnos 
máis concienciados comezaron un
ha campaña mundial para que a 
opinión pública presione aos seus 
dirixentes para que inclúan ao bro
muro de metilo no listado de subs
táncias prexudiciais para a capa de 
ozono, que vai ser elaborada proxi
mamente no Portocolo de Montreal. 
A inclusión neste Protocolo signifi
caría a inmediata adopción de medi
das para eliminar progresivamente 
a sua produción e uso.• 

ANOSA TERRA 
oferécelle aos leitores os mellares viños galegas 

cun 20% de descanto 
TERRAS GAUDA 
Viño elaborado con mostos xerna das variedades 
Albarillo, Loureiro e Caiño branca 
Fase Visual: amarelo palla con tons ve·rdosos, limpo 

e brillante. 
Fase Olfativa: arrecendos de notábel intensidade, con 

moita persisténcia, combinándose os matices 
afrutados da uva Albariña cos tons florais do Loureiro, 
obténdose un arrecenrlo complexo e moi xenuino 

Fase Gostativa: equilibrado con corpo, moi saboroso 
e con grande persisténcia. Destacan os. aromas de 
boca semeUantes aos percebidos por via directa. 

Se ben a adega ten por norma non apresentarse a 
concursos, o viño Terras Gauda está considerado 
pota crítica especializada coma un dos mellares 
brancas da CE como asi o atestígua ter quedado en 
primelro lugar diante dos outros brancos 
europeus na "VIII edizione del Gioco del 
Piacere" de Itália. 

PREZOS 

Terras Gauda 
Caixa de 12 botellas: 11.500 pta. 
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta. 

Abadia de San Campio 
Caixa de 12 botellas: 8.000 pta. 

De conto do 20% xa aplicado. Nestes prezos está incluído o rv A e 
o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fora teñen un 

incremento de 500 pta./caixa. 

A produción da adega este ano é de 150.000 l. (200.000 botellas), 
sendo as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de 700.000 l. cando 
estexan a pleno rendimento a totalidade das 60 Ha. da plantación. 

As instalaclóns, moi modernas, contan cos ültimos avances 
técnolóxicos. 

A elaboración realízase en pureza varietal por maduración 
escalonada, determinándose logo por cata cada ano o coupage 
máis idóneo para cada tipo de viño. A vendima faise en caixas 
de plástico de pouco volume, séndolle retirada a madeira aos 

ácios totalmente, xa que se realiza "maceración prefermentativa 
por frio". Na f~rmentación alcoólica, controlada a baixa 

temperatura, empréganse levaduras autóctonas mediante "pé de 
cuba" de mostos das mesmas vendimas. Actualmente estase 
exportando a ltália, Grande Bretaña e Portugal, prevéndose 

facelo amáis países. 

-
TARXETA 

DE PEDIMENTO 
Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A. 

Estrada Tui-A Guarda, 36760 O Rosal-Pontevedra 
unha vez coberto en maiúsculas. 

ABADIA DE SAN CAMPIO 
Elaborado a partir das variedades Albarillo, Loureiro e 
Treixadura. 
Fase Visual: limpo e brillante, amarelo palla de boa 

intensidade. 
Fase Olfativa: arrecendos primários, intensos con 

tons afrutados. Mol francos. 
Fase Gostativa: equilibrado, cunha acidez que 

destaca, dándolle frescura ao viña. O final de boca 
é suave e moi agradábel. 

Este viña no último ano ten sido galardonado con: 
- XV Trofeo Internacional de Alimentación e Bebida 

(Barcelona 1992). 
- Baco de Ouro á mellor marca nova (Madrid 1992) 
- Baco de Prata en viñas brancas (Madridd 1992). 

Unión Española de Catadores. VI Concurso de 
Viñas Xóvenes. 

- Seleccionado por Iberia, Líneas Aéreas en concurso 
para a sua Carta de Viñas (Madrid 1992) 

Terras Gauda Cantidade Abadía de San campio Cantidade 

Caixa de 12 botellas ................. O Caixa de 12 botellas ................. O 
Caixa de 6 botellas ................... O 

NOME .............. .......... ...................... ...... APELIDOS ........................ , ....................... ... ................... : ......... ...... . 
ENDEREZO ............ , , ...... .... ............ , ... , ................................. ........ .................................................................... . 
TELÉFONO .................................. , .. ........ POVOACIÓN ................................................................................ .. 

Forma de pagamento: 

D Talón bancário adxunto 
(a nome de ADEGAS DAS ElRAS S.A.) 

D Ao recibo do pedimento O Pago domiciliaddn 

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os segtiintes dados: 

BANCO! CAIXA ..... .............................. Nº CONTA ! LIBRETA ................................................................. .. 
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA ................................................................................................................ . 
Nº SUCURSAL ........................................ POVOACIÓN ......................... ....................... ............................... .. 
PROVÍNCIA ................ ... .......................... DATA .............................................................................................. . 

Atentamente: 
(sinatura) 

J... 



QS CÁMBIOS NO LESTE 

Tadeusz ·lwinski 
' Aos polacos 

dalle vergonza dicer que votaron a Walesa' 

Polónia cambiou 
moito nos dous 
últimos anos. "O 
mito de 
Solidaridad e 
morreo", afirma 
Tadeusz lwinski, 
port~voz da 
Socialdemocrácia 
de Esquerda, a 
segunda forza 
política polaca, e 
membro da 
Asamblea 
Parlamentária do 
Consello de 
Europa. lwinski, 
que visitou 
recente mente 
Galiza para 
participar na xeira 
de conferéncias 
Temas da nosa 
época, 
organizadas polo 
IGADI, exprésase 
perfectamente en 
portugués e ere 
que os tempos 
piares para a 
esquerda xa . 
pasaron, "ainda 
que será difícil 
sacar ao país da 
profunda crise 
que atravesa". 

Polónia foi o primeiro país do 
Leste en ter un governo non co
munista. Que balance se pode 
facer neste momento? 

Houbo un enorme progreso no to
cante á democrácia e ·ao respeto 
dos dereitos humanos, pero na 
economia son visíbeis sobre todo 

· os fracasos. Ternos actualmente o 
cuarto governo de Solidaridade e 

• MANUEL VEIGA 

os índices. económicos son terrí
beis: o salário méio e dunhas 20 
mil pesetas por mes e os prezos 
son case tan elevados como en Eu
ropa Ocidental. O prez o do gas e 
dos alimentos e máis alto que nos 
EEUU. Non é de extrañar que do
mine o ambiente de frustración. 

A esperanza do novo governo 
fundamentábase nos investi-

mentos ocidentais. Cal é o re
sultado? 

Desilusión, mesmo nos círculos do 
governo. Os investimentos non son 
grandes, suman un billón de dóla
res. O primeiro governo de Mazo
wiezki estimaba que serian nece
sários dez billóns, é dicer que se 
cumpriron as espectativ:as nunha 
décima parte. Hungria ten catre 

ANXO IGLESIAS 

veces menos habitantes e, con to
do, ali os investimentos extranxei
ros son o triple. A razón di so está 
na falta de estabilidade política e 
no gran número de folgas. Tamén 
influe o próprio desorde económico 
e a inexisténcia de leis claras. 

Os investimentos do Estado en 
renovación industrial teñen ca
se desaparecido. lso pode difi-

cuitar as posibilidades de de
senvolvimento no futuro? 

É verdade. A palabra máis usada 
hoxe en Polónia é diñeiro, no sen
tido de que non hai diñeiro. O Es
tado ten un gran deficit orzamentá
rio, hai quince días ascendía a 80 
billóns de zlotys. As empresas, so-

. bre todo as do Estado, non teñen 
cartas e os indivíduos tampouco. 
O governo non quere manter un 
sector estatal. A sua idea é privati
zar toda a economía. Para acelerar 
o proceso elaborou un imposto es
pecial que pagan só as empresas 
estatais e non as privadas. O re
sultado é a ruina dunha parte des
tas empresas e un enorme desem
prego. Actualmente hai dous mi
llóns e médio de parados, o que 
representa a terceira porcentaxe 
máis alta de Europa, despois de Ir
landa e do Estado español, pero é 
de esperar que de contado ocupe
mos o primeiro lugar. Voltando á 
pergunta, o nível de modernización 
da indústria polaca está moi baixo. 
O governo tampouco elaborou un 
plan claro de reestruturación . Por 
exemplo, ternos 70 minas de car
bón, non son rendábeis, pero que 
irnos facer con esa xente? O go
verno non deu a coñecer ainda 
nengun proxecto. 

Quiza no pequeno comércio a pri
vatización está a dar resultados? 

Si . Neste sector hai progresos. 
En comparación con Checoslová
quia e Hungría, Polón ia posue a 
máis alta porcentaxe de privatiza
ción do total do Produto Nacional 
Bruto, pero grácias ao sector agrí
cola. Mesmo durante a Polónia 
socialista os dous tércios da agri
cultura estaban privatizados. 

A palabra máis usada 
hoxe en Polónia 
é diñeiro, 
no sentido de que 
non hai diñeiro. 

A situación da agricultura 

Cal é a situación actual da agri
cultura? 

Os labregos queixanse das pou 
cas oportunidades que lle dá o go
verno. Hai que lembrar que agri
cultura polaca foi colectivizada a 
partir dos anos coarenta. Pero no 
56, coa chegada de Gomulka ao 
poder, todo cambiou, criouse un 
sector privado dominante que ho
xe abrangue case o 70% da pro
priedade da terra, logo estaban as 
granxas estatais que ocupaban o 
18% e, por último, habia un sector 
cooperativo. O governo decideu 
agora liquidar as 1500 granxas es
tatais . Algunhas eran ineficaces, 
pero outras funcionaban moi ben, 
sobre todo ás do Norte e do Oes
te. · A axéncia de privatización es
tá a ter grandes dificuJdades para 
atopar compradores. E un proble
ma moi agudo, no meu distrito 
eleitoral as granxas esta~-ais ocu
paban o 50% da terra, agora moi
tos deses labregqs quedaron no 
paro. Hai moito desemprego encu
berto no campo que, de contabili
zarse, engadiria un millón e médio 
de parados máis á cifra oficial. A 
situación é dramática. Recente
mente houbo enormes protestas. 
Críouse un sindicato que se cha-
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10 pior para a esquerda xa pasou' 
Após de tres anos de cámbio, 
cales son as posibilidades da 
esquerda polaca? 

A situación da esquerda, tanto 
en Polónia como neutros paises 
da rexión, é moi difícil. Pero na 
miña opinión -se cadra moi opti
mista- o periodo máis difícil xa 
pasou. Ainda que o relativo forta
lecemento da esquerda en Poló
nia e neutros paises, como Lituá
nia, provocou xa unha nova re
acción da dereita, seguindo o le
ma de mira o que pasa, dentro 
dalguns anos a esquerda pode 
recuperar as forzas e governar 
no naso país. Por exemplo, te
rnos no Parlamento catro pro
xectos dentro da famosa lei de 
descomunistización e catre deles 
son abertamente discriminató
rios, violan a constitución e o de
reito internacional. Preven, dun
ha forma clara, a marxinación 
dos antígos membros do Partido 
Obreiro de Unificación Polaco. 
Ese é un perigo. A dereita sinte 
que non puido eliminar a esquer
da e que debido á situación eco
nóm)ca a sua influéncia aumenta 
-existe a opinión xeral de que se 
houbese hoxe eleicións a es
querda obteria, no canto do 12% 
de hai un ano, un 20 ou un 
25%-. O governo fará todo o po
síbel para retrasar as novas elei
cións. Hai quen pide uns novos 
comícios, toda vez que houbo 
grandes cámbios nas forma
cións. En Polónia, coma noutros 
paises da Europa Central e 
Oriental , existe unha esquerda 
heteroxénea. O futuro da es
querda consistirá na síntese das 
formacións postcomunistas -ain
da que non me gusta este termo 
porque no POUP tamén había 

correntes socialistas e socialde
mócratas- xunto con grupos que 
formaron na oposición ao ante
rior réxime pero que comparten 
moitos dos pontos de vista. lsto 
comprendería a actual Alianza 
da Esquerda Democrática (o 
maior grupo parlamentário) que 
está formada pala Socialdemo
crácia de Esquerda (o meu par
tido), os sindicatos OPZZ, perso
as individuais, grupos de mulle
res e da mocidade e, por outra 
parte, da esquerda que preven 
de Solidaridade, como a Unión 
do Trabal/o, ao que pertence 
Buiak e que canta con seis depu
tados. Ese acorde necesita tem
po, porque ainda que non hai di
feréncias políticas, si hai histó
rias persoais moi distintas. Non 
sei se para o próximo proceso 
eleitoral haberá xa unha frente 
única, pero a nova leí eleitoral 
pode "axudarnos" porque esixirá 
un 5% para acedar á represen
tación política. A paradoxa pola
ca é que os partidos non son nu
merosos, o meu ten sesenta mil 
membros, o segundo despois do 

'Se houbese hoxe 
eleicións 
a esquerda obteria, 
no canto do 12°/o 
de hai un ano, 
un 20 ou 25°/o". 

Partido Campesino. A Alianza 
Cristiano-Demócrata, que realiza 
unha gran propaganda, conta, 
segundo os seus próprios dados, 
con seis mil militantes. 

É cal é a situación dos sindica
tos? 

Aquí tamén se pode dicer que 
son máis numerosos os da es
querda. Solidaridade di que can
ta con dous millóns de mem
bros, mentres OPZZ-, que é unha 
federación: ten 4 ou 5 millóns. 
En terceiro lugar está Solidari
dade 80 que tamén pode 
equipararse á esquerda e novas 
grupos como o de Defensa la
brega. Doce membros de OPZZ 
son deputados no noso grupo 
parlamentário Alianza da Es
qµerda. Por contra, Solidaridade 
ten hoxe un grupo parlamentar 
próprio e -non gasto de decilo
pero actua aliado en corpo e al
ma coa direita, en realidade non 
defende para nada aos traballa
dores, senón aos patróns. Eles 
estiveron en contra das taigas 
de Xullo e Agosto e apoiaron a 
criación de impostas para discri
minar ás empresas estatais. 
Néganse a actuar unidos cos 
outros sindicatos. Pódese dicer 
3.bertamente que o mito -Solida
ridade morreo. A palabra So/ida
ridade hoxe crea aversión en 
moitos sectores. Polónia cam
biou moito nos dous últimos 
anos. Por exemplo, cada mes 
teño catro ou cinco reunión 
abertas coa xente, ás veces per
gunto quen votou por Walesa e 
resulta que non o votou ninguén. 
Non é que tañan medo, é que 
lles da vergonza e iso que quitou 
o 40%·dos votos.+ 

-------------------------------------------------------------------------------J 
ma A defensa. A sua tarefa princi
pal é conseguir créditos baixos 
para os agricultores. Os intereses 
están ao 60 e 70%. A contradición 
clásica de Polónia entre obreiros e 
labregos , entre a cidade e o 
campo, están a profundizarse. O 
sindicato que mencionei formou 
unhas brigadas que o governo ca
lifica case de terroristas porque 
atacan aos bancos e ameazan 
aos banqueiros para que non co
bren os intereses dos créditos. 

O Partido Campesino era un 
aliado do POUP (partido comu
nista). Segue conservando a 
sua representación? 

Si, segue a ser grande. O menú 
político do parlamento é complica
do. A un ano somente das elei
cións hai grupos parlamentários 
que non se corresponden cos par
tidos que se presentaron ás urnas. 
Hai partidos específicos do cam
po, o Campesino é o máis grande,· 
ten 50 diputados na cámara, quer 
dicer a cuarta posición. Pero ade
mais existen outros partidos no 
agro que cooperan co governo. 

A entrada de productos do Les
te en Ocidente está a provocar 
cámbios nesta parte. O carbón 
polaco entra por Alemaña e está 
facendo baixar o carbón inglés? 

Nós sempre producimos moito 
carbón, case 200 millóns de tone
ladas alguns anos. Actualmente 
producimos 120. Tradicionalmente 
exportabamos o 20 ou 25% desa 
produción , a maioria dentro do 
mercado socialista, pero non só, 
tamén exportabamos daquela car-

bon ao Estado español. Hoxe en 
día os précios do carbón son bai
xos: o mellar non se paga a ,máis 
de 6 mil pesetas a tonelada. E un
ha indústria obsoleta e teremos 
que reducir ainda algunhas minas. 
Os productos polacos máis com
petitivos son os alimentários, tex
tis e metalúrxicos. Pero dentro da 
CE hai cuotas de importación. 

A influéncia alemana 

Como se ve a gran Alemaña 
desde Polónia? 

Depende do ponto de vista. Hai 
quen di -sobre todo nas partes 
que pertenceron a Alemaña- que 
existe un perigo de cámbio de 
fronteiras. Non creo que esta 
ameaza seña real. Pero, desde o 

Actualmente hai dous 
millóns e médio de 
parados, o que 
representa a terceira 
porcentaxe máis alta 
da Europa, pero é de 
esperar que de 
contado ocupemos o 
primeiro lugar. 

ponto de vista económico, Alema
ña pode adquirir unha gran impor
táncia. Este feíto pódese ver como 
negativo ou posit.ivo ou amb~s 
causas simultaneamente. Hai po
sibilidades de cooperación, nome
adamente local e rexional. Poló
nia está condeada, por xeografia, 
a relacionarse con Alemaña. A 
cuestión é definir si os contactos 
deben ser somente con Alemaña, 
como defendeu o primeiro gover
no liberal, ou tamén con outros 
paises. A desilusión cundiu ao ver 
que os capitais alemáns non 
afluían como se agardaba. Agora 
están ocupados coa sua parte 
Leste, pero dentro de dez anos 
pódense concentrar neutras re
xións. Tampouco se debe es(\1ue
cer o perigo de que Alemaña e 
Rúsi cooperen e fagan un acordo 
por riba das cabezas dos polacos. 
En Kaliningrado (antigo Kenins~ 
berg) Rúsia parece ter previsto 
concentrar gran parte da povoa
ción de ascendéncia xermc;ina. 
Nese caso poderia existir de novo 
o perigo do famoso corredor en 
chan polaco. Pero tamén se pode 
ver de forma positiva, intentando 
aproveitar economicamente a na
sa situación de intermediários, fa
cendo que as nasas empresas sa
quen partido e poidan modernizar
se. Creo que o destino de PGlónia 
dependerá da solución positiva ou 
non destas relacións. + 

Ocupamos 
o primeiro lugar de 
Europa 
na edificación 
de igrexas. 
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. ~ . 
omn1presenc1a 
da lgrexa está 
a provocar a 
reacción da 
xuventude' 

Segundo alguns inquéritos, 
o prestíxio da lgrexa está a 
descender? 

Non é doado estimar esa si
tuación . Hai unha acción é 
unha reacción. Por unha par-

_ te a lgrexa polqca é unha 
lgrexa trunfante. E unha insti
tución moi rica. Os seus in
vestimentos nalgunhas pro
víncias, xa antes do cámbio, 
eran máis grandes que os do 
Estado. Hoxe ocupamos o 
primeiro lugar de Europa na 

· edificación de igrexas. Ade
mais hai que ter en conta que 
é unha lgrexa moi conserva
dora, non se pode comparar 
coa holandesa ou coas de 
América Latina. A única com
parabel é a irlandesa. O pola
co que viven en dificuldades 
ve aos cregos cun gran ban
d u 11 o conducindo coches 
americanos e xaponeses e 
pedindo grandes sumas pala 
celebración de ceremónias. 
Alguns partidos comei:aron a 
solicitar unha espécie de Es
tado confesional. Desde a es
q u e rd a decimos que hai un 
perigo de jomeinización de 
Polónia. Violando a constitu
ción, que afirma a separación 
entre o Estado e a lgrexa, o 
Ministro de Educación intro
duciu o ensino da relixión co
mo asignatura eri todas as 
escalas. E non se pode es
quecer que, ademais da cató
lica que é a sobranceira, hai 
en Polónia outras sesenta 
lgrexas rexistadas, tres delas 
importantes: a ortodoxa que 
ten case un millón de fieis, o 
luteranismo e os Testigos de 
Xeobá que se multiplicaron 
ultimamente. Hai un partido 
integrista que, xunto con ou
tros, defendeu unha lei para 
introducir os "valores cristia
nos" nos méios de comunica
ción. Esta ofensiva está a 
provocar a reación da moci
dade. A miña opinión é que a 
lgrexa vai perder influéncia 
poi a sua· intr9dución nos colé
xios. Os estudantes búrlanse 
da asignatura e os cregos 
son motivo de moitos chistes. 

Recentemente houbo un de
bate sobre o aborto? 

Este verán discutíronse dous 
proxectos diferentes. A cá
mara rexeitou a alternativa 
progresista que permitia o 
aborto nos casos de viola
ción, mal formación do feto 
etc. A maioria, por escaso 
marxe, aprobou o proxecto 
da Alianza Cristiana e Nacio
nal que preve a pena de dous 
anos de prisión para as mu
lleres que aborten. Quixera 
equivocarme, pero.. creo que 
esta última proposta ten posi
bilidades de ser definitiva
mente aprobada, o que con
verti ria a Polónia nun país 
único en . Europa, porque até 
Irlanda está a celebrar un re
ferendo.+ 

I· 
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A PERMANÉNCIA DO BLOQUEO ------::.--------------'------ --- ---------,---

A ONU VOTOU CONTRA O EMBARGO 

A LEI-TORRICELLI, ÚLTIMO EPISÓDIO NORTE-AMERICANO 
CONTRA A INDEPENDENCIA DE CUBA 

No dia 23 de outubro p.p. George Bush 
assinou na Florida a Lei Torricelli, votada 
no dia 8 a toque de caixa pelo Congresso. 

Essa lei, que até há poucas semanas na
da significava para a maioria dos euro
peus, nasceu de um projecto apresentado 
(25-9-91) pelo deputado Robert Torricelli, 
de New Jersey, e visa a reforc;ar o blo
queio a Cuba. 

Transcorridas tres semanas, Bush perdia 
as eleic;óes. Porque tanta pressa? 

Os grandes jornais norte-americanos, náo 
obstante a sua hostilidade ao regime cu_. 
bano, qualificaram a iniciativa do presi
dente ditada por sentimentos de rancor 
primários e tambem que venhe a afectar 
muito negativamente a imagem dos EUA 
no mundo. 

Confirmando a procedeencia desse re
ceio, urna chuva de protestos vindos de 
diferentes governos, personalidades e or
ganizac;óes internacionais comegou lego 
no dia seguinte a cair na Casa Branca e 
no Departamento de Estado. 

A Lei Torricelli , designada pelo Congresso 
como "Acta para a Democrácia em Cuba", 
configura na realidade desrespeito frontal 
pela democracia e por princípios do Direi
to Internacional que os EUA se compro
meteram desde a sua funda<;áo a honrar 
e defender. 

Eis, em breve síntese, algumas das medi
das constantes do diploma assinado em 
Miami pelo presidente Bush: 

-Proibi<;áo de entrada em portes dos EUA 
por 100 dias de navíos de qualquer pavilhao 
que tenham escalado portes cubanos. 

-Suspensa.o ou reduc;áo (conforme os ca
sos) de ajuda financeira dos EUA a paí
ses que adquiram a agúcar cubano. 

-Proibigáo de todo o género de transac;óes 
comerciais entre filiais de empresas norte
americanos no estrangeiro e Cuba. 

-Reforgo das sangóes a Cuba enquanto o 
seu governo se recusar a introduzir na il
ha aquilo a que os EUA chamam "mu
danc;as democráticas". 

O PROTESTO DAS CEE 

George Bush cumpriu a promessa que fi
zera. Foi a Miami, antes das elei<;óes, as
sinar urna lei que configura um acto de pi
rataria jurídica. 

Discursou rodeado por destacados 
dirigentes das organiza9óes contra-revo
lucionárias cubanas, entre os quais Más 
Canosa, o presidente da Fundagáo Cuba
no-Americana, um multimilionário envolvi
do em negócios sujos que repetidamente 
tem sugerido a invasáo do seu país. 

Bush, como salientaram em Washington 
políticos liberais, náo pode invocar ate
nuantes. Como a tramita<;áo do projecto 
foi muito lenta, o assunto suscitou nos últi
mos meses urna tempestade de críticas. 

Em 1991, os governos do Reino Unido e 
do Canadá informaram o Departamento 
de Estado de que a Lei Torricelli, se fosse 
adiante, afectaria as relagóes entre aque
les países e os EUA. Posteriormente, os 
embaixadores da Franga, do México e de 
Venezuela em Havana, em entrevistas 
que obtiveram larga divulga<;áo na Améri- · 
ca Latina, sublinharam que os respectivos 
governos nao permitiram que as filiais 
norte-americanas nos seus países se sub
metessem as proibi<;óes da Lei Torricelli. 

Mn:~UEL URBANO RODRIGUES 

Unha Caravana pola Paz, formada por 44 camións, portando 15 . 
toneladas de material diverso, cruzou estes dias os Estados Unidos, e 

foi recebida na Habana o pasado dia 23. A caravana pediu a retirada da 
Leí Torricelli e o estabelecimento de relacións entre Estados Unidos e 
Cuba. A ONU ven de aprobar unha proposta que pede aos Estados 

Unidos o fin do bloqueo. 

Se o fizessem seriam punidas. 

No dia em que o Congresso norte-america
no votou o diploma, o Conselho de Minis
tros da CEE emitiu em Bruxelas urna De
clara9áo em que pediu a Bush o veto. Nes
se documento Washington era alertada pa
ra as graves consequencias que resulta
riam da ampliagáo do bloqueio contra Cu
ba através de medidas violadoras do Direi
to Internacional Marítimo e da soberanía de 
nagóes independentes-e tripudiavam sobre 
o princípio, mundialmente respeitado, da 
náo extraterritotialidade das leis. Meios di
plomáticos admitiram entáo na capital bel
ga que a Comunidade Europeias poderia 
vira acusar os EUA perante o GATI. A De
claragáo salientava que os Doze "náo po
dem aceitar que os EUA determinem unila
teralmente a economia da CE e restrinjam 
as suas relagóes com qualquer nagáo es
trangeira. Segundo a Comunidade, semen
te o Conselho de ·seguranc;a pode impar 
san<;óes desse tipo a Estados cuja política 
represente amea9a para a paz. Ora, náo é 
esse o caso de Cuba. 

Em Londres o governo de John Majar su
blinhou, enfaticamente, que Washington 
actua ilegítimamente ao impor proibic;óes 
de comércio a empresas com sede no 
Reino Unido que se regem pelas leis do 
governo británico e só por elas. 

Como se esperava, as advertencias da 
Comunidade Europeia cairam em saco ro
to. A Comissáo Europeia reagiu por isso e 
manifestou-se a 28 de Outubro despois 
de George Bush ter assinado a Lei Torri
celli. Numa Declarac;áo assinada pelo vi
ce-presidente Frans Andriessen, respon
sável pelas Relac;óes Externas, a Co
missáo expressou o seu "profundo desa
pontamento" pela decisáo tomada pelo 
presidente dos E UA. 

'O CAMINHO DA IRRACIONALIDADE' 

Nos primeiros dias de Novembro o assun
to foi debatido em vários parlamentos da 
América Latina, senda unánimes as críti
cas a pretensáo norte-americana de impar 
as suas leis fara do território dos EUA. No 
Congresso mexicano o protesto foi parti-

cularmente veemente. 

Em Ottawa, o porta voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros qualificou de ina
ceitável urna "lei americana que usurpe o 
direito de urna companhia de fazer negó
cios de acordo com as leis comerciais ca
nadianas". Recordou a propósito que urna 
lei do Canadá (o Foreign Extraterritorial 
Act., 8.9.94) estabelece multas, ou penas 
ql}e pode ir até cinco anos de prisáo, para 
o director de empresas subsidiária que 
aceitar ·a aplicac;áo extraterritorial no país 
de leis estrangeiras. 

Em Montevideu, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Uruguai informou que o 
seu país desconhecerá a Lei Torricelli no 
seu comércio con Cuba. Em Buenos Ai
res, o presidente da Associagáo America
na de Juristas, Beinuz Aznukler, qualificou 
a Lei Torricelli de "violagáo do direito inter
nacional, da Carta da ONU e dos direitos 
humanos elementares do pavo cubano". 

No Brasil houve urna onda de protestas, 
tal como no Chile e na Venezuela. 

Nos meios diplomáticos dos EUA, o voto 
do Congresso nas vésperas da eleigáo 
presidencial (as pressóes de Bush foram 
insistentes) provocou mal estar. 

Em entrevistas a "El Día Latinoamericano" 

A Lei Torricelli, 
designada pelo 
Congresso como 'Acta 
para. a democrácia em 
Cuba', configura na 
realidade desrespeito 
frontal pela · 
democrácia. 

o embaixador Wayne Smith, profesor da 
Universidade John Hopkins e ex chafe do 
Escritorio de Intereses dos EUA em Hava
na durante a Administragáo Carter (1 ) , 
pon os pontos nos ii. 

Na opiniáo daquele destacado intelectual, 
a Lei Torricelli leva os EUA "a entrar pelo 
caminho perigoso da irracionalidade" . 
Wayne Smith salienta que dos 4.000 
milhóes de dólares das importa<;óes cuba
nas em 1991, uns 700 milhóes foram gas
tos em compras a filiais de empresas nor
teamericanas. 

UNHA REDE DE COMPLICIDADE 

É oportuno recordar que a Lei Torricelli re
toma, no essencial, agravando-as, medi
das que já constavam da chamada Emen
da Connie-Mack, que o presidente Bush 
foi forgado a vetar, porque o seu conteúdo 
era inconstitucional. 

Há muito, aliás, que, agindo nos bastido
res , o governo dos EUA desenvolve urna 
política orientada para o estrangulamento 
económico de Cuba. Mais de urna vez os 
EUA impediram a venda de avióes euro
peus (especialmente británicos) a Cuba, tal 
como torpedearam um acorde da compan
hia brasileira VASP com a Cu bana de 
Aviación . Recentemente empresários es
panhois interessados em realizar investi
mentos no sector turístico, em Cuba, foram 
alvo de medidas de retaliagáo ilegítimas. 

O escritor cubano Nicanor León Cotayo, 
em artigo recente no "Granma" (11 .10.92, 
ed. portuguesa) , lembra que os EUA, nun 
documento distribuído na Suic;a, pressio
naram empresários europeus a náo reali 
zar negocios com Cuba. Nas Caraíbas es
sas pressóes sobem de arrogancia e as
sumem com frequencia os contornos de 
ultimatos. 

O objectivo primeiro de Lei Torricelli é ob
viamente dificultar ainda mais o já precá
rio abastecimento da ilha em alimentos. 
Aliás, grande parte dos fornecimentos das 
filiais norte-americanas na Europa é da 
área alimentar. 

A luz do Direito Internacional a Lei Torrice
lli aparece nao apenas como acto amoral, 
mas também como desafio a ordem jurídi
ca estabelecida pela comunidade das 
nagóes. A Resolugáo 2625, de Outubro de 
1970, da Assembleia Geral da ONU, alu
dindo a igualdade soberana dos Estados 
dispóe: "Nenhum Estado pode fomentar o 
uso de medidas económicas, políticas ou 
de qualquer outra natureza para coagir 
outro Estado a subordinar o exercício dos 
seus direitos soberanos e obter dele van
tagens de qualquer orde". 

Para Washington, porém, a defesa do Di
reito ln!ernacional e a defesa dos direitos 
humanos semente é invocada quando is
so é do interesse da estratégia imperial 
dos EUA. 

Seria, aliás, urna ingenuidade responsabili
zar exclusivamente Bush e os falcóes do 
Pentágono pela actual escalada anti-cuba
na. A rede de cumplicidades é muito densa 
e emaranhada. O próprio Bill Clinton 
apoiou a Lei Torricelli quando visitou a Flo
rida recentemente. Em Miami fez o elógio 
da Fundagáo Cubano Americana de Mas 
Canosa e recebeu do líder contra-revolu
cionário urna importante contribuic;áo finan
ceira para a sua campan ha eleitoral. .. • 

(1 ) "Lei Torricelli, lamentable Paso contra la paz", entre
vista con Wayne Smith in "El Día latinoamericano, Mc
xico 19-10-92. 

M IGUEL URBANO RODRIGl; ES FOI DIRF.C J'OH DE 0 DIA
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Agora "GALICIA É UNHA FESTA" pala 
unión A Coruña -Santiago -
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Manuel Fraga 
sentaba ao caron de 
Mário Conde. O 
presidente e os veciños 
de Tui presumiron ese 
dia de parente rico. Tivo 
que ser o banqueiro o 
que dixera a meio do 
seu discurso que o 
diñeiro non o era todo 

' na vida. 

Os 
norteamericanos 
estudan as posíbeis 

. defensas contra o 
impacto na Terra de 
meteoritos e cometas. 

Consideracións 
sobre 
o III Certame 
"Galega" 
da canción 
Como participante e especta: 
dor do mal chamado "111 Certa
me galego da canción" que tivo 
lugar en Vigo o pasado dia 13 
de Novembro baixo a organiza
ción e responsabilidade da Di
rección Xeral 
de Xuventude, 
quero facer pú-
blicas as mi ñas O 90% das 
impresións so- cancións que 
bre o que ali 
aconteceu: alí "se 

escoitaron" 
1. O Festival 
comezou con eran en 
unha hora e castellano. 
média de retra-
so, por motivos 
técnicos, natu-
ralmente, posto que só era a 
terceira vez que se organizaba. 

2. O 90% das cancións que ali 
"se escoitaron" era en 'castella
no. Botamos de menos algunha 
cántiga en inglés neste Festival 
"Galego". 

GONZALO 

Moito máis incríbel é pensar que 
os cantantes premiados van ter a 
oportunidade de gravar algunha 
das suas cancións. 

5. Por último, a escasa difusión 
que se lle deu ao Festival nos 
meios de comunicación asi como 
a "précária" asisténcia de profisio
nais da música e da canción do 
noso país convérteno nun "Festi
val de Fin de Curso" máis que nun 
acontecimento cultural do ámbito 
de toda a Comunidade Galega. 

Oxalá que estas notas sirvan pa
ra mellorar a calidade dos futu
ros festivais galegas para que, 
polo menos , non supoñan outro 
xesto significativo do que ven 
senda o labor do actual Governo 
galega en prol da nosa cultura.• 

CARLOS Yus REsPALDIZA 
(Il PREMTO DE SOLISTAS) 

O Fraguismo 
no Parladoiro 

O semanário Newsweek 
do mes de Novembro 
publica unha reportaxe 
de seis páxinas 
dedicada ao t~ma, 
titulada A ciéncia do 
desastre. Unha boa 
gama de misis nucleares 
poderia defender aos 
humanos desta ameaza. 

3.- A presentadora do "evento" ti
ña unha rara habilidade en com
binar expresións e palabras gale
gq.s de gran raigame popular co
mo por exemplo "pacencía" con 
formas absolutamente castellana 

como: "ha sido", "é difícil esco
xer", etc. Todo isto na liña doga
lego superestandarizado por non 
dicer castellanizado ao que nos 
teñen afeitas nos poucos locuto
res televisivos. 

4 . -A finalidade do Certame pare
ce que é promocionar aos gru
pos e solistas novos nos profisio
nais, mais isto é ben difícil de 
crer cando nen tan sequer se fi
xo unha gravación do Festival. 

Hai agora uns meses enviei a 
este mesmo xornal unha carta 
denunciando a manipulación in
formativa a que están sendo so
metidos os meios de comunica
ción públicos de todos os gale
gas. E naquela carta puña como 
exemplo paradigmático do uso e 
abuso que fai o Partido Popular 
dos meios de todos.os galegos o 
programa Parladoiro da Radio 
Galega. Pois ben, despois deste 
tempo transcorrido, este progra
ma, que é apresentado como cú
mio da pluralidade informativa, 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a Univ.ersidade 
(Unha crítica 
a A "Nosa Terra) 

Case todos os que participamos en organiza
cións progresistas, ainda que sexan de signo e 
tema distinto, tivemos un dia no que sofremos 
o primeiro encontronazo coa manipulación nos 
meios informativos. A raíz da crónica dunha 
manifestación, dun peche, dunha carga da po
licia .. . decatámonos do verdadeiro sentido de 
"manipulación informativa". Despois de ler de
terminada notícia non pudemos menos que 
concluir que o reporteiro e nós estiveramos en 
duas cidades distintas, en duas manifesta
cións diferentes, apesar da coincidéncia dos 
nemes, as datas, as horas ... O Venres pasado, 
ao rematar de ler o artigo sobre a Universida
de publicado en ANosa Terra (nº 543, páx. 12) 
moitos tivemos a mesma sensación que des-

' pois da nosa primeira experiéncia coa manipu
lación: sensación de perplexidade, de vergon
za allea, de impotencia ... Se o artigo fose de 
El Correo Gallego, ou estivese asinado por 
Carlos Luís Rodríguez non mereceria nen un 
pequeno comentário, simplesmente seria pa
pel para reciclar. Pero como a peza estaba in
serida en ANT sentímonos na obriga de cha
mar a atención sobre alguns dos extremos do 
mesmo, sobre as liñas argumentais e a forma 
de razoar do autor. Despois dese artigo un non 
pode deixar de pensar que un meio que hai 
anos publicou un longo artigo do Mario Bene
detti sobre as "Manobras ·e mecanismos de 
desinformación" debería cando menos obrigar
lle aos seus correspondentes a seguir os con
sellos que nel se fan e a ter ben fresca a máxi
ma de que "a mentira nunca é revolucionária". 

o autor do panfleto util iza a mesma táctica 
que os "Telediarios'', tala de moitas causas, to
das moi diferentes e todas misturadas. O fin é 
dar a impresión de que se informa cando o 
que se pretende é todo o contrário: desinfor
mar. Mistura o problema dos presupostos co 
problema das corrupcións semi-institucionali
zadas, non chega a citar que alguns dos con
flictos deste curso (p.e.: Físicas) débense á fir
meza do Reiterado en abrigar aos departa
mentos a que cumpran coas suas abrigas (to
do o contrário da febleza mencionada polo au
tor), fálase do conflito de História pero esque
ce dicer que ese centro perde alunas de ano 
en ano, co cal manter o mesmo número de 

grupos hoxe que cando o número de alunos 
era moi superior é incoerente sobretodo se re
coñecemos que os recursos son limitados e as 
necesidades apremiantes neutros centros ... 

Fálase dun sector dos C.A. F. que en Direito 
puxo carteis, Un bonito eufemismo ("sector") 
para referirse a unha persoa, quen pola sua 
conta e risco toma unha iniciativa sen consul
tala cos seus compañeiros/as, un sector uni
persoal que se ere depositário de toda a pu
reza ideolóxica, suficiente como para pasarse 
polo "forro" calquer norma de convivéncia de
mocrática, ademais de investido do poder de 
repartir certificados de autenticidade naciona-
1 ista ou excomuñ_óns, un sector unipersoal 
que mente cando di que se arrincaron os car
teis que protestaban pala falta de financia
mento. A maioria do C.A.F. de Direito optou 
por retirar uns carteis que contiñan frases in
sultantes cara unha persoa que participaba 
na apresentación da revista do centro, a ra
zón non é outr que considerar que a quen 

· máis perxudicaban era á própria organización 
pois a colocaba ao mesmo nível que aos si
cários do Partido Popular, quen utilizan as 
descalificacións persoais para ocultar a ca
réncia de argumentos políticos. 

Manuel Vilar, o reporteiro, danos unha visión 
das diversas correntes dos C.A. F. absoluta
mente simplificada, as .cousas redúcense a 
bons e maos (como nas películas de índios), 
se a realidade non ·cadra co seu esquema non 
importa, quítase daqui, méntese nisto, exaxé
rase no outro, esquécese do de máis ala e, 
"hale ~op", todo cadra, todo no seu sítio, todo 
fácil. E divertido ver a lóxica do seu razoar e 
as suas conclusións. Nun momento di que un 
sector dos C.A. F. é partidário de apoiar a Vi
llares e converter a asociación nun sindicato 
que dinamice e preste servizos aos estudan
tes. A finais do ano pasado os C.A.F. por mor 
da moción de confianza debatida no Claustro 
Universitário démoslle o naso apoio á xestión 
de Ramón Villares, tamén dixemos que non 
era un cheque en branca e até onde eu sei 
nengunha asemble a dos C.A.F. da Universi
dade de Santiago variou esa postura, e con 
respeito á segunda afirmación : Algo en contra 
de que unha asociación de estl..tdantes preste 
servizos e dinamice aes estudantes? Algo en 
contra de que unha asociación de estudantes 
intente facer algo do que fan a INTG ou os 
S.L.G .? !mediatamente M. Vil ar vincula o 
apoio a Villares e o tema dos servizos e a di-

namización a práticas "antinacionalistas". E is
to básao non no feito de que unha parte dos 
C.A.F. lle faltase ao respeito a algun dos pró
ceres do nacionalismo, pintase bigodes nunha 
foto de Castelao ou algo así, senón nunha pe
gatina e na sua atitude añte a mesma. O se
ñor Manuel Vilar mente cando di que unha 
parte dos C.A. F. se opuxo á distribución da 
"pegata do Sol nacente" porque fara "dema
siado nacionalista". O señor M.V. utiliza a tác
tica, tan ben coñecida e tantas veces utilizada 
pola ortodóxia estalinista, da insídia, da verda
de a médias, de anatematizar ao discrepante. 
Se moitos nos opuxemos á venda da pegada 
foi basicamente porque a mesma era un bpo
drio, e o lema parecia sacado dun "Ceibe" de 
1976, tamén nos opuxemos, moitos con ·moi
tos anos de militáncia en organizacións nacio
nalistas, porque descoñeciamos cal era o 
sentido da pe-gata e porque sempre se nos di
xo, e nós o eremos, que o 
nacionalismo non se espa-
lla a base de pegatas, nen 
de consignas rimbomban
tes ... e entre nós dicer que 
a fraseciña "Estudiamos pa
ra contruir unha nación" re
córdanos , a alguns, á que 
encabezaba os libros qos 
nasos pais alá polos anos 
50: "Estudiar también es 
servir a España". 

Sobre o tema da demisión 
de Villares se a Xunta non 
amplia os presupostos uni
versitários, case nada que 
dicer, chove sobre mallado. 
Irnos propor que os alcal-
des das organizacións de 

É tan difícil 
comprender 
que se poden 
seguir 
políticas 
diferentes 
para 
conseguir os 
mesmos 
obxectivos? 

esquerdas e nacionalistas dimitan cando se 
atopen con . problemas presupostários?. Pro
poñemos que o alcalde de Oleiros, o de Alla
riz, .o de Fene, etc., etc., dimitan tan pronto a 
COTOP ou as deputacións comecen a discri
minalos?, pretendemos chegar a governar un 
país a base de xestos?, pretendemos cambiar 
as causas a base de eslógans? ... O sagaz re
porteiro debería inquirir ao seu informante da 
dirección dos C.A.F. para que lle explicase por 
que non protestaron en Agosto cando se pu
blicou o decreto que fixa as taxas académi
cas, ou porque non sacaron pancarta nengun
ha diante de Fraga, como fixero.n .9.5-membros 
do B.E.A. en Valencia ante Joan Lerma, ·nas 
inauguracións do curso (tanto en Santiago co-

mo na Coruña, como en Vigo). Seria que es
taban de vacacións e non se inteiraron? 

O sector dos C.A.F. co que se relaciona M.V. 
deberia informalo de que no acto de Mario 
Conde que presidiu Villares (hai dous anos) 
ademais do Reitor asistiron 1.500 estudantes 
(a aula A de CC. Económicas chea, e a 8 e a 
C con pantallas de video). De verdade non sa
ben por que o Reitor presidiu ese acto?, non? 
Non saben por que se lle outorgou unha insíg
nia da Universidade (que non medalla) a Ca
chara Pardo? Non saben? .. . Canto puxo a De
putación de Lugo para a Faculdade de Veteri 
nária? Canto puxo a Deputación da Coruña 
para calquer das obras ou actividades da Uni
versidade de Santiago? Se profundizamos na 
torpeza intelectual dese sector dos C.A.F. con
cluiremos dicindo que A Nosa Terra está ven
dida á Xunta da Galiza e a Manuel Fraga por
que aparecen páxinas inteiras de publicidade. 

Poderíase falar moito sobre o que se entende 
por prepoténcia, é prepoténcia que manteñan 
reunións sempre que se solicitan para tratar 
os temas, suministrar información tanto de for
ma bilateral (Vicerreitores/C.A.F.), como multi 
laterais (asiociacións de estudantes/vicerreito
res? Ou é prepoténcia a atitude de certo sec
tor dos ·e.A. F. que xa ten sacado as suas con
clusións antes de nada e non atende a nen
gun tipo de razóns, e que segue ancorado na 
vella táctica do "canto piar, mellor''?. Como ex
plicamos que hai uns meses dixeramos que o 
que caracterizaba á equipa de Vill.ares era o 
seu talante dialogante e a transparéncia na 
xestión e agora os acusemos de prepoténcia? 

Eu creo que se deberia ser máis claro, se Ra
món Villares o fai tan mal, se unha parte dos 
C.A.F. considera que é un impedimento para 
o fortalecimento do nacionalismo na Universi
dade e no mundo debería ser consecuente , 
por que non promover unha moción de cen 
sura? Seguro que na búsqueda de sinaturas 
atoparian a colaboración desinteresada e de
cidida de todos e todas as Esperanzas Gui
sán que na Universidade son. Por que non 
talan claro e expoñen sen tapuxos os seus 
propósitos en vez de envenenar as relacións 
con manobras oscuras e vergonzosas? 

E sobre a cuestión de tácticas mobilizadoras 
e reivindicativas, algunhas cuestións para a 
reflexión: por que os C.A.F. non utilizan ás 
institucións para posicionará Universidade a 
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LUCRÉCIA 
PÉREZ 
NANINA SANTOS 

Unha imigrante máis, compartindo infortúnio con tantas e tan
tos outros. 

Lonxe do seu en refugo das inumanas condicións padecidas no 
país de orixe, conquistado e evanxelizado hai 500 anos por quen 
hoxe a acolleu tan xenerosamente, (Aí o V Centenário). 

Morreu Lucrécia a mans de non se sabe que fanáticos e imbéceis. 

No tempo da sua morte diversas institucións, ministros e políti
cos repudiaron racismo e barbárie. Ben está que o fagan pero 
paga lembrarlles que a Lei de Extranxeiria está aí e que a fixe
ron e aprobaron eles. Nen hospitalidade nen chispa de senti
mento xenerosos. 

Vivia ela, con máis, nunha discoteca desmantelada. Outros viven 
igual en galpóns ou en choupas. negros, brancos, castaños. Ma
rroquinos ou latinoamericanas .. . Coas suas línguas, padecimen
to e no tálxias, coa dore o horror de constatar o trato das xen
te e da l is dun país -non hai moito emigrante-, que dá pa
tada no cu a quen non acadaron o nível de "civilización" e "refi
namento" que coa extranxeiria pobre a cotío demostran. • 

ten tomado, se cabe, un cariz 
máis sesgado de altavoce e pro
pagad o r das teses do partido 
que actualmente governa a Xun
ta da Galiza. Neste período ten
se acentuado claramente o Fra
guismo de dito programa que 
nestes intres é utilizado para en
trevistar na sua maior parte (ca-

·------------------------------, 
respeito do tema dos presupostos? É 
tan difícil comprender que se poden 
seguir políticas diferentes pa~a conse
guir os mesmos obxectivos? E tan difí
cil comprender que se o Reiterado da 
Universidade toma determinadas atitu
des a sua posición, ao contrário do 
que pode parecer, queda debilitada e 
asi a Universidade sai perdendo?. Non 
será que o que pretende determinado 
sector é uns dias de festa e nada 
máis? Elle tan difícil comprender a ese 
sector dos C.A.F. que a Universidade 
de Santiago non é a única Universida
de galega e que o tema dos presupos
tos é cuestión de todas? 

E o último tema para a reflexión: tal e 
como un sector dos C.A.F. apresenta 
a situación da asociación en Santiago 
de Compostela, Ramón Villares é o 
culpábel de todos os males dos mes
mos. Non pagaría a pena ser un pou
co máis autocríticos? Explica o apoio 
dos C.A.F. a Villares a desaparición da 
asociación en faculdades como Qu ími
cas ou Farmácia? Explica o apoio a 
Villares en 1990 a desapari ción un 
ano antes dos C.A.F. en Bioloxia ou a 
escisión do CAMAE, ou a desapari
ción dos C.A.F. en Maxistério e Medi
cina?. Non pretenderá ese sector dos 
C.A.F. utilizar a Villares como coartada 
para ocultar o feito de que en todos e 
cada un dos centros en que eles ou os 
seus parentes ideolóxicos foron unha 
coartada para xustificar unha derrota 
nas próximas eleicións, unha derrota 
por outra banda desexada (ver o últi
mo número do voceiro de lnzar) pois 
apartaríaos da cousa á que ese sector 
máis lle teme: ter que asumir respon
sabilidades, ter que participar en de
bates e apresentar propostas que non 
poden ser reducidas a répetir unha e 
outra vez lemas ou unha presada de 
fases?. Convertendo aos C.A.F. en ín
fima minoria ese sector atoparíase co
mo peixe na auga, véndose a si mes
mo como gardián da pureza ideolóxica 
dos estudantes universitár!os, autopro
clamándose conciéncia-concienciada 
das masas estudiantis. • 

EMIIJO M. MARTINEZ RlvAS 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

se en exclusiva) , a persoas que 
defenden a actual política do go
verno (Plano forestal , falta de po
lítica lingüística, falta de política 
industrial, etc ... ). En suma, nun 
tempo no que Galiza vive a 
maior crise da sua história, no 
que se están desmantelando to
dos os aparellos produtivos do 
país, este "Pro-
grama" restrinxe 
o acceso a 
aquelas xentes Este 
que non se pres- "programa" 
tan a facer de 
corifeos e cóm- restrinxe o 
plices do poder 
vixente , a dicer 
que vivimos "no 
mellar dos mun
dos posíbeis". 

A pinga que co
ma o vaso foi o 
programa do Sá
bado 14 de No
vembro, no que 
os distintos con-
vidados adicá-

acceso a 
aquelas 
xentes que 
non se 
prestan a 
facer de 
corifeos. 

ronse a criticar e descalificar dura
mente á oposición do Parlamento 
galega por oporse á administra
ción única e recordar causas co
mo, por exemplo, que a adminis
tracién única é unha mera des
centralización administrativa sen 
contido político nengun, que non 
contempla nen a supresión das 
Deputacións Provinciais nen a de
saparición dos governos civis. 

Só me resta pedir ao director do 
programa, Dr. Don Agustiño Xis
to Seco, que exerza de demócra
ta e deixe de ser o "criado" de 
Fraga lrigarne, e asi sairíamos 
gañando todos.+ 

E ... ; 

A. CARRODEGUAS MARTINEZ 
(V ALDOVIÑO) 

Puxa Asturies! 

·----- ------------------------------

No Nº 536 deste semanário pu
blicouse unha carta asinada polo 
sr. Fernando Prada da executiva 
local do Partiu Asturianista (Avi
lés), na que el fai rápido repaso 
aos principais sinais da identida
de colectiva asturiana (condicio
nantes xeográficos como deter
minante da formación da cultura, 
as relacións comerciais na histó-

A ALDEA 

...-------------------------. É doado imaxinalo: un 
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ria, e a actualidade política ... ), o 
que daría pé, sen dúbida, a moi
tas e interesantes páxinas. 

Eu, admirado visitante ocasional 
do "principado", sempre que o 
traballo mo permite, considero, 
como un sector importante da 
sociedade galega considera, a 
Asturies un país, ou sexa unha 
nacionalidade histórica máis; é 
un povo en contacto co noso 
desde tempos remotos (moito 
antes da Romanización). 

Non é casualidade que en deter
minados períodos históricos os 
monarcas astures tivesen axuda
do a conformar a cultura relixiosa 
e militar lucense e compostelá; 
nen que durante este século vá
rios profesores de língua e liter
tura galega, de xeografia e histo
ria con vocación literária, sexan 
de alén Eo e manifesten sen re
paro a sua procedéncia asturia
na. (O editor de "La gran enciclo
pedia gallega, importante obra li
terária para a nosa nación, Silve
rio Cañada, reside en Xixón). 

Mais todo o citado ven ao caso; 
xa que recentemente a Xunta 
Nacional do Pas calificou con
tundentemente de "paso intole
rábel de apropriación do occi
dente asturián por parte do go
verno da Xunta de Galicia ( ... ) a 
base dun bombardeo e acoso 
premeditado na TVG, a publici
dade institucional e a oferta de 
axudas e subvencións ás "pe
mes" para galeguizar mediante 
presións os concellos da terra 
Návia-Eo e outros limítrofes". O 
comunicado de prensa continúa 
dicindo ( ... ) "O goberno asturia
no occidental chámaselle, con 
total falta de rigor histórico e 
científico Galega-Asturiano en 
vez de Asturiano Ocidental". 

Este tipo de polémica, ben sexa 
institucional ou procedente de 
órgaos políticos populares e le
xítimos, dase tamén neutras áre,. 
as con culturas historicamente 
en contacto. Véxase o caso ca
talán en Aragón oriental, Ando
rra e Reselló; o Basca en Canta- · 
bria, Navarra e Euskadi Norte 
(Francia). Ou os casos Flamen
co-Valón na Bélxica, e a comuni
dade francófona da Suíza (Can
tón Xenebrino). No caso hispano 
a problemática ten moito a ver 

coa provincialización da estrutu
ra administrativa e policial do es
tado centralista-totalitario (s. 
XVIII-XIX) . . 

Non pretendo eu aqui rebater 
acedamente os argumentos lexí
timos do Pas, mas si reseñar 
que non se pode agachar a reali
dade lingüística diferenciada da 
terra Návia-Eo a respeito do ba
ble , nen negar taxativamente o 
direito dos habitantes desa re
xión á apredizaxe da variante 
dialectal do galega lucense aí ta
lado. Senda asi, a quen pode es
trañar que as consellarias de 
educación de ambos os dous go
verniños-gobiermines cheguen a 
un acorde na matéria a prol do 
ensino da fala natural aí viva? 
Porque casos hai, e eu sei dal
gun, de famílias que teñen com
prado antenas parabólicas para 
ver a nos a TV., que len "A Nosa 
Terra" e "La Voz de Galicia", e 
que contratan orquestras gale
gas para as suas festas patro
nais todos os anos. Por algo es
tá a funcionar "A mesa para a 
normalización 
lingüística , es-
critores e antro
pólogos ao res 
peito . Por que 
dentro do folclo
re musical ato
pamos idéntica 
estruturación 
melódico-rítmica 
para muiñeiras, 
alboradas, e un 
bon número de 
foliadas, ou a 
inclusión nos 
grupos de gai
tas da zona do 
repertorio tradi-

Aquen pode 
estrañar que 
as consellarias' 
de Educación 
de ambos os 
dous 
governiños 
cheguen a un 
acordo. 

cional dos seus homónimos lu
censes? Por que unha grande 
parte dos pais non consideran 
lóxico que seus tillos estuden ba
ble no ensino primário e si que 
teñan "A tala" como asignatura? 

A quen todo isto escribe, nunha 
ocasión un ovetense espetoulle 
na cara "vós os galegas estádes
nos a colonizar". Home, pero se 
a xuntiña non ten un plan coeren
te de normalización da língua nin 
dentro do seu espazo administra
tivo (as actuais catro províncias)! 

Outra pergunta que xurde é; co
mo lle habemos chamar á fala 

novo enemigo que 
resucite o sentido das 
fábricas de armas. 
Mágoa que os impactos 
de meteoritos non se 
prodiguen, como sinala a 
própria revista: o último 
caeu en Arizona hai 50 
mil anos. En 
Maharashtra (India) caeu 
outro hai 52 mil. No 
Oeste de Austrália hai 
300 mil. No Taxikistan hai 
1 O millóns e o crater de 
Manicouagan no Quevec 
ten 212 millóns de anos. 

En moitos tramos 
da nova autovía Vigo
Porri ño é preciso reducir 

' a velocidade a 60. 
Ademais as sinalacións 
elevadas deben ser 
modificadas posta que · 
impiden o paso dos 
transportes especiais de . 
Censa que levan vinte 
anos pasando. Un bon 
negócio para a empresa 
colocadora e unha 
medalla de ou ro 
repuxado para os 
responsábeis. 

O alcalde de Beade 
(PP) orgaizou unha misa 
en lembranza do invicto 

, xeneral Franco. Un dos 
asistentes á ceremónia 
foi David Ferrer 
Garrido, ex-presidente 
da Deputación de 
Ourense, ex-alcalde e 
actual presidente de 
Caixa Ou rense, home de 
Vitorino para máis datos. 

O ministro Borrell 
tiña sinalado en 
anteriores ocasións as 
dificuldades que 
presentaba a orografía 
galega para a realización 
das autovias. 
Posteriormente engadiu 
un-ha máis: a 
climatoloxia. Na sua 
recente visita a-Galiza, e 
ainda no aeroporto de 
Peinador, afirmou que 
tiña a topado outra 
(probalmente despois de · 
ollar pala xanela do 
avión): o minifundismo 
das explotacións que 
abrigaba a un labor arreo 
de expropiacións. A 
próxima vez que o señor 
ministro contrate unha 
obra será mellar que se 
prepare cunha guia 
axeitada. Pode haber 
crocodilos ou terra 
movedizas. 
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b concello de Vigo · 
ten pensado investir 256 
millóns de pesetas no 
Zoo e 1 millón en 
bibliotecas. Todo un 
síntoma de prioridades. 

A propaganda 
conservadora utiliza en 
ocasións a sutil técnica de 
calificar positivamente a 
algun dos seus enemigos, 
antepoñéndolle a palabra 
último. Petra Kelly foi a 
última utópica. Méndez 
Ferrin adoita a ser o 
último de algo ... e asi. 
Manuel Fraga lribarne 
ven de cumplir 70 anos. 
Político da vella estirpe do 
Movimento Nacional, 
membro da espécie en 
extinción de censores do 
Estado, de agresores de 

do Bierzo leonés e Zamora oci .. 
dental, senda como son varian
tes dialectais da tala do Caurel e 
do Ourense oriental con matices 
castellanos? E ao gal ego da ri
beira do Miño e da raia seca ou
rensá, acaso. portugués? 

Non deben acaso seren respei
tados os dereitos lingüísticos 
das xentes do ocidehté leonés
zamorán? 

Persoas e grupos nos seus traª 
ballos etnográficos estudan o 
folclore de Lugo por comarcas · 
afins, incluíndo a Tema Chá, Os 
Aneares e o Eo-Návia, porque 
será? Doutra banda, e segundo 
inquéritos oficias da Junta Astu
riana, os habitantes do ocidente 
non queren nen desexan mudar 
a sua situación administrativa 
actual; entón, calé o problema? 
Un video turístico promociona! 
das áreas arredor do rio Eo, en 
épocas de crise industrial, paro 
crónico e insolidariedade, nun
ha conxuntura histórico-política 
na que as minorias ternos un fu
turo difícil e unhas liberdades 
seriamente comprometidas, de
beria servirnos para recoñecer
monos e iniciar colaboracións 
de mútuo benefício (turismo, 
agro-indústria1 finanzas, vias de 
comunicación , artes de tradi
ción popular ... ). 

papel, e trahsnacionais lácteas 
(astes son os que realmente nos 
colonizan e desfán, eles e os 
seus sócios in1ernos, a quén e 
alén Eo). 

Por que desde instituaións do 
Principado. non se asinan acor
des cos seus colegas galegas 
para a promoción da língua e 
cultura astur entre os seus resi
dentes ria Gal iza? 

Por que non habilitan unha liña 
de crédito e subvenoións para 
aqueles tillos de alén Eo que re
sidan e teñan negóoios no naso 
país? 

En suma, o proposto polo PAS 
paréceme máis un problema in~ 
terno da sociedade e os partidos 
políticos asturianos, das suas 
institucións educativas e cultu
ras, que un asunto de responsa-· 
bilidade galega. Por non dicer, 
que para nada mo parece. 

É, en boa medida, a conxuntura 
dunha realidade social e cultural 
específica emerxente, como ou
tras várias no novo contexto xeo
político europeu. E o dito, Puxa 
Asturiesl. + 

LOIS B. CABALEmo 
(VIGO) 

TOKYO 

.• ,. .. ~ 
• xornalistas (agora que a · 

moda é sErducilos), dos 
homes de puñetazo na 
mesa e ponto. El si é o 
último dun xénero. O 
último mohicano do 
franquismo. 

As culturas viciñas teremos que 
colaborar 'Se queremos sobrevi
ver nesta Europa economicista, 
dirixida por tecnócratas desalma
dos1 industriais do eucalipto e o 

P.D. Reoentemente, hai duas se
manas, na série da TVE-2 "Los 
trabajos y los días" botaron un 
documental que ilustra o nesta 
carta exposto, e outros moitos 
aspectos aqul non detallados. 

_ j COHO SOBE EST€ l DEU S€R CORHr4JJ De ALGUe'ftJ 
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As formigas 
e o crepúsculo 
(Algunhas reflexións sobre a 
democrácia nos CAF) 

Da democrácia 

Na sociedade das formigas o funcionamento é 
moi simples: unha Ralña ten como misión a 
Reprodución, e por outra banda están as formi
gas operárias (formigas-formigas) que garan
ten a scbrevivéncia da sociedade facendo o 
traballo real (carrexar alimentos, a construción 
de novas galerias, etc ... ). 

A Raiña marta, Raiña posta, e o certo é que 
nada adoita variar, o rol da Raiña segue a ser 
o mesmo: ela contrólao todo. Pero 1 se unha 
formiga-formiga pretende cambiar esa socie
dade tan xerarquizada, debe necesariamente 
erixirse en Raiña?, pode tornarse a nova Rai· 
ña republicana? ou pala contra rematará.por 
converterse nunha déspota máis na longa his
tória das formigas? 

lada esta fábula prévia ven a canto dos suce
sos que se deron, neste glorioso 92, desde 
que a nova dirección dos CAF Gomezou a sua 
andaina. Nun princípio envolveuse esta co
rrente nun halo de renovación e lago se lles 
enchia a boca ao falar de democrácia, partici~ 
pación, transparéncia, e outros fermosos con
ceitos, dos que a· dicer verdade os CAF anda~ 
ban algo escasos por aqueles tempos. O certo 
é que non se pode meter a toda a nova direc
ción no mesmo formigueiro, porque era o sec
tor santiagués o que respondia1 e responde, a 
estes parámetros ideolóxicos. 

Apesar de todos os propósitos de emenda a 
respeito do centralismo, o novo núcleo diri
xente santiagués tomoulle gasto ao poder e 
non quixo soltar os resortes. lsto contradise 
con todo posíbel discurso sobre o ámbito na
cional da organización. 

Por exemplo, se alguén trata de coñecer a reall
dade diária da nasa organización a meio das 
deolaracións da dirección de Santiago á pren
sa, ficará tan desorientado como estados os 
membros da mesma cando lemas cedrtas ma- . 
nifes·tacións dalgun cránio privilexiado, Asi, se
gundo un semanár10 galega, unah só persoa 
que é membro do Consello Nacional, nun Co-

mité de base entre mais de vinte militantes, for
ma un "importante sector" (el só!!!) que se sente 
maioritário e capa:z de actuar unilateralmente 
en contra dos intereses da maioria (o veto uni
persoal contradi.s~ co máis elemental significa
do democrático). E isto democracia? 

Tamén se dá o cas·o de campañas que non só 
se preparan nos seus aspectos técnicos e.n 
comisións criadas a tal fin, senón que se lles 
dá cabo, aproban e levan a cabo sen pasar 
por un só órgao de decisjón dos legalmente 
estábelecidos nos CAF. E isto democrácia? 

Do nacionalismo democrático 

Non é máis nacionalista quen se envolve nunha 
bandeira, nen que pratica aerobic a ritmo de 
muiñeira. Mais ben éo quen trata de facer país 
desde onde está) no naso caso na Universida
de. Para o "sector maioritário", naolonalismo é 
editar pegatinas ( remake doutras editadas hai 
mais de unha década), e con isa "xa fan na
ción". Para construir a nación desde a Universi
dade primeiro hai que tratar de fortalecela, sub
sanando as caréncias democráticas que ten. 

Moitos de nós previmos de tradicións demQ
cráticas construtlvas, e acostllmamos a facer 
as críticas nos ámbitos correspondentes1 res
postando ao naso compromiso de construir 
universidade1 e polo tanto 'sociedade e país. 
lsto é un compromiso coa Gali:za. 

Nacional.ismo non é, por necesidade (nun país 
estruturado socialmente), garantia de esquerda, 
nen tan sequer de progresismo. A "corrente 
maioritária" elabora todo o seu discurso en ba
se a este simplismo. calqauer equipa reitoral 
pode, desde critérios puramente nacionalistas, 
aplicar as políticas máis regresivas e lesivas 
para o estudantado. Ou é que non existen na
cionalistas de d1reita? Pártese, polo tanto, dun 
erro conceitual bastante grave. 

Nós, pala contra, eremos que ao nacionalismo 
na universidade hai que darlle un claro contido 
progresista. lsto pasa por respostar aos proble~ 
mas concretos do país, e os Comités deben 
sempre estar prestos a traballar neste sentido. 
Asi, é importante que a Universidade sexa un 
elemento dinamizador, a meio da investiga
ción, no desenvolvimento económico da na
ción; e o mesmo no problema da normalización 
cultural (por citar alguns pontos dos que nunca 
nos lembramos). Se o actual reiterado non es
tá traballando no sentido que estimamos opor
tuno para acadar este fin, demos alternativas, 

pero non nos quedemos no mero verbalismo, 
para pasar á oposición, que é o máis cómodo. 
O contrário son disquisicións absurdas. 

Da democrácia asembleárla 
e do asemblearlsmo democrático. 

Un dos princípios básicos dos Comités, e que 
nos distingue do resto das asociacións de estu
dantes, é o da convivéncia e abertura a diferen
tes sensibilidades. Por iso sempre apreciamos 
e valoramos moi especialmente o asemblearis
mo como o método máis democrático na toma 
de decisións nunha organiza· 
ción tan plural como a nasa. 
Nos últimos tempos vense 
dando unha perversión deste 
princípio constitutivo dos 
CAF. Asi, as asembleas es
tán a usarse, desde o curso 
pasado, como unha espécie 
de barómetro-detector da si
tuación do contrário. Caimos 
entón nunha espécie de gue
rra de trlncheiras, onde a 
"maioria" se dedica a contar 
as persoas para saber se po
de pasar o rodillo (por amplas 
diferencias de 2 votos), evi
tando sempre todo posíbel 
consenso e diálogo, non con
tribuindo en absoluto á convi
véncia na organización: ra
chouse a baralla. 

Ademais, ben é certo que 
nas asembleas non se trata
ron, até agora, temas de es
pecial transcendéncla. Máis 
ben todo o contrário. Furtá-
base asi aos comités o deba-

Seo actual 
reitorado non 
está 
traballando no 
sentido 
oportuno 
demos 
alternativas, 
pero non nos 
quedemos no 
verbalismo, · 
para pasará 
oposición que 
éomáis 
cómodo. 

te e a toma das decisións sobre problemas de 
grande releváncia, levándose estes a instán~ 
ciás paralelas ás asembleas e ao resto dos ór
gaos legalmente constituídos para tal fin. 

Outro problema derivado deste mal entendido 
asemblearlsmo ven. dado pala existéncla de 
caudillaxes criticadas na IX Asemblea Nacio
nal, precisamente polos que agora as pratlcan. 
De todos é sabido que cando nunha organiza
ción se carece de democrácia as caudilla:xes 
prevalecen sobre os órgaos colexiados e de
mocraticameQte eleitos. 

Da democrácia informativa e formativa 

Non se poden formar cadros críticos no seo 

dos GAFA se a información non é flufda e 
transparente. A información é poder, e un dos 
elementos centrais na existéncia de caudilla
xes é a retención da mesma e a sua dosifica
ción. Ternos asistido a lamentábeis espectácu
los onde membros da actual dirección, supo
ñéndonos ignorantes dunha determinada cues
tión (affaire Direito, a campaña de docéncia, a 
célebre pegatina "nacionalista"), non mentian 
pero contábannos verdades a médias, e en 
concordáncia cos seus intereses. 

Tam grave, ou máis, é o que está a aconte
cer coa información que se verte ao exterior 
e á prensa. Froito desa dinámica é a visión 
sesgada que, intencionadamente, sal nas 
páxinas dalguns xornais Mdemasiado intere
sados" en negar a viabilldade dun proxecto 
de universldade progresista, plural e partici 
pativo, esta "malorla" cal na trampa, e en 
base aos seus critérios partidistas, suminis
tra carnaza a ese tipo de prensa, dando un
ha imaxe parcial e maniquea (connótanse 
maiorias e minorias; descaliffcanse as pos
turas alleas, alcumándoas de entreguistas; 
lnsístese en usar o marchamo de "antinaclo
nalista" indiscriminadamente como patente 
de corso ... ) 

Todo isto seria problemático se se flxese desde 
persoas que non ostentan cargos de "responsa
bi lidade'1 . Pero cando isto o fan membros do 
Consello Nacional a situación tórnase insostíbel. 

A xeito de epilogo: O crepúsculo. 

O que até aqui viñemos contando ao amábel 
leitor/a que tivo a ben acompañarnos, non re
vestirla unha extrema gravldade, se non fose 
porque para máis "Inri" os CAF están absolu
tamente desnortados: non saben se están a 
favor ou en contra¡ o seu discurso actual non 
conecta coa realidade das aulas; non existe a 
capacidade, polo menos por agora, de elabo
rar alternativas de carácter xeral aos proble
mas da universidade; en relación ao anterior 
está o problema do hipercriticlsmo, que nos 
invalida para promover alternativas construti 
vas, ainda no caso de que as houbese ... 

En definitiva eremos que a imaxe de descrédi
to dos CAF, da Universidade de Santiago, es~ 
tá fundada sobre unhas bases reais. Só cabe 
unha pregunta: É posíbel que as formigas se 
tornen republicanas?+ 

RAFAEL Moscoso/MONCHO FARALDO 
(MEMBROS DOS CAF) 

~-~---------------------------~-----~--~~~--w----~---~~-~~-~------~-----~---~---~--~--------~~-----------------------------~-----~--~-~--~ 
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A Cátedra de Estudos Galegas na Universidade de Deusto 
quédase vale ira ao dimitir o profe sor encarreiado 
O retraso no pagamento da dotación económica da Xunta influiu na decisión:· 

• DANIEL LAZARÉ/BILBAO 

O historiador Xosé 
Estévez apresentou a 
dimisión na Cátedra de 
Estudos Galegos na 
Universidade de Deusto, 
da que era profesor 
titular. Os motivos, 
segundo expresou, 
débense aos contínuos 
retrasos no pagamento 
das dotacións 
e onómica por parte 
da Xunta, dos que ainda 
e 11 adebedan médio 

millón de pesetas, e á 
merma do material 
didáctico, que non 
facilita o seu labor 
docente. 

Na decisión do profesor Estévez in
flue tamén o desinterese da Univer
sidade basca que non lle proporcio
na despacho nengun, e chegou a ig
norar o nome do profe or nos di
ploma entregado aos alunos. Can
do ainda non obti vo resposta a sua 
dimí ión, o governo galego xa pro
cura un substituto no que se bara-
11an distintos nomes, que se estuda
ron nunha reunión entre a Xunta e 
Deusto. Mentres, 49 alunos matri
culados o pasado curso non pode
rán continuar as clases neste recén 
iniciado ano académico. 

A dimisión fíxose efectiva o dia 13 
de OutubrO' o 28 de Setembro Esté
vez mantivo unha reunión co vice
rreitor de ordenación académica, 
Antonio Yadar, na que se lle instaba 
a olucionar os problemas que viña 
arra tando desde tempo atrás. Ao 
non obter respo ta, optou por dimitir. 

O feito de que 
este curso 
quedase valeira 
a cátedra, creou 
unha gran 
indignación 
entre a 
comunidade 
galega asentada 
en Euskadi. 

O profesor ainda está á espera de 
cobrar as 500.000 pesetas adebeda
das desde Xaneiro, segundo recolle 
o convénio asinado entre a Xunta e 
a Universidade de Deusto. O ante
rior pagamento, que ascendia a 
900.000 pesetas en base ao início 
de actividades e que tiña que facer
se efectivo en Outubro do ano pa
sado, non lle chegou até cinco me
ses despois. 

O material didáctico encarregado 
onde se solicitaban libros de dife
rentes editoriais galegas, diapositi
vas e videos, quedou reducido ao 
envio, por parte da Dirección Xeral 
de Política Lingüística, de unha 

Desde a emigración re<:laman atención continua para as actividades de estudos e non só para as folclóricas, A. FERNÁNDEZ 

Enciclopedia Gallega e de unha fa
mosa colección de obras editadas 
pola Xunta. 

Certificados por asinar 

Ao remate do pasado curso Xosé 
Estévez negouse a asinar os certifi
cados acreditativos e de bon apro
veitamento do curso até que non se 
lle pagase a cantidade adebedada. 
A Universidade de Deusto opta, en
tón, por entregar os diplomas a to
dos os alunos substituindo o nome 
do profesor polo do Secretário da 
Universidade, incumprindo o pac
tado entre o profesor e os alunas no 
senso de que só se entregarian os 
diplomas aos estudantes que fixe
sen os traballos acordados e asisti-

sen ás clases, quedando sempre a 
posibilidade de Setembro ao tratar
se dunha asignatura normal. 

Un dos pontos do acordo asinado 
recolle que haberá reunións periódi
cas entre a Xunta da Galiza e a Uni
versidade privada basca. Até o mo
mento non se celebrou nengunha, 
extremo que confirmou Antonio 
Yadar: "A comisión xamais se reu
niu. Todos os contactos foron escri
tos; por duas veces estivo progra
mada a reunión, pero circunstáncias 
imprevistas impediron que se cele
brase nese intre", manifestou. 

O último capítulo que provocou a 
dimisión de Estévez acontece pou
co antes do início <leste ano esco-

lar. Manuel Regueiro Tenreiro, Di
rector Xeral de Política Lingüísti
ca, envioulle unha carta ao profe
sor, en contestación a outra, na que 
se afirmaba que os cartas para li
bros, que supuñan un orzamento de 
900.000 pesetas, xa lle foran envia
dos á Universidade de Deusto, e 
que o millón do ano enviaríaselle 
proximamente. Estévez négase a 
iso en base ao ponto 5º do acordo, 
no que se contemplan duas dota
cións, unha en Febreiro e a outra 
en Outubro, e porque pensa que é _ 
"unha tomadura de pelo -di-, 
cando ainda se me adebeda médio 
millón de pesetas desde Xaneiro". 

O futuro da Cátedra depende dun
ha decisión que Regueiro Tenreiro 

..............••.....•................................................................•.........•........ . . . . . 

. . 

As licenciaturas de galega en universidades do 
Estado terán q\le ser financiadas pola Xunta 
A teima en separar galega de portugués provocou o colapso 

•X.C. 

Frente á máis dunha dúcia de uni
versidades que asinaron convé
nios de colaboración coa Direc
ción de Política Lingüística, a 
meio dos cales impártense estu
dos de cultura galega, a capricho
sa atitude de representantes ·da 
Universidade de Santiago, conse- · 
guiu que se consumase a separa
ción do galega das cátedras de es
tudo de portugués en Barcelona 
(xa efectiva) ou Granada e Sala~ 
manca (con capacidade para asu
milo ). Basílio Losada, ti tul.ar en 
Barcelona pergúntase en voz alta 
''como se vai implantar fóra se se 
retira aqui? Só a atitude atónita 
dun país sen voz pode permitir 
esta situación", 

Se até agora era a própria univer
sidade catalana a que financiaba o 
profesorado e os gastos, terá que 
ser a Xunta -que se mostra dis
posta- a que agora fináncie o pro
fesorado '1estase discutindo, con 
boa disposición en Barcelona, o 

xeito de facelo. Pero esa teima en 
separar totalmente o galega do 
portugués acaba por custar moitos 
cartos se é que afinal se acorda. A 
maiores están os problemas nou
tras Universidades que tamén te
rian que desdoblar gastos para 
poder asumir a licenciatura de ga
lega: Salamanca e Granada, con 
titulares de portugués, e Palma e 
Cáceres que van ter titulares''. 

1 Basilio Losada. 

Basílio Losada lembra situacións 
homologábeis con outras línguas. 
''En Barcelona na especialidade 
de alemán tamén se dan licéncias 
de holandés e sueco e na de lín~ 
guas eslavas de ruso, serbo-croata 
e polaco". 

Galego no mundo 

Construindo a perfeita parado
xa, a Dirección Xeral de Políti
ca Lingüística inaugura estes 
dias, con preséncia de Neira Vi
tas e Torrente Ballester, unha 
cátedra de estudos galegas na 
Habana, dotada cun millón de 
pesetas anuais. Con distintos ré
ximes de colaboración -leitores, 
bolseiros, dotación econoómi
ca, ... - están a funcionar seminá
rios semellantes en Deusto (ver 
información), Inglaterra (Ox
ford, Birmingham, Londres), 
Arxentina (Belgrano e Buenos 
Aires), Brasil (Univ. Fluminen~ 
se e Fortaleza), Montevideo, 
Nova Iorque, Helsinqui, La Ha
bana, Tréveris e Moscu. • 

. .. 

•···•·······•··•··•······················•··•········•····························•·····••·•·•···•·•····• 

tomaria de acordo con Deusto. 1'A 
cátedra vai seguir. A Universidade 
de Deusto tamén está formulando 
novas propostas para o mantimento 
de actividades e a ampliación a ou
tras como poden ser conferéncias", 
manifestou o vicerreitor de ordena
ción académica. 

Segue a dúbida de quen vai substi
tuir ao profesor Estévez; un dos 
nomes barallados pola Xunta da 
Galiza é o de Bernardo Máiz, que 
neste senso afirmou: "insinuáron
me se me queria facer cargo da cá
tedra cunha oferta substanciosa". A 
sua resposta foi negativa: "Na si
tuación actual non a vou aceitar 
por unha cuestión de honestidade e 
dignidade. Estévez foi quen mon~ 
tou a cátedra", sinalou. 

Preocupación nos 
centros galegos 

O feito de este curso quedar baleira 
a Cátedra e de sair á luz todos estes 
problemas criou unha gran indig
nación entre a comunidade galega 
asentada en Euskadi, até tal extre
mo que Francisco Fernández, pre
sidente do Centro Galega de Bara
kaldo expúxolle verbalmente o te
ma a Amarelo de Castro, responsá
bel das relacións coas comunida
des galegas no exterior, nunha reu
nión mantida en Madrid o pasado 
dia 6 con ocasión do Consello das 
Comunidades Galegas. A Irmanda
de de Centros Galegas en Euskadi 
tomará unha decisión sobre a Cáte
dra o vindeiro dia 28. 

A Cátedra de Estudos Galegas sur
xiu na cuarta edición do dia de Ga
liza celebrado en Vitoria, co da
quela presidente da Xunta, Fernan
do González Laxe. O acordo asina
ríase o 23 de Xullo de 1991 entre o 
Govemo galego e a Universidade 

Xose Estevez. 

privada basca. O que surxiu coa 
idea de dar a coñecer a cultura ga
lega a todos os residentes no País 
Basca e servir de impulso ás rela-· 
cións entre as duas comunidades 
pronto sofre os primeiros atrancos. 
Cando no ante-proxecto se recollia 
unha cuantia económica que supe
raba os dous millóns trescentas mil 
pesetas, queda reducida, na asina
tura do proxecto, a un millón nove
centas mil, das cales un millón de 
pesetas son para o profesor e o res
to para material bibliográfico. 
Agora todos os problemas chega
ron ao seu ponto álxido coa dimen
sión do seu verdadeiro artífice e 
criador.+ 
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• Aniversário da Auriense oficialidade do galego". producción televisiva 
máis importante do ano 
Xacobeo, deberá 
comezar nos primeiros 
qo próximo ano e a 
dirección 
cinematográfica da 
mesma será do tamén 
galego Alexandre 
Cribeiro.+ 

Durante este mes de Novembro a Agrupación Cultural Auriense estivo a celebrar o seu vixésimo 
quinto aniversário con diferentes mesas redondas nas que interviñeron membros das distintas direc
tivas. Na fotografia, de esquerda a direita, Marcos Valcárcel, Catuxo Alvarez e Antón Fernández. + 

Anúncian que pedirán 
aos concellos e 
institucións que tomen a 
iniciativa de enviar só en 
galego a documentación, 
obrigatoriedade que a 1ei 
recolle, "e que deixen 
ben claro que a 
responsabilidade da 
tradución é única e 
exclusivamente da 
Xunta, que para iso ten 
técnicos no asunto".+ 

• Vinteun millóns 
para Alfredo 
Conde 

A recente asinatura dun convénio 
entre a TVE e a TVG para ·. 
producir unha série en seis 
capítulos sobre o Camiño de 
Santiago, vai beneficiar 
especialmente ao alaricano 
Alfredo Conde que cobraria pola 
realización dos guións da série 21 
millóns de pesetas. 

A filmación desta que vai ser a 

Alfredo Conde. 

•Homenaxe 
en Sobredo 

O vindeiro domingo dia 
29 celébrase na parróqÚia 
de Salceda de Caselas a 
homenaxe anual dos 
viciños ás vítimas da 
loita antiforal. Ali está o 
Monumento ás vítimas 
dos sucesos acaecidos hai 
70 anos en Sobredo, nos 
que morreron Candida 
Rodriguez, Xaquin 
Estévez e Venáncio 
González, que se 
xuntaron en solidariedade 
cun veciño en plena 
reivindicación agrarista 
·pola redención dos foros. 

Os actos que anualmente se 
celebran en Sobredo, onde se 
conseguiu soerguer a estátua do 
escultor Nogueira dinamitada após 
a guerra polas forzas fascistas, 
contan oeste 70 aniversário coa 
apresentación de Guillermo 
Rodríguez, director do periódico A 
Peneira e (lo historiador Ramón 
Vtllares. A convocatória está 
anunciada para as 10,30 na 
Carballeira de Sobredo e a 
oferenda floral, ao pé do 
monumento, ás 11,30. Finalmente 
haberá unha actuación de baile 

:'';1\~,~!i - En España hai milleiros de_ 
{ ,..,.. persoas á espúa dun trasplante 

galego e un magosto popular.+ 

•O DOG esixe 
versión castellana 
aos concellos 

Segundo unha denúncia da Mesa 
pala Normalización Lingüística, a 
Secretaria Xeral Técnica da 
Conselleria de Presidéncia esixe, a 
meio dunha circular enviada aos 
concellos, que as insercións que se 
dexen incluir no Diário Oficial de 
Galicia (DOGA), terán que ir en 

\111V~;) para mellora-la súa saúde ou, en 
moitas ocasións. para seguir vivindo. ninguén está libre d~ · .... 

versión galega e castellana por 
contados concellos. A Mesa 
lembra que "obrigar á traducción 
ao castellano é ilegal, pois os 
concellos galegas teñen direito a 
se comunicar exc1usivamente en 
língua galega e teñen obriga por 
lei". 

A Mesa argumenta que esta obriga 
converte ao galega en subsidiário 
do castellano. "O galego é un 
idioma é oficial per se sen 
acompañamento de nengunha 
caste e este documento de 
Presidéncia é un atentado á 

• 

• Falando cos 
escritores 

A sección de Lugo da 
Asociación de Escritores 
en Língua Galega, ven 
organizando unha 
interesante iniciativa, a 
meio da cal en distintos 
martes do mes 
apresentan nun acto 
público, en diálogo 
radiado e aberto aos 
ouvintes de Rádio Lugo, 

distintos libro de autores da 
proví~cia. 

O próximo 15 de Decembro e tará 
presente Felipe Aris, que falará do 
seu ensaio "A Romanización de 
Galicia", apresentado polo director 
do Museu Arqueolóxico de 
Ourense Francisco Fariña, 
moderados por Manuel Xosé 
Neira. Para Xaneiro está prevista a 
preséncia de Fiz Vergara e Lois 
Diéguez, pechándose a xeira cunha 
mesa redonda sobre a figura de 
Blanco Amor a quen se adica o 
Ano das Letras. + 

da súa xente para o maior 
éx ito desta campana huma
nitaria. 

Persoas necesitadas dun ril. un 
fígado ou un corazón. que vense condenadas 
pola nosa falta de xenerosidade. 

necesitar un órgano mañá: ···.. . . 
Son necesarias tódalas doazóns posible~ .... 

Vén a calquera da. nosas oficinas e 
solicita a túa tarxeta de doante. Sé . olidario 

cosque te necesitan. 
Conseeue a túa tarxeta e sinte a 

sati sfacc ió<-n de contribuir a unha cau. a 
xusta. A vida de moitos depende dunha 
decisión xenerosa coma a túa. 

Non o consintas. rebélate. A túa decisión. 
e a de outros moitos. pode cambia-la súa 
sorte. E. quén sabe se a túa propia. porque 

A Cruz Vermella, en colaboración coa 
Asociación de Enfermos e a Organización 
Nacional de Trasplantes. invitache a facerte 
doante. Así, lograrás que os teus órganos den 
vida a outros cando non os necesites. 

Caixavigo. como moitas outras caixas 
de aforro. brindou as súas oficinas e o esforzo Doa vida, 

faite doante. 

Campaña de Doación de Organos .da 
Cruz Vennella. en colaboración coa Asociación de Enfermos e Doantes 
e a Organización Nacional de Trasplantes. 

1 
""',;'"'"""r;,;,,,,, ", Caixavigo 

Unha Caixa para un País 



Unha visión 
do mundo 

. en conflito 

Anuario CIP 
1991-1992 
Este Anuário do CIP, como os 
anteriores, é un valioso volume 
pola cantidade de información e 
de dados que proporciona ao leitor 
(máis da terceira parte do texto, 
462 páxinas, está reservada a un 
apéndice estatístico-gráfico-docu
mental) e pola calidade dos traba
llos que incorpora. É natural e pre
visíbel, mesmo diríase que dese
xá bel , a exis-
té nc ia de di s-
crepáncias pon- A 
tuais con a lgun 

superación 
da guerra 
fria está a 

do textos, pero 
sen dúbida pro
cede efectuar 
un claro reco
ñec imento ao 
rigor das análi-

. ses efectuadas e 
asi mesm o ao 
labor fe ito polo 
CIP p ara a 
divulgac ión de 
te mas des ta 
naturaleza. 

O volu me es tá 

xerar 
importantes 
baleiros e 
unha 
inestabilida 
de non 
prevista. 

dividido en cinco partes. A primei
ra é un capítulo dedicado íntegra
mente ao Estado: Análise da polí
tica exterior española en matéria 
de defensa e seguridade (María 

M uñiz de Ur4ui1.a ); A cco 110111 ia 
da defensa en 1991 (Yicen~ Fisas); 
e A encrucillada da míli: da gue
rra á nova lei (Xavier Rius). 

A segunda parte, referida a temas 
de carácter internacional, aborda 
catro tipos de cuestións: a proble
mática actual das armas nucleares; 
o comércio de armas; guerra e 
negociacións de paz (con atención 
a cinco .pontos candentes: guerra 
do Golfo , Oriente Médio, ex 
Iugoslávia, Sabara e América Cen
tral); e finalmente o fu turo euro
peo. Bátase en falta maiores refe
réncias analíticas de certos fenó
menos políticos de importante 
calado: a desaparición da URSS ou 

Colorin, de 
Alvarez 
Blázquez 

Xerai na sua 
colección Merlin 
recupera un texto 
dos anos 50 que Xo é 
Maria Alvzrez 
Blázquez e crebeu, 
en verso, para nenos 
e nenas. O seu fi lio 
Xo é M9 Alvarez 
Cáccamo cóntao nun 
epílogo desta 
edición: "Estaban na 
ca a don Xosé Maria 
e Dona Maria Luisa, 
á noitiña, el lendo un 
libro tan antigo que 

A m cidade de 
Carvalho Calero 

O prémio literário de Anxel 
Fole na sua sexta edición foi 
para a profesora Aurora 
Marco que agora ven de 
publicar aquel ensaio co 
título Foula e Ronsel e o 
subtítulo Os anos xuvenis 
de Carvalho Calero ( 1910-
1941 J. O libro é un 
percorrido por esa etapa 
vital, intensa en vivéncias: 
desde os anos da 
Universidade e a militáncia 
no Partido Galeguista até a 
tráxica experiéncia da 
guerra e o cárcere. Aurora 
Marco dá a coñecer . 
interesantes dados , 
biográficos de Carvalho, 
como quen foron os 
avalistas no seu Consello de 
Guerra. Edítao a Fundación 
Caixa Galicia. • 

case non se entendia, ela 
anotando nunha libreta de 
pastas duras os gastos do 
mes, cando, de súpeto, 
entrou por debaixo da porta 
un arrecendo de rosas. Era 
Colorin, que viña de non se 
sabe. Acababa de nacer".• 

Comic.s en 
gal ego 

Das grandes 
editoras galegos, só 
Xerais se ten 
atrevido coa edición 
de álbumes de 
comic, xa máis de 
27 títu los en 
diferentes séries: 
Grandes Aventuras. 
Franka, 
Centauriños, 
Candor, Lucky 
Lucke ... Os últimos 
publicados son A 
vinganza do barco 
fantasma de Henk 
Kuijpers; Satí de 

GuieirQ 
CULTURAL . 

a problemática 
dos nacionalis
mos do Leste 
por pór dous 
exemplos. 

A terceira par
te, como queda 
dito, é un gran
de apéndice 
estatístico-grá
fico-documen
tal. Finalmente 
engádese unha 
Cronoloxia que 
recolle os acon
t e cimentos 
máis significa
tivos do pasado 
ano, tanto a 
nível do Estado 
como interna
cional, para 
rematar cunha 
B ibliografia 
ordenada por 
temas e auto
res. 

Nun intre en que medra a preocu
pación social pola política interna
cional, o labor dunha institución 
como o CIP adquire unha signifi~ 
cación moi especial. A superación 
da guerra fria está a xerar impor
tantes baleiros e unha inestabilida
de non prevista. Por iso a análise 
que desde o CIP se promove para 
comprender a contraditória evolu
ción do presente desde a perspecti
va da búsqueda de novos modelos 
de seguridade que garantan a paz 
merece o apoio de todos. O Anuá
rio é un bon traballo que non debe 
pasar desapercebido. • 

XUUO RIOS 

Yann -Edith : A odisea tle 
Seron e Capitán Futuro de 
Bou rgu ignon. • 
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Unha cita só 
cinematográ
fica 

Semana 
Internacional de 
Cine de Valladolid 
Precisión organizativa e calidade 
no conxunto da sua programación 
son os dados que mellor definen o 
desenvolvimento da Semana Inter~ 
nacional de Cine de Valladolid, 
que ven de celebrar o seu trixesi
mosétimo cumpreanos. 

Nove esgotadoras xornadas de ci
ne, mesas redondas, roldas de 
prensa e actos diversos compuxe
ron a XXXVI Semana Internacio
nal de Cine de Va11adolid (Seminci 
92). Douscentos títulos (70 curta
metraxes e 134 longametraxes ), 
entre os que foi posíbel topar cine 
de calidade, unha grande afluéncia 
de público e un controvertido pal
marés, resumen a presente edición 
deste anual encontro cinematográ
fico, únanimemente considerado o 
mellor de cantos todos se celebran 
no território español. 

Desprovista das servidumes da ca
tegoría A (oferecer filmes absoluta
mente inéditos a competición, entre 
outras), a Seminci axunta cada ano 
na sua Sección Oficial unha escol
ma de títulos na que impera un ní
vel médio -e, ás veces, alto-- de 
calidade. Son os filmes de recente 
produción de maiot interese, nunha 
boa parte xa apresentados en festi
v ais extranxei-
ros. Esta garan-
tia de calidade 
promove unha 
masiva afluén
cia de público a 
cada un dos tres 
pases que teñen 
as películas to
das desta sec
ción, cumprindo 
asi o certame un 
dos primordiais 
obxectivos de 
todo festival ci
nematográfico: 
a sua integra
ción no tecido 
social da cidade 
onde se celebra. 

Esta 
garantia de 
calidade 
promove 
unha 
masiva 
afluéncia 
de público 
a cada un 
dos tres 
pases que 
teñen as 
películas. 

Polémico palmarés 

As decisións do xurado internado- · 
nal conformaron un palmarés polé
mico que curiosamente tivo, en li
ñas xerais, o beneprácito da prensa 
supostamente máis influínte: os 
grandes rotativos madrileños, e a 
desaprobación dos informadores 
de "províncias'', coincidente, nesta 
ocasión, coa opinión do público, 
claramente expresada no decurso 
da entrega de galardóns. 

Que, entre os catorce filmes parti
cipantes, se concedese a Espiga de 
Ouro a Léolo, do canadiano Jean
Claude Lauzon, espléndido relato 
anticonvencional e afinado canto a 
imaxinación, a capacidade de so
ñar e a fantasía como resposta ao 
mundo adverso, é, sen dúbida, a 
decisión máis acertada; pero, colo
carlle a sua beira O longo dia aca
ba, no que o británico Terence Da
vies volve a -non- contarnos o 
que. en Voces distantes (Espiga de 
Ouro , hai catro anos) -as suas 
lembranzas adolescentes- , a nos 

tocar o mesmo pero máis carrega
do de bombo, non era preciso. 

Pódese entender a concesión da 
Espiga de Prata a Daens, do belga 
Stijn Coninx, filme de moi boa 
factura, formalmente clásico, be
nintencionado, de archisabida his
tória, inecesariamente longo e dis
cursivo, sobre a loita de clases na 
Bélxica da revolución industrial. 

O Premio ao Mellor Novo Direc
tor, concedido a sueca Susanne 
Bier por Freud marcha da casa, 
drama familiar contemporáneo de 
composición fundamentalmente 
coral , pódese entender desde os 
presupostos de defensa do cinema 
europeo. 

O Prémio a Mellor Actriz, conce
dido a francesa Brigitte Roüan por 
Oliviedr Olivier, da directora polo
nesa Agnieszka Holland, história 
melodramática próxima a crónica 
de sucesos, podía moi ben ter sido, 
asimesmo, para a finesa Merja La
rivaara polo seu espléndido traba
llo en O pozo, de Pekka Lehto, 
drama de tintes tráxicas sobre a in
comunicación e o isolamento. 

Que non se concedese o Premio ao 
Mellor Novo Director ao norte
americano Howard Franklin pola 
sua primeira realización en 
solitario, O ollo público, contun
dente narración sobre un fotorre
porteiro neoiorquino dos anos 40, 
tan interesado nos aspectos artísti
cos da sua profisión ·como en con
servar a sua independéncia, resulta 
tan chocante como que ao seu ac
tor principal, Joe Pesci, non o ga
lardoasen co Prémio ao Mellor Ac
tor, concedtdo ao conxunto de in
térpretes (Al Pacino , Jack Lem
mon , ALec Baldwin, Ed Harris, 

Ken Loach. 

J onathan Pryce, Alan Arkin e Ke
vin Spacey) da tamén norteameri
cana Glengarry Glen Ross, de Ja
mes Foley, drama sobre a despia
dada loita duns "brokers" imobiliá
rios para conseguir as suas vendas. 

A concesión do Premio· Especial 
do Xurado a produción española 
Una estación de paso, posta de 
"longo" de Gracia Querejeta, da 
man produtora do seu pai, história 
dunha misteriosa casa e a curiosi
dade que desperta nun mozo vici
ño, filme torpe en todos os seus as
pectos, pasará aos anais do absur
do universal. 

Pola sua parte, o xurado da sección 
"Tiempo de Historia", concedeu o 
seu prémio a produción española 
La cruz del Sur, do chileno Patricio 
Guzmán, interesantísimo docu
mental sobre a tradición relixiosa e 
a sua relación coa loita de clases 
no continente iberoamericano, e 
sendas mencións especiais a Sue
ños de opio en Macondo, coprodu
ción hispano-colombiana do Co-

(continua na páxina seguinte) 
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lectivo Naquén, e a Asedio, do 
alemán Thomas Kufus. 

Ken Loach: 
rebeldia e solidez 
Vinteoito títulos, de diversas metra
xes, da autoria de Ken Loach, Fa
m il y Life, Days of Hope, Kes, 
Black jack, entre outros, constitui
ron "a maior retrospectiva xamais 
oferecida sobre este autor". A Se
minci rendiu, asi, homenaxe ao 
mestre británico, "un dos cineastas 
máis sólidos dos nosos dias", forma
do na mellar tradición do Free Cine
ma, as producións máis recentes do 
cal, Axenda oculta, Prémio Especial 
do Xurado en Cannes-90, e Riff
Raff, Espiga de Prata na pasada edi
ción e, posteriormente, Félix a me
nor película europea do ano, poñen 
de manifesto o seu alto nível de ma
durez e rigor profisional. 

Perxonaxe polémica en todos os 
seus ámbitos, Pilar Miró tivo, asi
mesmo, o seu espazo na Semana. 
Unha ampla selección dos seus tra
ballos televisivos e as suas s'eis 
longametraxes para cine integraron 
este ciclo, organizado, co patrocí
nio da Sociedad General de Auto
res de España, no ánimo de revisar 
a traxectória profisional desta di
rectora, figura clave do cinema 
español dos últimos quince anos. 

Polo demais, a edición de novas 
publicacións (ademais do catálogo 
e o diário boletin, os libros sobre 
Kenneth Loach, Gabriel Figueroa 
e Pilar Miró) e a celebración de 
mesas redondas, exposicións, con
feréncias de prensa coas diversas 
personalidades, directores, produ
tores, actores, etc., asistentes cons
titu iron o axeitado complemento 
da oferta realizada por este modé
lico encontro audio-visual.+ 

MIGUEL CASTELO 

O doutot 
Carlos e 
Míster Luís 
O Péndulo 

Agora que as programacións das 
distintas cadeas está enchéndose 
con desacougante celeridade de 
programas esperpénticos, dos que 
xa non é ~etentadora única a infa
me Tele-5, a TVG tamén se su
mou a este carro. Se adxudicamos 
tan negativa calificación ao espa
zo de debate O Péndulo non é po
lo seu mal gosto (que, afinando 
moito, só poderiamos atopar no 
bigotiño do seu presentador-direc-

A arte como 
revulsivo 

Pau Riba, Albert 
Pla, Olla ó can 

Recentemente vénse de reeditar no 
mercado do disco unha gravación 
históríca: Dioptria, dobre álbum 
do catalán, nado en Mallorca, Pau 
Riba. E como por unha sorte de ca
sualidade, o seu paisano, colega e 
quizá tamén discípulo Albert Pla 
decantouse polo español no seu 
terceiro disco, primeiro neste idio
ma (No sólo de rumbas vive el ho
me). Aqui na Galiza, alleos á feliz 
circunstáncia da coincidéncia des
tas duas producións, un novo gru
po disponse a entrar nos estúdios 
de gravación, lago de vários meses 
de rodaxe de palco en palco: Olio 
ó can ameazan con pór ao rural ga
lego en solfa. Nos .tres casos, a de
bilidade anti-convencional, máis 
ou menos próxima ao insólito, é 
unha característica comun. Como 
nos vellos tempos de Voces Ceibes 
e Els Setze Jutges , malia que nesta 
ocasión sen vasos comuniéantes 
polo meio, os dous extremos do 
Norte peninsular volven estabele
cer entre si unha corrente de es
pontánea simpatía. 

Pau Riba é unha brillante mostra 
da continuidade dunha tradición, 
herdada do seu avó Caries Riba, o 
poeta vangardista que traduciu ao 
catalán versos dos cláiscos gre
gos, e escrebeu no noso idioma 
Cantares d' amor e d' amigo. Pau 
integrouse en "Els Setze Jutges" 
da man de Mª. M. Bonet como an
fitriona, e mentres no comun dos 
cai:itautores cataláns da época im-

tor) , nen por chabacanaria nen
gunha, senón polo curioso xogo 
que se dá entre a imaxe televisiva 
que o seu responsábel tenta dar e a 
sua prática. diária na prensa como 
implacábel colunista, que non dei
xa títere (pero sempre que o títere 
sexa de determinada filiación) con 
cabeza. Este "doutor Carlos" da 
sua rentrée televisiva, que fala no 
galega qiáis académico que sabe, 
convértese no "Míster Luís" no seu 
diário minarete xomalístico, fusti
gando cunha saña que soe descali
ficar a todo aquilo ou aquel que lle 
ula algo ao xofre infernal que para 
el deben despedir os nacionalistas 
e o idioma galego. Se a este curio
so desdobramento engadimos que 
os .seus contertúlios do outro dia, 
Abel Caballero e mariano Rajoy, se 
expresaban en todo momento nun 
(imperfeito) español adubiado por 
esa -gloriosa fonética galega para a 

AS AVES DE RAPINA 
EN GALIZA 

Guía de campo e guía didáctica 
PABLO RODRÍGUEZ (OITABÉN) 

Olio aocan 

peraba a estéti
ca francesa dos 

Pau Riba é 
unha 
brillante 
mostra de 
continuida
de dunha 

B rassens, Brel 
e demais, Pau 
Riba decantá
base polo folk 
norte-america
no, descobrindo 
precozmente a 
Dylan. Formou 
duo cun tal Jor
di Pujo!, e no tradición, 
infcio da déca- herdada do 
da dos setenta seu avó 
gravou Diop- Carles Riba. 
tria, antolóxico 
disco, que nor-
malizaba o 
idioma cunhas 
historietas protagonizadas por 
personaxes tan entrañábeis coma 
a Rosa D' Abril, Noia de Porcella
na ou L ' home estátic, ao tempo 
que cantaba unha Canr;o 7~ en co
Lors. En Dioptría escóitanse cho
rar nencis, ladran cans e voces hu-

que non dan ato
pad o un eficaz 
antídoto nen nos 
laboratórios de 
Paco V ázquez, a 
situación era 
dun perfeito ab
surdo. 

Por iso non se
rá esaxerado 
ca loe ar es te 
péndulo non 
sabemos se ben 
quilatado, ao 
lado de coetá-
neos cúmios da 

Este doutor 
Carlos da 
sua rentree 
televisiva, 
convértese 
no Mister 
Luís no seu 
diário 
minarete 
xornalístico. 

senrazón televisada, coma esa 
"máquina da verdade" , onde a 
primeira mentira xa son as voces 
dobradas dos protagonistas, pois 
o invento é de importación, ita
liana of course. Tampouco lle vai 
moi atrás o programa da Milá, 

manas emiten onomatopeias; o 
son distorsionado, cal Jimi hen
clrix autóctono, sai da guitarra e 
baixo de Totti Soler, mentres Jor
di Sabatés toca os teclados: dous 
sobranceiros músicos, que o tem
po se encarregou de situar no pri
vilexiado lugar que hoxe en día 
ocupan no mundo da música con 
maiúsculas: ambos formaban par
te, xunto con outros tres colegas 
máis, do grupo que comparte con 
Riba o protagonismo da pequena 
obra: OM, pioneiros da chamada 
música progresiva no Estado es
pañol. Posteriormente acompaña
rian ao galega Jei Nogueral no 
seu primeiro disco. Pau Riba 
criou escala, e proba <liso é outra 
reedición con selo catalán de ga
rantia: o álbum Calquer noite po
de saír o sol, de Jaume Sisa. 

A finais da década dos 80, Albert 
Pla dábase a coñecer publicamente 
conseguindo o primeiro prémio 
nun Concurso de Cantautores a ní
vel estatal. A sua aparición supuxo 
outro revulsivo no panorama de 
espécie, e no seu disco recén edita
do racha cunha suposta fidelidade 
lingüística, ao cantar en español: 
"Non só de rumbas vive o home, 
mália que esta expresión andaluza 
presida boa parte das cancións do 
álbum. Pla camufla unha Carta ao 
Rei Melch01~ dirixida á mesmísima 
institución monárquica; baila cun
ha mortífera Dama da gadaña; re-
1 a ta unha escatolóxica Diarrea 
mental ... desafía decote a capaci
dade de resisténcia do ouvinte. Co
erentemente, A. Pla toce unha pos
ta en cenário cuns adubios próxi
mos ao esperpento: recentemente 
vímolo na TVG cunha longa saia e 
unha melena, máis próprias dunha 
paisana entrada en anos que dun 
hippy. No seu recente disco, a eco-

, nomia de meios instrumentais re
forza unha interpretación, teatral 
por natureza. 

outra vella (con perdón) glória 
que retoma, coa pallasada de du
bidoso gasto e oportunidade da 
SIDA de Miguel Bosé. Será po
breza expresiva deste comentaris
ta, pero non se me ocorre outro 
calificativo ca o de "Hermidada", 
para este tipo de enxendros. Non 
tiña detrago o anúncio da repeti
ción do espazo "a petición popu
lar" (como aquela entrevista de 
lñigo a Solzenijstin ou aquel Es
paña-Malta). Voz en off en ton 
trascendental, dada a "crudeza" do 
asunto, anúncio inserido dunha 
marca de fornos patrocinadora do 
programa, vol ta á voz en off á que 
acompañan unhas letras ben gran
des que repiten o que a voz di, 
para reforzar a mensaxe. E nunha 
desas frases podemos ler "Lo 
volvería ha hacer ... " (sic). Digno 
disparate ortográfico para o ídem 
que anunciaba·. 

Na Galiza, Dario Moreira desmár
case Na Lúa e artella neste ano 
92 un novo grupo, que tampouco 
se distingue pola sua concesión ás 
boas formas: Olio ó can, montaxe 
de dous músicos co suporte efec
tista dunha máquina, que se por 
algo se distingue é pola sua doada 
ensamblaxe jazz:: rock. As histó
rias que cantan proceden do mun
do rural: a intriga viciñal pala 
violación dunha cabra; as andan
zas dun crego, que precozmente 
mudou a sotana polos pantalóns 
de pana; o sádico marido que ma
llaba na muller cando non tiña 
que facer. A estas alturas do sé
culo, o novo grupo consegue ser 
orixinal, cantando en galego con 
frecuentes jeadas. 

Fartos de tanto yupismo, detéctase 
en certos novos cantore unha re
cuperada estética feista. A irreve
réncia, o esperpento, a provoca
ción, o desaliñado ... unha ampla 
gama de variadas opcións artísti
cas, que contrastan coa imaxe do 
cantautor otánico con garavata. 
Sempre houbo criadores que en
tenderon a arte coma un axente re
vulsivo, tanto no fondo como so
bretodo na forma. Por cinxirnos a 
este mundo da canción, compre ci
tar a Tom Waits , novamente de ac
tualidade por mor da película de 
F.F. Coppola, ademai do seu novo 
disco, no que recolle ons de mar
telos: hai moito lixo ciscado por aí 
e pensei que quizá poderia facer 
algo con el, declarou o arti ta ame
ricano, a respeito do seu último 
traballo, Bone Machine. 

Hai moitos cantautores que se mo
ven neste terreo da acritude, ás ve
ces tinxida de tenrura: Pi de la Se
rra en Catal un ya, Mikel Laboa en 
Euskadi, Paolo Conte Itália ... can
tores en permanente desafío.+ 

X.M.E. 

Ainda non repo to da voráxine 
Milaniana, tivemos a anta pa
ciéncia de tragar o "dou iguales 
para hoxe", a aber, a érie das 
noite do Venre en Tele-5. As 
dúa teñen nome de zona re i
denciais norteamericana : Beverly 
Hills (Sensación de Vivir) e Me/
rose Place. A dua emiten e con
secutivamente e amba tratan da 
peripécias de guapísimo /a e ri
quísimos mocetes. Tamén a dua 
rezuman un notábel conservadu
rismo, unha ráncia moralina e un
ha repateante falsidade nas rela
cións entre os personaxes. Séries 
de cabeceira da "p ijeria'', veñen 
sendo unha versión actual camu
flada de moderna daquelas comé
dias de Doris Day, mais con aban
do menos enxeño e con moitos 
piores figurins, digo actores.+ 

G. VILAS 

ama 
editora 

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

Apartado 1168 • 32001 OURENSE 
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NORIEGA VARELA NO GAITEIRO DE LUGO 
SOBRE A AUTORIA DE TRES TEXTOS POÉTICOS ESCRITOS hN vAL.t\JO DURANTE A GUERRA CIVIL 

A faceta de Noriega Varela como 
poeta comprometido co bando su
blevado en 1936 contra a legalida
de republicana foi posta de mani
festo por Cláudio Rodríguez Fer 
na sua tese de doutoramento A li
teratura galega durante a guerra 
civi l ( 1936-1939 ), lida no ano 
1991 e da que agardamas unha 
pronta publicación, polo grande in
terese que apresenta, tal e como 
unanimemente proclamou o tribu
nal que a xulgou. Xa con anteriori
dade, o mesmo autor publicara un 
artigo en A Nasa Terra (17-5-
1990) onde, baixo o título de "O 
gaiteiro vai á guerra", consideraba 
a Noriega Varela autor dos tres 
"Xuícios do Ano" aparecidos no 
popular calendario O Gaiteiro de 
Lugo no período en que se desen
volveu a guerra civil, quer dicer, 
durante 1937, 1938 e 1939. Mais 
hai que ter en canta que nos tres 
textos non figura nengunha indica
ción da autoria, feíto explicábel 
polo seu forte compromiso a favor 
do sublevados. 

Ainda con reservas, pois desde o 
primeiro momento tivemos dúbidas 
sobre a sua autoria, incluímos eses 
tres "Xuícios do Ano" no libro A 
cara oculta de Noriega Vareta 
(biografia e textos esquecídos). Un 
estudo máis repousado de toda a 
obra deste autor, feito con motivo 
da preparación da tese de doutora
rnento Antonio Noriega Vare/a: vi
da e obra. Edición crítica, lida en 
Xullo de 1992, fixo que as suspei
tas fosen en aumento, chegando a 
cuestionármonos a inclusión deses 
tres textos dentro da obra do autor 
de Do Ermo. As dúbidas sobre a 
autoria dos mesmos non afecta pa
ra nada ao claro apoio do poeta ás 
forzas rebeldes dirixidas polo xene
ral Franco, apoio patente noutros 
poemas en galega e español desta 
mesma época. 

Noriega Varela iniciou a sua cola
boración en O Gaiteiro de Lugo no 
ano 1931, como el mesmo indica 
no "Xuício do Ano": 

on liña leira, nin leiro, 
nin chavóla, nin palleiro; 
mais ¡qué bon teto ora zugo! 
¡Cheguei a tamborileiro 
d'o Gaiteiriño de Lugo! ... 
Castro Lamas, un iñor 
novño, e de moito humor, 
visto que o ano novo chega, 
díxome: ' amigo oriega, 
hay qu 'apandar e o tambor". 

E te "Xuício do Ano", a sección 
mái importante do famoso calen
dario, vai asinado coas inicais 
"A.N.V.", que non deixan lugar a 
dúbidas sobre a autoría, igual que 
os dos ano seguintes, 1932 e 
1933; ne te último mesmo hai re
feréncia ao traslado do poeta desde 
a Graña de Vilarente, no concello 
de Abadin, a Chavin, nas proximi
dades de Viveiro, onde se xubilará 
como mestre: 

A facer mofa de min 
ben disposto, dixo: "ó fin 
aquí está o tamborileiro 
que fuxindo d'O Gaiteiro 
se escurecéra en Chavin". 

Os "Xuícios do Ano" 1934 e 1935 
van asinados como "Un pardabán" 
e "O tamborileiro d'Espiñarcao" , 
respectivamente, e non oferecen 
nengunha dúbida sobre a autoria de 
Noriega, pois coinciden cos ante
riores nos rasgos formais, lingüísti
cos, humorísticos e ideolóxicos. 
Ademais, xa no ano 1932 usara pa
ra o "Xuício do Ano" o subtítulo 

X. RAMON FREIXEIRO MATO 

No centro Otero Pedrayo e á sua diréita Noriega Varela 

de '"Pronóstico~ d"un pardabáo" e 
nuo poema manuscrito de 1940, 
aparece como dedicatória "Pra un
ha "señorita" ... de Espiñarcáu'', lu
gar da freguesia de Romariz, no 
concello de Abadín, tamén citado 
no poema "prás canónigas'', incluí
do no libro Montañesas (Donde 
había colorados / refaixos, campa
ba o cego /de Espiñarcao, un bra
ñego .. .). Nestes número de O Gai
teiro de Lugo que van desde 1931 a 
1935 N oriega non se limita a facer 
os "Xuícios do Ano", senón que in
cluí vários dos seus poemas xa pu
blicados anteriormente e mesmo un 
inédito, a i como coleccións de re
frán , cantare , adiviñanzas e ditas 
populares, que o converten no cola
borador máis importante, con moi
to, desta publicación. 

Desde 1936 a 1939, ambos os anos 
inclu ive, non volve aparecer nen
gún texto asinado por Noriega ou 
pertencente á sua obra coñecida, 
polo que se pode suspeitar que a 
sua colaboración con O Gaiteiro de 
Lugo talvez finalizase en 1935. O 
"Xuício do Ano" 1936 vén asinado 
neste popular calendário por Antón 
de Sirgal, pseudónimo do cura Teo
lindo Cortiña Toural, quen xa fixe-. 
ra o do ano 1926, por exemplo. No
riega publicará un "Xuício do Ano" 
1936 na revista Vallibria, de Mon
doñ edo, asinando co seu nome 
completo (nº 308, de 12.1.1936), 
onde fai alusións a Xeraido Castro, 
proprietário de O Gaiteiro de Lugo, . 
insinuando que non lle pagara o 
seu traballo anterior: 

¿Como estóu eu? ¡Coma tres 
c'unha zoca n-a pucharca! 
Si é que toco, ¿cobraréi? 
¿E si non toco? ¡Non paga! 
Pois ... ¡ende ben! ¡Maus á angueira! 
e, si o punteiro me falla, \ 
c' o aire que sal dó roncón 
iremos suprindo a falta 
d'O Gaiteiriño de Lugo 
(que de Dios goce sua y-alma). 

Con estes antecedentes, e desapa
recido o nome de Noriega e as suas 
composicións nos calendarios do 
período 1936-1939, achámonos 
coa atribución dos "Xuícios do 
Ano" de 1937, 1938 e 1939 ao po
eta de Mondoñedo, cuxa autoria, 
segundo Claudia Rodríguez Fer, é 
referendada por Filgueira Valver
de, entón catedrático no Instituto 
de Lugo, quen colaboraria activa
mente nas sucesivas edicións de O 
Gaiteiro de Lugo desde 1936, ano 
a partir do que sai totalmente en 
galega por iniciativa sua, até 1957. 

••••••••••••••••• 
As dúbidas sobre 

a autoria non 
af e eta ao claro 

apoio do poeta ás 
f orzas rebeldes 

ditixidas por 
Franco 

Razóns de carácter fundamental
mente lingüístico, ainda que tamén 
métrico, estilístico e ideolóxico, 
alén das consideracións anteriores, 
lévannos a cuestionar seriamente 
tal autoría. 

1 
N oriega Varela ten unha clara con-
ceición lingüística desde os seus 
primeiros pasos poéticos, e a ela se 
mantén fiel ao longo da sua dilata
da traxectória literária. O seu códi
go lingüístico pódese resumir en: 
fidelidade á língua popular, a partir 
da que elabora a sua língua literá
ria; solucións morfolóxicas e léxi-

cas tiradas do galega mindoniense 
(modelo dialectal de língua); rexei
tamento de propostas estandariza
doras formuladas polo movimento 
galeguista (ausencia, en xeral, de 
pseudogaleguismos e diferencialis
mos equivocados, abundáncia de 
castelanismos próprios da fala e 
solucións ortográficas e morfolóxi
cas á marxe da tradición galego
portuguesa). A sua fidelidade a es
te modelo de língua fica patente 
nas correccións manuscritas que el 
mesmo realizou nun exemplar de 
Como Jalan os brañegos dedicado 
a Couceiro Freijomil, onde rexeita 
calquer alteración do seu sistema 
ortográfico ou das suas escollas 
morfolóxicas e léxicas; escrebeu 
na portada da obra: "Da Real Aca
demia Gallega lo puso el editor sin 
mi permiso; y Antón por Antonio; 
unllas (muchas veces), por uñas; i, 
por y; locucións, por locuciós; ad
verbiás, por adverbiales; refráns, 
por refrás; etc., etc. "Tamén corri
xe sistematicamente man por mau, 
ou com' un, com' unha por com' on, 
com' onha, etc ... Téñase en canta 
que este libro foi edtiado polos na
cionalistas de "Nós". 

A OPOSICION 
AS IRMANDADES 

Noreiga opúxose sempre aos inten-: 
tos das Irmandades da Fala, a cu
xos membros chamaba despectiva
mente "irmauciños da tala", por 
elaborar un modelo comun e su
pradialectal de língua e, en xeral, 
estivo en contra de todo o movi
mento galeguista e nacionalista, e 
dos seus esforzos normalizadores. 
Afirma del· nunha carta a Teixeira 
de pascoaes (de 29.12.1922): "Para 
engrosar sus filas (Dios nos tenga 
de su mano!) es condición indis
pensable no saber ni una palabra 
de gallego (ellos inventaron una 
jerga abominable)". 

Os tres "Xuícios do Ano" en cues
tión seguen un mesmo sistema de 
representación gráfica e apresentan 
as mesmas solucións morfolóxicas 
e similares escollas léxicas. Al
guns dos fenómenos lingüísticos 
que aparecen nos tres textos e que 
se afastan da praxe idiomática do · 
autor de Do Ermo son os seguin
tes: contracción ao en todos os ca
sos, frente ao uso sistemático de ó 
en N oriega; contración ca, cas en 
vez de coa e coas usadas sempre 
polo autor, pra os, pra as ... frente 
a pr' os, pr' as; representación da 
conxunción copulativa seguida do 
artigo como i-o, i-a ... ou i-en, i-é, 
no canto de y-o, y-a, y-en, y-é .. . 
utilizadas en toda a obra do autor; 
ceo por ceyo; man, gran, chan, ir
mán palas formas mau ou mao, 
grau ou grao, chau ou chao, ir
mau ou irmao; plurais en -ns (ta
beiróns, xamóns, bens, irmáns) 
nunca empregados por Noriega, 
que segue sempre a norma do gale
ga central (bes); casos de teísmo 
insólitos no autor (¡Quen te dixe
ra, gaiteiro ... ; Se inda veñen ma
les, cala, que piares te virían ... ); a 
forma galega, galegos que aparece 
nos tres textos reiteradamente fora 
introducida polas Irmandades, ás 
que Noriega se opuxo, usando 
sempre gallego(s); outras forma 
como outa, ar, dor, doores, siños, 
Apóstolo ... , xamais empregadas 
por Noriega, podian encaixar per
fectamente no que el mesmo cha
maba "barbarismos atroces das Ir
mandades da Fala". 

Algúns destes rasgos poderian-se 
atribuir á intervención doutras per
soas que alterasen o texto en contra 

da vontade do autor, mais non pare
ce o caso, pois Noriega era extre
madamente coidadoso e exixente 
neste aspecto e, ademais, nos tres 
número de O Gaiteiro de Lugo hai 
outros textos transcritos cun siste
ma gráfico parecido ou igual ao 
que el empregaba habitua,mente. 

Tamén na métrica se achan argu
mentos para dubidar da autoria de 
Noriega, que era un magnífico 
versificador e se axustaba cons
tantemente aos moldes tradicio
nais, sen apenas alteracións; prati
camente non se acha .un verso en 
toda a sua produción que non gar
de a regularidade métrica, mesmo 
naquelas composicións mais in
trascendentes e tamén nos "Xuí
cios do Ano" da sua clara autoría. 
Porén, no de 1937, que forma un 
romance de octosílabos con dous 
tipos de rima, os sete primeiros 
versos son decasílabos, o v. 8 é 
hendecasílabo e o v.17 hexasíla
bo; o texto de 1938, tamén roman
ce de octosílabos con rima asoan
te en -á, ten unha tiraxe inicial de 
oito versos con rima consoante 
- aab- aab , combinación nunca 
empregada polo autor. 

O "Xuício do Ano" 1939 constitui 
un caso especial, onde as suspeitas 
da sua autoría se converten prati
camente en evidéncias que negan 
a de Noriega Varela; metricamente 
consta de duas partes: romance 
con rima en - á (vv.1 -58) e dez pa
reados de versoa alexandrinos 
(vv.59-78), xamais empregados 
polo autor mindoniense. Ademais 
de acentuarse neste texto os rasgos 
lingüísticos impróprios do poeta, 
hai nel un trasfondo ideolóxico de 
carácter galeguista que Noriega 
nunca tivo: 

-Adiviño o porvir poi-os siños do escudo, 
cruces, calis e hostia, falan de un vivir duro; 
siños de sacrificio, non de vida tevián, 
espellan o futuro deste pobo cristián ( ... ). 
Vexo a estrada do Apóstolo cuberta de romeiros 
como os que n'outro tempo enchian os vieiras, 
vexo montes cubertos poi-a frouma dos pinos, 
a cantar vagarosos os seculares hinos, 
vexo campos vizosos e froitosos pomares 
e videiras cargadas e quentor nos fogares, 
i-os galegas sofridos, trunfando nas campañas 
i-agarimada a terra que é nai das Españas. 

Lendo versos como estes un ten a 
sensación de non estar perante o 
autor de Montañesas e Do Ermo ou 
das composicións satíricas e humo
rísticas da sua última época, senón 
diante dun poeta pertencente ao 
movimento galeguista que, dalgun
ha maneira, teña participado das in
quietudes lingüísticas das Irmanda
des da Fala ou dos ideais galeguis
tas que animaron a xeración do Se
minário de Estudos Galegas. 

É sintomático, ademais, o feíto de 
que non haxa nestes tres textos 
nengunha crítica directa ou indi
recta ao galeguismo e aos seus 
símbolos e institucións, verdadeira 
teima constante de Noriega nos 
"Xuícios do Ano" anteriores, xun
to coa · ridiculización da figura de 
Azaña, tampouco aludida agora. 

Todo isto, para concluir, cuestiona a 
autoria de Noriega Varela dos "Xuí
cios do Ano" 1937 e 1938, que, en 
todo caso, de seren del, estarian ma
nipulados lingüísticamente, e nega 
praticamente a posibilidade de que 
o poeta mindoniénse sexa o autor 
do "Xuício do Ano" 1939.+ 

XOSÉ RAMOr\ FRElXEIRO MATO É ALTOR 

DE "A CARA OCLLTA DE NORIEGA VAREL'\ 

(ED. LAIOVEt\TO). 
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En A Desfeita, vostede utilizaba 
a progresiva degradación urba
nística e do entorno natural nun
ha vila calquer como paradigma 
de "condutas e ambientes carac
terísticos da Galiza destes anos". 
A primeira edición do romance 
-un relato que con calculadas 
doses de humor retrata un pano
rama catastrófico: a perda de 
identidade dun povo seducido 
por todo canto de máu ven de fó
ra- saiu no ano 81. Segue a ser 
isto un ha desfeita? 

Penso que o problema de Galiza é 
a destrución das cidades. lso xa 
ven de lonxe. Logo ven a destru
ción das vilas pequenas e tamén a 
destrución da natureza, da paisaxe. 
Mesmo agora comezamos a ter o 
problema engadido da peste dos 

carvallos. Creo, efectivamente, que 
a traxédia maior de Galicia é a des
trucción á que está submetida en 
todos os aspectos, e ao meu pare
cer non se mellorou nese sentido, 
senón que seguimos como antes. 

Incluso é posíbel que, lonxe de 
desaparecer, as razóns que o mo
tivaron a denunciar este proceso 
de destrución se acentuasen nes
tes dez anos? 

O Plano Forestal, o cultivo do euca
lipto e todo iso, tenden a agravar os 
problemas e non vexo que haxa un
ha política destinada a corrixir esta 
situación, que a min paréceme que 
está cada vez pior, a do urbanismo, 
a da paisaxe, e cando fa]o da paisa
xe non me retiro a algo estético, re
fuome á natureza de Galiza. Penso 

'Nen a Xunta nen o ILG 

Camilo Gonsar 
'A cultura galega 
está tnoi condicionada polo atniguislllo' 

•F.A./l.D. 

Camilo González Suárez-Llanos 
naceu na vila de Sárria no ano 31 . 

ruralismo tantos anos en boga e 
posuidor dun estilo próximo as 
vangardas literárias do momento, 
Gonsar participou no movimento 
renovador da narrativa galega á 

Licenciado en Direito e Filosofia, 
exerceu até hai pouco como 

par de xente como 
Méndez Ferrín e 

catedrático desta última 
especialidade na cidade 

olívica, onde fixou a sua 
residéncia. No 60, 

coincidindo coa sua 
estáncia como profesor 

na universidade de 
Syracuse, nos EE.UU., 

deuse a coñecer coa 
recopilación de contos 
Lonxe de nós e dentro, 

actualmente usa o nome 

'Gonzalo Mourullo. O 

literário de Camilo 
Gonsar. Afastado do 

que os culpábeis da destrucción son 
sobretodo os poderes públicos, que 
non tomaron as medidas necesárias 
para evitar esta degradación, que 
non se dá noutras partes da Europa. 
lsto non é progreso, é todo o contrá
rio. Se un vai a Franza, a Alemaña, 
ou a Inglaterra, vé que o que pasa ali 
e moi distinto do que pasa aqui. En 
A Desfeita, cando falo da Vtla refí
rome máis ben a Galiza en xeral. os 
problemas que estaban aí penso que 
seguen, e o estado español neste 
sentido está moito pior que a Eum
pa. Pero é que dentro da Europa, 
Galiza é o que está pior, isto nótase 
incluso no Camiño de Santiago: a 
zona máis deteriorada é a galega. 
Unha maior cultura impediría que se 
levaran a cabo moitas cousas total
mente anormais, mais tamén penso 
que os políticos tiñan a obriga de 

educar e levar cultura ao povo, e 
non o están facendo. O outro dia vin 
unha reportaxe sobre o sel vaxismo 
español nas festas, o maltrato dos 
animais é hoxe máis grave que hai 
uns anos. Penso que a culpa disto é 
dos poderes, que non fan o necesá
rio para educar o povo. Non sei, a 
min o povo non me parece culpábel, 
parécenmo máis ben os partidos e 
os líderes políticos. 

Voltando a degradación estética 
das nosas vilas, vostede xa falou 
da proliferación de bares híbri
dos, edificios "estafermos'' e ma
crodiscotecas rurais. Que pensa 
da masiva presenza de churras
carias en toda a xeografia galega? 

autor de Cara a Times 
Square e A Desfeita, 
romance co que gañou 
no 84 o Prémio da 
Crítica, conf ésase 
inimigo dos prémios 
literários -"As 
oposicións dos 
escritores"- e alleo á 
vida social: "quen queira 
que lea os meus libros". 

A min paréceme unha degradación 
social. Todo isto debería estar regu
lamentado de forma que as churras
carías ou as whiskarias non prolife
rasen dunha maneira tan anárquica. 
A degradación urbanística das vilas 
e das cidades segue a producirse, e 
máis en Galiza. Non estou moi in
teirado, pero penso que a Xunta an
terior tiña unha lei sobre a cuestión 
urbanística, pero a Xunta actual 
anulou esa lei. Houbo unha volta 
atrás. Non vexo nengun cámbio sig
nificativo neste sentido e penso que 
as vilas e as cidades están cada vez 
máis feas. Vigo leva máis de oito 
anos governado polo PSOE e non 
hai máis que telóns de cimento, non 
se fixo nen unha zona verde céntri
ca. Ao contrário, todo o que había 
antes tende a destruirse e a ser subs
tituído por blocos de fonnigón . 

promoven o achegamento ás culturas de língua portuguesa' 
Como bon coñecedor da língua 
e da cultura norueguesas, pensa 
que as culturas minoritárias e 
de pouca difusión -como a no
rueguesa ou a galega- poden 
sobreviver por moitos anos? 

Non podo dicer que saiba norue
gués. Sei o suficiente para ler al
gun romance moderno, pero tanto 
como falalo ... Eu penso que si po
den, de feito a cultura norueguesa 
ten figuras universais como Ibsen, 
e a galega ten unha tan importante 
como Rosalia, ambos recoñecidos 
por todos os estudos de literatura 
universal. Teño que dicer que non 
son lusista, mais periso que Galiza 
e o idioma galego forman parte do 
mundo cultural --do mundo idio
mático, polo menos- portugués e 
brasileiro, e iso non se aproveita 
suficientemente. Creo que a nor
mativa ortográfica actual fai o idio
ma ilexíbel para os luso-falantes, 
producíndo11e desconcerto. Penso 
que, sendo fieis ao galego maiori
tariamente falado, haberia que mo
dificar a grafia para que fose lexí
bel no mundo luso-brasileiro. 

Porén, vostede ten ironizado so-

bre as protestas de Rodrigues 
Lapa ... 

Rodrigues Lapa o que trataba era 
simplesmente substituir o galego 
polo portugués. A min iso si que 
non me parece realista, porque 
aprender portugués para un galego 
é como aprender un idioma ex
tranxeiro. A pronúncia portugue
sa, a escrita, son moi distintas. Fo
le <licia que a fala é o que se fala. 
penso que por unha parte tiña ra
zón, hai que ser fiel ao idioma re
al. Se o idioma real pode evolu
cionar cara a unha maior pureza, 
mellor. A TVG, no idioma que 
emprega nas dobraxes, a veces dá 
unha impresión de irrealidade. É 
certo que en galego a maneira co
rrecta de dicir adiós é adeus, pero 
se estamos ouvindo constante
mente adeus, ouvimos unha pala
bra que en Galiza perdeuse. Podí-

. ase dicer deica logo, abur, calquer 
cousa, e de vez en cando dicer 
adeus tamén, pero non pór cons
tantemente algo que está en desu
so. Por iso son inimigo do galego 
non realmente falado. Agora, pen
so que se pode transcreber o gale
ga falado dun modo máis afín á 

ortografía portuguesa de forma 
que, como dicia antes, un portu
gués o entenda perfeitamente. Por 
outro lado, paréceme lexítimo que 
un escritor galego queira escreber 
en portugués. O que xa me parece 
erróneo é que diga que iso que fai 
é escreber en galego. 

Como embaixada "representati
va" da cultura galega, Fraga le-

Penso. que se 
pode 
transcreber o 
galega falado 
dun modo mais 
afín á ortografía 
portuguesa de 
forma que, un 
portugués o 
en ten da 
perfeitamente. 

vou a Torrente e a Cela a un re
cen te encontro con escritores 
portugueses en Viana do Castelo. 
Que lle parece isto? Está a Xunta 
a promover o achegamento ás 
culturas de língua portuguesa? 

A min paréceme que Cela e To
rrente son escritores españois e 
non galegas. Forman parte da lite
ratura española e, nese sentido, 
non entendo moi ben esa elección. 
Nen a Xunta nen o Instituto da 
Língua Galega promoven o ache
gamento a estas culturas. A nor
mativa actual é en parte culpábel 
<lesa separación e a Xunta poderia 
facer máis nese senso. Por exem
plo, eu lin unha entrevista con 
Mário Soares na que dicia que lle 
era máis fácil ler o castelán que o 
galego. Unhas modificacións moi 
pequenas e simples farian o gale
ga máis fácil para o portugués que 
o castelán, que seria o lóxico. A 
comunicación entre Galiza e Por
tugal debería ser cada vez maior. 
Entón, idiomaticamente debería 
tenderse tamén a unha maior co
municación das duas línguas. 

Mais vostede nas últimas edi-

cións acatou a normativa oficial. 
Trátase de non crear confusión? 

En principio, o que se podía pedir 
é unha maior permisividade. De de 
logo, non son partidário de dicer 
sen máis "eu non acato a norma 
oficial", porque tratar de anulala 
paréceme imposíbel. Mais, xa que 
esta normativa admite certas va
riantes, tamén debería admitir va
riantes maiores. Por exemplo, en 
vez de "ñ" ou "11" debería permitir 
usar tamén o dígrafo portugués 
"nh" ou "lh". É necesário para que 
os luso-falantes podan ler con co
modidade o galego. Non son dos 
que pensan que hai que ignorar a 
normativa oficial, é a que se estuda 
nas escalas, as editoras procuran 
ter unha normativa uniforme e en 
certos casos convén acatar esta ten
dénc ia. Pero vamos, xa <lito que 
hai que ser máis permisivos. Nos 
dicionários de galega aparece a pa
labra "man", pero se debería admi
tir tamén "mao", que é como dici
mos moitos. Hai que admitir as di
versas variantes e a posibilidade de 
substitución de certas letras e ou
tras formas ortográficas, como os 
guións, polas portuguesas.• 



E no terreo da cultura? 

Para os governos municipais a cul
tura consiste no que se chama a 
"movida". Todo o que dan son 
cantantes americanos, música pop. 
No fundo, para eles non hai máis 
cultura que esa, en Vigo, na Coru
ña, en todas partes. E logo hai re
trocesos. Por exemplo, na Coruña 
estaban libres de praza de touros 
desde hai anos, mais agora volven 
tela. Eu penso que desde que está o 
Governo socialista, e anteriormen
te tamén coa UCD, non houbo un
ha europeización real do país, nen 
de Galiza nen do resto do estado. 
Os políticos non fixeron unha polí
tica educativa civilizadora. 

Vostede alude a un desequilíbrio 
co resto da Europa. Se é que po
de facelo en algo, en que aspec
tos pode favorecernos o proceso 
de integración europea actual
mente en curso? 

A economía e a agricultura galega 
parece que saen perdendo con to
dos estes cámbios. Creo que se 
houbese un poder real na Europa, 
este ería mái comprensivo que o 
que temo en Madrid. É a postura 
dos nacionalistas bascos, de Arza
lluz cando fala dunha unidade eu
ropea, afinal faria máis libres as 
pequena comunidades, pois xa 
non dependerían tanto do estado 
español, de Madrid. lso pode ser 
asi, pero todo dependen de como 
se encamiñe a unidade europea. De 
momento é unha unidade entre es
tados, quer dicer, as comunidades 
autónomas non teñen nengunha 
forza. Agora o presidente catalán, 
Pujol, que é representante dos po
deres "rexionais" europeu , talvez 
poderia facer algo, porque Catalu
ña é das comunidades que máis 
forza teñen. O camiño sería ese. 
Nos anos cincuenta falouse dunha 
Europa é a Europa dos estados, pe
ro creo que haberia que facer pre
sión para que as comunidades ta
mén pesasen na Europa. 

Ignorancia española 

No seu dia, vostede denunciou 
nun artigo de prensa a intransi
xéncia española a respeito das 
culturas periféricas, frecuente
mente expresada por xente como 
Francisco Ayala, Gregorio Sal
vador, etc. No seu conto España 
vista polo españois uns rapaces 
madrileños que viaxan en tren a 
Galiza ao chegar á estación de 
Ourense, comproban con surpre
sa que 'aquf hablan catalán". 

eguen vixentes e tas actitudes? 

Penso que si, é unha ignoráncia es
pañola anterga. Con re peito a e -
te señores, corno Ayala, Laín En
tralgo e outros, por unha parte son 
rnoi liberai s, pero a sua máxima 

Está cada vez 
pior o 
urbanismo, a 
paisaxe. E non 
me refiro a algo 
estético, 
refírome á 
natureza de 
Galiza. 

preocupación é a posíbel forza que 
poda adquirir sobre todo o catalán 
e tamén, paralelamente, o galega. 
O que máis lles preocupa é asegu
rar a uniforrnidade lingüística do 
estado. Paréceme moi mal, por 
exemplo, que a Real Académia Es
pañola se convirta nunha espécie 
de fiscal contra o que eles chaman 
"abusos" das línguas minoritárias, 
denunciando uns exames oficiais 
feítos en Cataluña porque neles se 
emprega o catalán e cousas asi. Iso 
é converter unha entidade cultural 
nunha entidade fiscal e case poli
cial. Non creo que estas actitudes 
mudasen moito. Nas Olimpiadas 
de Cataluña víronse bastantes pro
testas nos xornais contra os cata
láns, contra os símbolos cataláns. 
En Galiza, un problema lingüístico 
que ternos e que a xente nas cida
des di que non fala galego porque 
non sabe falalo, pero non se dá 
conta de que tampouco sabe falar o 
castelán. O que se fala nas cidades 
galegas non é exactamente galego, 
pero tampouco é castelán. É un 
castelán pobrísimo, que fóra de 
Galiza produce burla. A situación 
lingüística nese sentido paréceme 
lamentábel. Tampouco creo que 
haxa que ser pesimistas, hai que 
ser realistas, partir da situación tal 
e como está. Só sabendo como es
tamos podemos facer algo para 
progresar. 

A irrupción dos nacionalismos 
no leste da Europa, pode intluír 
dalgun modo na Europa das co
munidades da que antes falaba
mos? 

Poden influir en Galiza e en todas 
as comunidades onde haxa un par
tido nacionalista. Hai unha espécie 
de ofensiva oficial contra estes na
cionalismos, que chaman "exacer
bados", pero o que pasa moitas ve
ce é que o "exacerbado" é o anti
nacionalismo. O antinacionalismo 
faise case sempre desde un nacio
nalismo dominante. Por exemplo, 
en Iugo lávia o que hai é unha in
tran ixéncia servia contra os outros 
nacionalismos. O problema aí non 

está causado por Croácia, senón 
polo país dominante dentro de Iu
goslávia. Onde hai un problema 
nacionalista hai unha sensación de 
opresión. Supoño que en Estónia, 
Letónia e Lituánia tiñan a impre
sión de estar oprimidos por outra 
nacionalidade que non era a deles. 
Entón hai un problema real. Nestes 
conflictos, a culpa non é das nacio;
nalidades pequenas que tratan de 
independizarse. É unha reacción 
provocada por unha situación de 
submisión, por unha sensación de 

· dependéncia con respeito a un es
tado maior no que non se senten a 
gosto. Penso que todo isto pode in
fluír efectivamente aquí. Non no 
sentido de que a independéncia se
xa unha meta, pero si no sentido de 
profundizar no pleno recoñecirnen
to da personalidade dos diversos 
povos da Europa, e tamén do Esta
do español. 

Voltando ao ámbito literário, 
cais foron os seus últimos traba
llos? 

Fixen algunha narráción que saiu 
na Antoloxia da. literatura fantásti
ca de Risco. Na revista A trabe de 
ouro tamén apareceu ultimamente 
un conto meu. De vez en cando, 
escrebo unha narración breve. Non 
sei se cando teña un número sufi
ciente me decidirei a publicalas 
nun libro. 

Ten algunha obra máis extensa 
en mente? 

Si, teño algun que outro proxecto, 
pero non está moi formalizado. O 
que fago agora son máis ben narra
cións, cantos. Teño en mente algo 
máis, pero aínda non é unha cousa 
moi definida. 

Os escritores gaJegos máis novos 
exercen en boa parte a profisión 
docente. É síntomático que a cul
tura galega estexa en mans de 
profesores de BUP? 

Iso é certo, pero en principio non 
ten porqué ser máu. Ademais, é 
irnposíbel viver hoxe da literatura 
galega. O docente non é un buró
crata, ten un contacto cunha reali
dade máis viva, non só con papeis. 
A cultura galega está, máis que na
da, moi mediatizada pola política, 
polo amiguismo, polas afinidades 
entre amigos, entre partidos políti
cos e todo isto. 

En xeral, que opinión lle merece 
a literatura galega máis nova? 

En Vigo trato sobre todo con poe
tas. Non podo dar unha opinión au
torizada sobre a literatura máis no
va porque tampouco podo dicer 
que a siga moito, pero algúns poe
tas que coñezo parécenme moi in
teresantes. + 
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS 

DEBEN COÑECER!! 

(ja{egos 
as mans cíe 
Jllmérica 

Os camiños dos emigrantes deixaron 
rodeifas que aparecen por todo o mundo a 
pouco que se r~movan as silvas do tempo. 

Somos, con Irlanda e Grecia, o país máis 
emigrante do mundo. Recuperar as cadras 
de tanto mapa trabucado só será posíbel 

desde a contestación leal a unha pergunta 
sinxela: ¿por que emigramos tanto 

os galegas? 

As pezas da crónica perdida comezan a 
acaer con harmonía nestas páxinas 

conmovedoras que compuxeron Gonzalo 
Allegue e a súa equipa. 

No primeiro tomo oferécese unha estensa documentación baseada en arquivos, 

protocolos notariais, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoais ... 

O segundo tomo consta de máis de duasceritas fotografías que documentan os 

traballas, oficios, a vida cotiá dos galegos de Alén Mar. 

XAÁVENDA 

P.V.P.: 12.500 Pta. 

NIGRA IMAXEN S.L. 
TELÉFONOS: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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O trinque 

Música 

Ara 

Lluis Llach ven de gravar 
un doble longa duración 
qe inclue cancións dos 
seus vintecinco anos 
como intérprete. Despois 
do seu paso polo selo 
CBS, este disco sae no 
pequeno selo PI.CAP, e 
as tomas para o 
novo LD fixéronse en 
directo durante as xiras 
do cantante de Verges 
nos últimos meses• 

Anúncios de balde 
A Casa da Xuventude de Oleiros, 
está interesada de cara ao ano que 
ven en ter información sobre todo 
tipo de fanzines que se distribuen 
pola Galiza adiante. O noso ende
rezo é r/ Darwin, 1. 15172 Perillo 
(A Coruña). (981) 63 65 98. 

O Colectivo Gai de Compostela 
(CGC), reúnese todas as semanas 
para traballar na defensa dos direi
tos dos homosexuais. Unha das no
sas actividades é a publicación da 
revista S'homos, á venda nos pubs 
da zona vella compostelá. O próxi
mo número sairá á luz a princípios 
de Decembro. Para contactardes 
connosco ou recibirdes calquera ti
po de información escribide ao 
Apartado 191. 15780. Compostela. 

Sabes se queda nesta sociedade al
gunha mu11er que non téndose trai
cionado a si mesma este disposta a 
negar tantas veces como sexa ne
cesario o patriarcado e rebelarse 
contra él, en feito de insumisión? 
Respostas ao Apdo 305. Vigo. 
Asociación Antipatriarcal . 

Vendo unha Historia da Arte de 
Salvat (1 O tomos) e o apéndice O 
rostro humano na arte (1 tomo). 
Interesados chamar ao (981) 58 81 
25. Perguntar por Xosé. Prezo 
31.000 pts. 

Verbas cruzadas 

1 2 3 4 5 6 
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venres de 16,30 a 21 h, e os martes 
e mércores polas mañáns de 11 a 
13h. Tamén contan cun contesta
dor automático para facilitar o con
tacto fora deste. horário. O local es
tá en Ponte de San Miguel, 2-bai
xo. 15704 Compostela. Apdo. co
rreos 117. Tlf. 57 34 01 

Gran oferta de discos e casettes. 
Evéncio Baños. Pizarro, 47-4F, Vi
go. Tlf. (986) 41 34 96. 

Casa Popular "Fogar Infantil". 
Centro social okupado de Ourense 
precisa da tua colaboración. Se estás 
interesada/o en criar unha cultura al
ternativa, autoxestionada e reivindi
cativa podes participar na organiza
ción de exposicións, charlas, obra
doiros, cursiños ... Tamén necesita
mos axuda material, o que a ti non te 
serve, a nós podenos ser útil. Esta
mos no antigo orfanato, no recinto de 
campus universitário. Apdo. 660. 
32080 Ourense. 

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. 

Oferécese presentador para espec
táculos de cines, moda, actuacións 
en directo, discotecas, etc. En cata-

lán e galego. Tlf. (986) Au pair, servícios de 
asistentas, aias, coida
doras. Se necesita al
gun dos nosos servícios 
ou traballar non dubide 
en contactar con nós. 
R/ Marqués de Vallada
res 12, 2º oficina 9. Vi
go. TI 43 99 46. 

r-------------, 29 3048. 

Pisos para 
compartir, avisos, 

alugueres, 
cámbios, compras, 

vendas, 
contactos ... 

de publicación 
gratuita na 

Coleccionista cámbia 
cupóns da ONCE. Es
cribir a Julio Garcia: r/ 
Sta. Eufémia, 2. 32005 
Ourense. 

·Mércase cheminea 
de ferro en bó esta
do.(986)433830. 

sección 

Os pubs "Cómic" de 
Baio e "Silfo" de 
Carballo coa Asocia-

Anúncios de balde 
Tino. (986) 43 38 86 

ción Cultural "Monte

Está funcionando den
tro da asociación Ecos 
do Su/ unha sección de 

A NOSA 'I'ERRA 

blanco" de Ponteceso 
pretenden organizar 
concertos de rock, 
pop e folk e tamén 
exposicións de foto

_____________ _J 

apoio aos povos 
indios. Ternos moito traballo por 
<liante. Se queres participar, ponte en 
contacto connosco. Ecos do Su!. Ap
do. 677. 15080 A Coruña. 

Alúganse cuartos a mozas estu
dantes. Un dobre e outro sinxelo. 
Situados na zona de Santa Marga
rita, perto da Av. Fisterra. A Coru
ña. Tf:269842 

As músicas do mundo, etno-folk e 
fusión. Distribucións Beltaina, Apt
do de correos 8282, 36200. Vigo. 

O Comité Cidadán Galego Anti
SIDA de Compostela terá o seu 
local aberto ao público de luns a 

grafía, pintura e escultura. Os 
grupos ou colectivos interesados 
en contactar chamade aos tlfs. 
(981) 71 49 24 ou 75 42 36. Pre
guntar por Xosé Mª Vareta. 

Escritor cinematográfico oferécese 
para elaboración de guións. Tlf. 
(986) 22 61 52. De 15 a 16h. 

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

Desexaria estabelecer contacto con 
persoas de fala grega . Podedes 
escreberme ao Apartado 938 de 
Santiago de Compostela• 
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axenda 
VICENTE BARREIRO MESA · Teatro 

8 9 10 

HORIZONTAIS: 1-Bondadoso, benévolo. Ferida no 
pezuño do gado. 2-Vocal. Superior dunha igrexa cole
xial. Voz da nai cando fai durmir ao fillo. 3-Certa pre
posición. Firmamentos. Cinco para os romanos. 4-
Mandan. Son reflectido por unha superficie. 5-Se lle 
engades A, espécie de cesto para coller peixe ou maris
co. Eleves ou levantes. 6-Lado esquerdo do barco. So
corro telegráfico que di: "salvade as nosas almas". 7-
Anel, argola. Perseguir sen descanso. 8-Consoante. 

O Rouxinol 
da .Bretanha 

·Embarcación de recreo. Animal plantígrado. 9-No do
minó, ficha que ten un só ponto. Parte do corpo huma
no formada polo pescozo e os ombros, plural. Mil. 10-
Fémias dos raposos. Deidade exípcia. 

A compañia de teatro O Moucho 
Clerc, porá en escea a obra O 
Rouxinol da Bretanha os dia 26 
na Nave de Servicios Artísticos 
(NASA) de Santiago de Compos
tela, e do 28 ao 30 no Centro Cul
tural Caixavigo. 

) 

Don Gaiferos 
VERTICAIS: 1-Deus rQmano do viño. Mollar ou su
xar con baba. 2 Vocal. Enfeitar, adornar. Sociedade 
anónima. 3-Faixa de terreo entre leiras para o paso do 
gado. Consoante. 4-A primeira e segunda letras do al
fabeto. Aquilo, iso. Acolá. 5-Certo tipo de pesqueiro. 
Pequeno e simpático roedor, plural. 6-Paraíso terrea] , 
plural. Escritor nacido en Padrón. 7-lnterpreto o escri
to. Teño por costume. Símbolo do ósmio. 8-Cincuenta. 
Suxo de graxa, plural. 9-Nos coches, matrícula de Ou
rense. Vivendas. Consoante. 10-Mozos, de pouco tem-

Os monicreques de Kukas repre- . 
sentarán Don Gaiferos na sala NA
SA de Santiago sita en San Louren
zo os dias 28 e 29. 

po. Capital de Itália. 

Convocatórias 

X ornadas 
técnicas da 
augardente 
Sábado 28 ás 11 h na Cáma
ra de Comércio de Ourense. 
É unha xomada de conferén
cias de 40 minutos organiza
da polo Conselho Regula
dor Orujo de Galicia. As 
Charlas versarán sobre: Ela
bor ai;om de grappas de 
qualidade. Criterios a se
guir de Giacomo Versini; 
Processos de estabilizai;om 
e envelhecimento de desti
lados por Goméz Benítez e 
Perspectivas sobre a elabo
r ai;o m de bagai;eiras em 
Portugal, incidencia do 
mercado único Europeu co 
señor Varajao. Pola tarde as 
15,30 h Ignacio Orriol Fer
nández falará da Importán
cia do controlo das diferen
tes etapas da destilai;om e 
despois haberá unha mesa re
donda con aportacións de A. 
Iglesias Prieto, Argimiro Le
voso, Hemáez Mañas e Cres
cencio Rodríguez Epelde. 

II Xornadas 
de meio mariño 
e acuicultura 
Son dez charlas sobre culti
vos e patoloxias de distintas 
especies. Realizanse na sá 
de conferencias O Castro 
(O Castro. Sada) e empezan 
as 7 do serán. O dia 26 An
tonio López-Pizarro ha tra
tar o Cultivo do Salmón e 
os fectos da calidade das 
augas no mesmo; o dia 3 
de Decembro Sergio Deve
sa falará do Cultivo do ro
daballo e os Efectos da ca
lidade do meio no proceso. 

IV Certame
Exposición en 
Defensa 
da Natureza 
Papaventos Educación 
Ambiental coa colaboura de 
Xevale Ecopacifismo orga
niza este certame non com
petitivo que trata de ser unha 
mostra de diversas manifes
tacións artísticas en defensa 
da natureza. Poden participar 
todos aqueles que o desexen 
e aceptanse todo tipo de mo
dalidades: Debuxo, fotogra
fia, narrativa, poesia, expre
sión corporal, etc. Todos os 
traballos recibidos acadarán 
un agasallo, a xeito de libros 
ou artesanias, e fonnarán un
ha exposición que pode ser 
itinerante. A data límite para 
a entrega é o 23 do Nadal do 
92 e os traballos han ser en
viados a Papaventos. Avda. 
Portugal 16. 27500 Chantada 
(Lugo). Máis información 
nos (982) 440275 e 440368, 

perguntar por Anxo. 

VII Xornadas de 
História de 
Galícia 
Tratase dun ciclo de 1 O con
feréncias que baixo o título 
Entre a revolta irmandiña 
e a revolución informática 
terá lugar no Ateneo de Ou
ren se a semana do 14 de 
Nadal. Celebraranse duas 
conferéncias diarias, ás 18 e 
ás 20 h todos os dias da se
mana. Tarnén haberá un co
lóquio encol da História de 
Ourense. Os que desexen 
poden mandar comunica
cións cunha extensión máxi
ma de 25 páxinas, antes do 
10 de Nadal á secretaria do 
Ateneo de Ourense. Tarnén 
haberá diploma acreditativo 
da asisténcia (que se verifi
cará nas sesións), previa en
trega no Ateneo dun boletín 
de inscripción e pago dunha 
matrícula de 7.000 pts 
(4.000 estudantes e desem
pregados). Para máis infor
mación dirixirse ao Ateneo 
de Ourense. R/ Curros Enri
quez, 1 entrechán. 32003. 
Ourense. (988) 23 58 22. 

Concurso Galego 
de Video Escolar 
A Conselleria de Educa
ción organiza este concur
so ao que poderán acceder 
os alunos, en colaboura cos 
seus mestres, de EXB de 
Galícia. Os traballos esta
rán en Galego e realizados 
nos sistemas VHS, BETA 
ou U-MATIC. Hai tres pré
mios (150, 90 e 60 mil pe
setas). Os traballos envia
ranse até o 15 de Nada! ao 
Centro de Recursos Didác
ticos. r/ Armando Durán, 
s/n. 27002. Lugo. 

Língua e 
publicidade 
Aga Produccións/Ednaga. 
S.L. convoca unha Bolsa de 
Investigación sobre "A 
Língua Galega e. a Publici
d ade", á que se poderán 
acoller colectivos ou perso
as. As solicitudes entrega
ranse no domicílio social da 
entidade, R/Maria , 98-2. 
15401 Ferrol. Mais infonna
ción no Tlf. (981) 35 04 75. 

Axudas 
para proxectos 
Convoca a Axéncia Espa
ñola de Cooperación Inter
nacional do Ministério de 
Asuntos Exteriores. Sub
venciona proxectos de axu
das ao desenvolvimento, 
promoción e difusión edu
cativa, intercámbio e acti
vidades cuHurais . Poden 

Pista-4 

Venres 27 na NASA de Santiago o 
grupo arxentino Pista-4 pon en ce
na a obra Esperes.• 

solicítalas persoas xurfdi
cas, entidades públicas ou 
privadas. O prazo remata o 
31 de Decembro. A convo
catóri a está publicada no 
B.O.E. do 19-05-92. Máis 
información na Axéncia, 
Avda. Reyes Católicos, 4 . 
28004 Madrid. Tlf. (91) 
583 91 54. 

Concurso 
de Teatro Breve 
A Escola Dramática Gale
ga convoca o XIl Concur
so de Teatro Breve, para 
orixinais inéditos, cunha ex
tensión máxima de vinte fó
lios a dobre espazo. Manda
ranse por triplicado, sen re
mite e con plica a: "Escola 
Dramática Galega. XII Con
curso de Teatro Breve. Rua 
Santa Teresa , 18 baixo. 
15002 A Coruña". O pré-

. mio, dotado con 50.000 pts. 
inclue a publicacion da obra 
premiada nos Cadernos da 
Escola Dramática Galega. O 
prazo de admisión de orixi
nais rematará o día 31 de 
Decembro. A E.D.G. poderá 
estrear, de acordo coautor/a 
a obra premiada. 

Poesia 
A Concelleria de Cultura de 
Ourense convoca o Prémio 
de Poesia "Cidade de Ou
rense", para obras dun mí
nimo de 800 versos, escritas 
en galego ou portugués. As 
obras deberán enviarse a es
ta Concelleria e no caso que 
pertenzan a autores portu 
gueses poderán ser presen
tadas na Cámara Municipal 
de Vilareal. O prazo de re
cepción de orixinais pécha
se o 11 de Decembro . O 
prémio está dotado con 
250.000 pts., placa de prata, 
e publicación da obra. 

Prémio Empresa 
A Confederación de Empre
sários de Pontevedra convo
ca un prémio de Investiga-

Discos 

Os Rastreros 

O grupo de hard-co
re de moaña ven ck 
editar o seu último 
sencillo que contén 
as cancións: A vida 
de Xan, Algo asi. 
Insolvente e Ro
zando nos toxos . 
Para conseguir un 
exemplar póde sc 
chamar ao (986 1 

31 00 72 ou escr i
bir o aptdo 3 1 . 
3 6950 . Moaña. • 

ción e Periodismo. Os tra
ballos serán orixinais, e pu
blicados nos méios de comu
nicación entre o 1 de Xanei
ro e o 31 de Decembro <leste 
ano, data de peche da convo
catória. De cada orixinal 
apre entaranse sei cópia 
antes do 15 de Xaneiro do 
93, nos locais da CEP, rNe
lázquez Moreno, 9-4, 36201 
Vigo. Tlf. 43 96 11 . Os tra
ballos publicados en prensa 
enviarán un orixinal da páxi
na e data do periódico no 
que foron publicados. Ostra
ballos de rádio e televisión 
enviarán soporte magnético 
con indicación de dia e méio 
no que foron emitidos. Ad
xuntaranse os dado perso
nais do autor/a, enderezo e 
teléfono. Toda a documenta
ción enviarase nun sobre pe
cho. O fallo do xuri darase a 
coñecer no primeiro trimes
tre do 93, e o prémio estará 
dotado con 1.000.000 pta. 

Mulleres de 
Compostela 
A Concelleria da Muller de 
Santiago convoca o Prémio 
de Investigación "Coñeza
mos a nosa Hi tória: Mu
lleres de Compo tela". Co 
obxecto de promover o co
ñecimento e difu ión do la
bor de envolvido por mulle
res compostelás que de ta
caron ou foron pioneira en 
ca lquer tipo de actividades 
(científica , culturai , artf ti
cas, sociais, políticas, etc.). 
Os traba llo apre entado 
erán inéditos e terán unha 

extensión mínima de 30 fó
lios mecanografados. Pó
dense acompañar de mate
rial fotográfico. Pode apre
sentar traballos calquer per
soa sen límite de idade. A 
dotación é de 300.000 pt . 
para o traballo seleccionado 
polo xurí. As solicitudes re
mi tiránse á Concelleria da 
Muller, r/ Acibecheria, 16-2. 
15704 Compostela. O prazo 
de inscrición é até o 31 de 
Decembrot 



Música 

Macbeth 
O dia 1 de Decembro no Centro 
Cultural Caixavigo e dentro do ci
clo Acercamento á Opera. Renato 
Bruson, Mara-Zampieri, James 
Morris, Dennis O'neill e a orques
tra e coros da Opera Alemana de 
Berlin interpretarán esta obra de 
Verdi baixo a dirección de Giusep
pe Sinopoli. 

Orquestra 
Sinfónica Checa 
O dia 27 ás 21 h. no Auditório de 
Galícia. Dirixida por Frantisek Vaj
nar, a orquestra interpretará obras 

Actos 

Temas da Nosa Época 
Ciclo de mesas redondas no Cen
tro Cultura] Caixavigo organiza
das polo Instituto Galego de Aná
lise e Documentación Internacio
nal (IGADI). Odia 27 ás 20 h pé
chase o ciclo co tema Demasiado 
pobres para a democracia? , no 
que falarán José Saramago, Igna
cio Ramonet, Carlos Casares e 
Mariano Aguirre moderados por 
Alfonso Eiré. 

III Semana 
da Cultura Galega 
Baixo o título A Galícia dos Pazos 
, o Colexio de Doutores Licencia-

Cme 
Orosia 
O 27 e o 30 de Novembro, ás 
21,~0 h, na sá de proxeccións 
do CGAI (Centro Galego de 
Artes da Imaxe), na Coruña. 
Dirixida por Florián Rey e ba
seada na obra teatral A última 
Ronda, de Soriano y Bolaños. 

Carne de feras O 1 e o 2 de 
Decembro, ás 21,30 h, na sú 
de proxeccións do CGAl na 
Coruña A dirección e o guión 
corren por parte de Armand 
Guerra. A trama tratade Auro
ra que manténunha relación 
adúltera cun cantante de cabaret. 
Cando o seu marido, Pablo, un bo
xead o r, os sorprende, olicita o 
divórcio e entra nunha profunda de
p re ión, q,ue o leva a perder un 
combate. E entón cando coñece a 
Marlene, unha arti ta de variedades 
que aco turna a bailar e pida nunha 
xaula con catro leóns. 

A ollada cinematográfica 
Trátase dun ciclo, organizado pola 
Universidade de Santiago, no salón 
de actos do Colexio Maior Fonse
ca. O programa empeza o 11 de 
Novembro, cun maratón titulado 

. Cine e histeria, que empeza ás 8 
no erán e inclue as películas: Cat 
peoplec (A muller panteira) de 
J.Toumeur, Belle de jour de L.Bu
ñuel; Cara a cara de l. Bergman e 
Posesion de A. Zulawsky. 

VI Semana Internacional 
de Cine Submariño 
No Centro Cultural Caixavigo o 26 
ás 20 h, proxectan Les pieges de la 
mer; e o 27 péchase o ciclo con 

de Smetana e Dvorak. 

Virtuosos de Moscú 
O dia 29 de No embro ás 12,30 h 
no Auditório de Galícia. Interpre
tarán obras de Boccherini, Mazar~ 
e Haydn dirixidos por Sabas Cal
villo. 

Orquestra 
do Mozarteum 
de Salzburgo 
O 4 de Decembro ás 21 h no Audi
tório de Galícia. Baixo a dirección 
de Hans Graf e con obra de Britten 
e Beethoven. + 

dos organiza catro conferéncias no 
Auditorio do Instituto Santa Irene 
de Vigo do dia 23 ao 26. O dia 26, 
X. Manuel Garcia Iglesias pecha o 
ciclo cunha charla eneal da Ar
quitectura dos Pazos. 

70 Aniversario dos 
Sucesos de Sobredo 
Domingo 29 ás 10,30 h terá lugar 
unha concentración na Carballeira 
de Sobredo. Guillermo Rodríguez, 
director de A Peneira, presentará 
o acto que canta coa intervención 

-·de Ramón Villares; ofrenda floral 
das Entidades Veciñais; baile ga
lego e magosto. t 

Rios cara ao mar, Xitano do mar 
e Cies, terra e mar. 

Cineuropa Novembro-92 
Festival de cine organizado polo 
concello de Santiago. As películas 
pa áranse no Teatro Principal en 
version orixinaJ con catro sesións 
diárias ás 17 ,30; 20; 22, 15 e 00,30 
h. Por esta orde o dia 26 poderanse 
ver as películas Máscara de papel, 
Madame Bovary, Doctor M. e 
Eu, a peor de todas; o dia 27 po
ñen Nunca estiven en Viena, O 
circulo do poder, A dobre vida de 
Verónica e Máscara de papel; o 
dia 28 pódense ver A bela menti-

. réira, Doctor M., Un anxo na mi
ña mesa e Recorda o meo nome. 
Para Domingo teñen Eu, a peor de 
todas, Un anxo na miña mesa, A 
bela mentireira e Rosencrantz e 
Guildenstern morreroÓ; Luns 30, 
hai unha maratón que empeza ás 
20 h, as películas, que son sete, ve
ñen nesta orde: Amo a tua cama 
rica, A laranxa mecánica, Morde 
a bala, O conto da doncela, Ouro 
en barras, e A lei da rua. + 

axenda 
Exposicións 

Cabos 
Até o 10 de Decembro 
na sede de Santiago do 
Colexio Oficial de Ar
quitectos de Galícia 
(C.O.A.G.). Tratase dun
ha exposición fotográfica 
de Xaquin Novoa, e or
ganizada polo C.O.A.G., 
encaminada a sensibili
zar a opinión pública do 
efecto que os elementos 
estranos, colocados in
discriminadamente polas 
compañias de servícios, 
producen nas fachadas. 

Outono 
Fotografico 
Até o 30 pódense ver as 
exposicións Venus plas-

·tik de Joaquín Cabezas 
Rectoret no Ateneo de 
Ourense; 30 estampas 
valdeorresas de Gustavo 
Docampo no Club Artís
tico de Ribadávia; Exipto 
de Alberto Porres no Ca
sino do Barco; Chaves, 
sentir e gardar de J.B. 
Cesar "Jim" no Salón do 
Concello de Carballino; 
Galegos as mans de 
América da Ed. Nigra no 
Museo de Artes e Costu
mes Populares do Ribei
ro; Retratos de I+D de 
Manuel Pérez Rua na Ca
sa da Cultura de Ourense; 
Excepto fotografia de 
Angel Garcia Yanes no 
Studio 34; Clorofllias de 
Xosé Mosquera en Mon
tealegre; O liño, tradi
ción en S. Miguel de Vi
dueira de Carlos García 
Hervella no Barco; Liar
N ail de X osé Lo is V áz
q uez; Paisaxes de Ma
nuel Sendón no Liceo 
Recreo Ourensán e Ai 
ven o mar ... , de Xosé Ra
ñó na Casa da Cultura de 
Xinzo de Limia. 

V Fotobienal 
de Vigo 
Durante todo Novembro, 
de 11 a 21,30 h (de 11 a 
14 h e de 17 a 21,30 h 
Sábados e festivos). A 
exposición esta repartida 
en tres sás distintas. A 
Casa das Artes na que se 
atopan duas séries de Su
san Meiselas: unha sobre 
Nicarágua e outra da emi
gración clandestina pola 
fronteira de Tijuana; 
obras de máis de 15 auto
res ou colectivos latinoa
mericanos que apresentan 
en branca e negro e cores 
visións do seu país; na 
mostra hai tamén visións 
de Vigo (Vigovisións) dos 
fotógrafos Allan Sekula, 
John Davies, Larry Fink, 
Xulio Correa e Graciela 
Iturbide e un apartado 
especial para a obra de 
Loureiro e Vari Caramés 
(produto de duas bolsas 
de investigación para fo
tógrafos galegos).O Cen-

tro Cultural Caixavigo 
acolle o Arquivo Ksado 
e a Sala Nueva obra de 
Jack Delano. 

Galiza e América 
A exposición que se ina
gura o 27 ás 19,30 no 
edificio Sarmiento do 
Museo de Pontevedra, 
está organizada pola 
Xunta e o Consello da 
Cultura Galega e recolle 
cinco seculos de relación 
coa América. 

Simón Pacheco 
Exposición de pintura na 
Galeria de Arte Ad hoc 
de Vigo, de 11 a 1,30 e 
de 17 a 21 h, aberta até o 
10 de Decembro. 

Pérez Porto 
Exposición de céramicas 
na Galería Sargadelos 
(Dr. Cadaval, 24) de Vi
go. Aberta até o 30 de 
Novembro. 

Elena López 
Ortiz 
Pinturas na Galería Mu
seum do Ferrol. 

Pinturas Negras 
Na Galeria Citania de 
Santiago até o dia 30 de 
18 a 21 h, mostra de pin
tura de Virxilio. 

Televisión 

Network, 
un mundo 
implacábel 

Sábado 28 en Butaca 
Especial da TVG. Diri
xida por Sidney Lumet, 
considerado como o 
abandeirado de cineas
tas liberais de EEUU. 

De intensa actividade 
cinematográfica, as ten
sións sociais son o tema 
preferente das suas pelí
culas. En 1976 acadou 
un dos seus maiores éxi
tos de crítica e público 
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Páx1nas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Carlos Maside 
Mostra antolóxica no 
Auditório de Galícia, en 
Compostela. Máis de 
250 obras corresponden
tes ao periodo 1924-
1958 e que se artellan en 
cinco apartados: pintura, 
obra gráfica, debuxos, 
deseño industrial e bos
quexos para murais e vi
dreiras. Completa a ex
posición unha selección 
de obxectos persoais do 
artista, coma libros, car
tas ou fotografias (ver A 
Nosa Terra nº541). 

Xohán Torres 
Expon as suas pinturas 
na Galeria Sargadelos de 
Ferro l. 

Pintores 
Latinoamericanos 
Na Aula Culta de Caixa 
Galícia en Santiago, até 
o dia 28 de 19 a 22 h, a 
exposición Descubrien
do un mundo. 

Pilar Seoane 
No pub Pepa a Loba en 
Santiago, de 9,30 a 14,30 
h pola mañá e a partir 
das 19,30 h no serán. Ex
pón as fotografias froito 

con Network, que cunha 
trama de Paddy Cha
yefsty cuestiona o infer
no das grandes cadeas 
televisivas e a sua in
fluéncia no espectador. 

Poi nominada a catro 
oscars e o protagonista, 
Peter Finch, recibiu o 
do actor principal para 
morrer unha semana 
despois dunha crise car
díaca. É un filme pesi
mista e desesperanzado, 
nun mundo implacábel 
que fai á persoaxe tomar 
a decisión de suicidarse 
ante as cámaras. 

das suas viaxes por vá
rios paises latinoameri
canos, co titulo Anacos 
de América. 

Ateneo Sta. 
Cecilia 
Até o 30 de Novembro o 
Ateneo ofrece unha ex
posición retrospectiva 
dos 40 anos de vida da 
entidade. A mostra conta 
con recordos gráficos co
mo poden ser: carteis, 
programas, recortes de 
prensa e fotografias dos 
actos máis sobranceiros 
do Ateneo. 

Colectiva 
Na Galería Minotauro de 
Santiago, mostra de cin
co artistas galegas. 

Xaquín Chaves 
Mostra de pintura na Ca
sa da Parra en Santiago. 

Enrique 
Martinez Díaz 
De 18 a 22 h (de 12 a 14 
h Domingos) na Casa da 
Cultura de Vigo, exposi
ción de pintura. 

Alejandro Carro 
Exposición de escultura 
na NASA (Nave de Ser
vícios Artísticos) de 
Santiago.+ 

F.B.I. 
frente 
a Scotland Yard 

Martes 1 en Entrada Li
bre da TVG. 

O actor francés Eddie 
Constantine acadou un
ha forte popularidade 
nesta película, na que se 
adianta ás técnicas do 
axente 007, pero dun 
xeito moito máis soez, 
para investigar en tono 
de comédia a desapari
ción dun famoso cientí
fico.+ 
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Estase a celebrar a quincena de denúncia da violéncra contra as mulleres 

Asunción Miura 
10s veciños denuncian se ven como alguén rouba un rádio-casette, 
pero non se ven a un home pegándolle á sua muller' 

•MANUEL VEIGA 

O s maos tratos ás 
mulleres -

constituen un dos 
fenómenos históricos de 
maior envergadura e 
opacidade. O mal trato na 
fam ília só agora comeza 
a ser analisado. Asunción 
Miura é ·avogada e 
cofundadora da Comisión 
para la investigación de 
Malos Tratos a Mujeres. 
"Non nos regalaron 
nada", afirma. "Todo o 
avance dos últimos anos 
-que foi espectacular-
hai que atribuilo á 
iniciativa persoal das 
mulleres. Non é un mérito 
das i nstáncias públicas 
senón das asociacións de 
mulleres que presionaron 
ás institucións para que 
por fin fagan algo pala 
muller. Durante todo este 
tempo o home tivo unha 
actitud e pasiva". Nestes 
dias (entre o 25 de 
Novembro e o 1 O de 
Decembro) estase a 
celebrar a Campaña 
Internacional de 
denúncia da violéncia 
contra a muller. 

Os maos tratos representan o 
exponente máximo da situa
ción dependente das mulleres 
respeito dos varóns. Pero ta
mén o home actual, obrigado a 
exercer a cotio de macho forte 
é unha vítima do actual mode
lo social: "A cultura que segui
mos recebindo é a culpabel, 
pero hai que empezar a dicer 
que o home é tamén unha víti
ma que tivo que soportar ese 
papel que se lle asignou de 
forte , responsábel, etc. Creo 
que iso é agobiante. As mulle
res debemos liberar un pouco 
ao home desa carga". 

As denúncias representan a 
décima parte dos casos de ma
os tratos. No Estado español a 
méia de anos que tarda unha 
muller en denunciar é de sete. 
"As mulleres comezan a facelo 
cando saben que marchar de 
casa por causa xustificada xa 
non é un delito. Actualmente só 
abandona a casa cando non 
pode máis, cando non ten nada 
que perder e pensa como me 
quede mátame. O problema 
nestas circunstáncias é que 
ese tipo de mulleres apenas te
ñen autoestima". 

Cultura preventiva 

A violéncia contra as mulleres 
viola os direitós humanos 
En Xullo de 1981 realizouse en Bogotá o primeiro Encontro Feminista 
Latino-americano e do Caribe. Nel surxiu a proposta de facer do 25 de 
Novembro un dia de reflexión, ira e denúncia contra as diferentes 
formas de violéncia que sofremos as mulleres. Escó11ese esta data 
porque o 25 de Novembro de 1960 foron asasinadas a paus e 
puñaladas pola poficia da República Dominicana as irmás Miraval. 

A Rede de Feministas Autónomas incorporámonos a este acto para 
denunciar que: 

En todo o mundo as nenas e mulleres de toda raza, cultura e condición 
social son submetidas a todo tipo de violéncias: prostitución, violación, 
acoso sexual, maltrato físico, incesto, heterosexualidade obrigatória, 
mutilación xenital, matrimónio obrigado, negación da liberdade de 
reprodución, desnutrición, privación económica e empobrecimento polo 
feito .de ser mulleres. 

Cada ano no mundo, 80 millóns de mulleres son mutiladas sexualmente 
mediante a ablación do clítoris e a infibulación. No ano 1991 nos 
EE.UU., contabilizáronse dous millóns de denúncias por maos tratos a 
mulleres. No Estado español, o número de denúncias por maos tratos 
dentro do domicílio xa ascende á cifra de 200.000 anuais. 

A escravitude sexual das mulleres é a terceira cifra de negócios 
mundiais. 

En 1991, no Estado español foron denunciadas 4.000 violacións. 

A violéncia contra as mulleres permanece amparada e regulada pola 
lexislación vixente. Esta situación verase agravada se se aproba o 
novo anteproxecto do Código Penal. 

Para manter o sistema patriarcal é necesário ter submetidas ás 
mulleres e utilizar para iso todo tipo de violéncia. O Anteproxecto do 
Código Penal non pretende erradicar esta violéncia, como sucede con 
outros delitos, senón que tan só lle preocupa tipificar e regular o grau 
de violéncia que se pode exercer sobre as mulleres, lexislando sobre 
os nosos corpos e as nosas vidas.+ 

Este manifesto foi realizado pola Rede<de Feministas Autónomas como parte de 
Campaña IntemaclonaJ para denunciar a '\ioléncia conrra as mu U eres (25 de 
Novembro-10 de Decembro de 1992) 

sos. "Hai que seguir presionando sobre as 
· tSt' ións. Non hai que inventar nada, 

posta puntual, pero non son 
unha solución". 

Despois de estar trinta dias 
nunha casa refúxio (existe un 
límite máximo variabel de tem
po) a muller volta a atoparse 
desvalida. "O problema hai que 
resolvelo desde a prevenc_ión: 
información á muller, cámbio 
do seu papel na sociedade que 
segue a ser dependente, etc. A 
independéncia económica e a 
formación laboral son funda
mentais. Moitas destas mulle
res non soportarían tanto tem
po esa situación se tiveran 
méios económicos". 

"Pero tamén existen maos tra
tos nas clases altas", matiza 
Asunción Miura. "O que pasa é 
que cantos máis méios máis 
doado é sair". 

A evolución é positiva. "As mu
lleres máis novas non pensan só 
en casar como facian as suas 
aboas. Plantean a vida tamén 
dunha forma independente". 

Os maos tratos máis frecuen 
tes non son os físicos. "Son 
psíquicos, o que pasa é que as 
veces a muller non se decata 
diso. Pero tamén é mal trato 
que cada dia che estean a di
cer que non vales para nada, 
que estás gordéi'. 

Retrato-robot 
do agresor 

Asunción Miura atrévese a rea
lizar un retrato-robot do maltra
tador. "Sábese que os homes 
violentos consideran á muller 
unha posesión e asi controlan 
todos os aspectos da sua vida. 
A causa dos maos tratos no fo
gar está sempre -segundo os 
estudos realizados- na persoa
lidade do maltratador e non no 
carácter ou accións da muller. 
Estes homes adoitan a ser pa
ranoicos, tenden a culpar dos 
seus fallos aos demais, son 
agresivos, pouco seguros de si 
mesmos, minten a cotio para 
reforzar a sua própria estima, 
son depresivos, o 81 % proce
den de famílias onde xa exis
tían maos tratos, abusan do al
eo!, casan moi cedo e non so
portan nengun rasgo de auto
nomía na muller. O primeiro in
tento de agresión adoita a ser 
cando observan algun síntoma 
de independéncia na muller, 
que os leva a ver cuestionada 

· a sua autoridade". 

"É curioso -aponta por último 
Miura- que cando un veciño ve 
como rouban nun coche o rá
dio-casette, colle e chama á 
policía, sen embargo hai veci
ños que saben que cada dia lle 
pegan unha malleira na casa 
do lado a unha muller, que é un 

~ t o ,. organismos internacionais teñen 
Hai dez anos apenas existian denúnc· ~ ~f i o( ue hai que facer, só hai que 
de ma~s tratos. Hoxe errypeza a. hab as t:~bñeb~~~~i?s para qu~ .as ~ull~~es non 
e xa existen recursos soc1a1s destinados a ~' se vexan 0 ngadas a v1v1r s1tuac1ons an
estas mulleres, ainda que resulten ese ~ ... ~~~riosas. (j . s casas refúxio son unha res-

~ 

delito moito máis grave, e en cámbio non 
se inmutan porque supoñen que· pertence 
á esfera do privado, igual que cando se 
maltrata aos nenos. Dalgun modo perma
nece o princípio do dereito romano de que 
o pater familias é o dono da casa, da fa
cenda, dos esclavos e da muller''. + 

TRES EN RAIA 

Franco 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

D i Fraga lribarne no seu ensaio 
Horizonte Español, que despois 

de pasarmos un século entre o garrote 
vil e revoltas coma a de Esquilache, o 
intelixente sistema político do xeneral 
Franco abría por fin a luz en tanto caos 
para un milénio de arde e progreso. 

Fraga non foi o único que cantou a man 
de ferro (a que asinaba un feixe de 
condenas de morte encol da mesiña do 
café) do militar que fixo do meu país un 
campo de concentración durante 43 
anos. Pero ven aqui a canto porque é 
dos que manteñen que a história será 
xusta co estratega de Astúries (34) ou 
Galiza (48) , mentres o resto dos 
colaboradores do xeneral dinque só 
pasaron polo governo por ver se 
baixaban o précio do pan. 

Cando se cumpren cen anos do 
nacemento de Franpo, a história é moito 
menos clemente coa sua biografía do 
que pretende o presidente da Xunta. 
Todo o edifício do governo de Franco 
descansaba sobre un muro de carga 

. único: a eliminación física do adversário 
político. Garrote y prensa, escrebia o 
novo César á beira dos nomes de 
compañeiros de armas fideis á 
Constitución que el mesmo xurara. O 
resto , a miséria moral , o terror, a 
delación, o oportunismo, non eran máis 
que as beiras do asesinato institucional. 

No centenário da primeira escopeta de 
Occidente, Fraga comeza a ter razón: a 
história faille xustiza a Franco e malla 
nel coma en centeo verde.+ 

VoLVER Ao REGO 

O PSOE tiña un proxecto para 
o Estado español, bon ou 

mao, pero tíñao. De súpeto xa non ten 
nada. O futuro que se comeza a ven
tar é o de Inglaterra e John Major: o 
dunha economía que fai eses como 
os conductores borrachos. Pola noite 
din que non van devaluar e que poñe
rán o despido libre, pero á mañá se
guinte afirman todo o contrário. • 




