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Fóra dos únicos cinco pasos, perséguese 
como antes o cruce da fronteira 

A Raia que non cesa 

Queimado en Vilagarcia un armacén 
relacionado co narcotráfico 
A queima- do armacen de Fru
tas El Progreso a noite do 31 
de Decembro, relacionada, se- · 
gundo várias fontes, cun dos 
clans que operan no nárcotrá
fico arousán parece indicar 
que os posteriores asasinatos 
cometidos o 3 de Xaneiro non 
se deben a motivacións indivi
duais. Os disparos contra Da
niel Carballo, Daoielito, pode- . 
rian estar relacionados con 

certas filtracións de informa
ción á xustíza. O fiscal rebai
xara a petición de condea para 
Danielito. As causas parecen 
terse tomado máis en sério en
tre a xustiza despois do ocurri
do. As presas aumentaron á 
hora de esclarecer, por exem
plo, o asasinato de Benaven
te, no que semella estar impli
cad o un coñecido avogado 
arousán. (Páx. 5> Arrian as barreiras das alfándegas e o contrabando fica sentenciado 

de morte. Xunto deste agasallo de Xaneiro, longamente esperado, 
os controles sobre as persoas seguen a limitar a relación entre .as 

duas bandas da Raia. O retraso das comunicacións adia a 
prometida permeabilidade de fronteiras. 

· A necesi.dade de mellorar 

ANXO IGLESIAS 

a economia puxo aos eslovacos a 
favor da independéncia 
Desde o 1 de Xaneiro dous no
vas Estados centroeuropeus, 
as Repúblicas Checa e Eslova
ca, princípian a sua andadura 
por separado. Coa desapari
ción de Checoslováquia e o 

dramático estoupido de lugos
lávia verifícase a total desapa
rición das duas formacións 
estatais plurinacionais que or
gullosamente alumara o Trata
do de Versalles. (Páx. 8 - 9) 

Xesus Asorei: 10 mel galego é 
cobizad.o polos compradores de fóra' 
Xesus Asorei é presidente da 
cooperat iva Erica-Mel e do 
Consello Regulador do Produto 
Galega de Calidade. Coñece 
como poucos a situación do 
sector do mel e as posibilida
des de expansión que poda ter. 
Asorei afirma que as subven
cións e axudas non son pou
cas, "pero se se tivese máis en 
canta a opinión do sector, podí
anse uWizar moito mellar". O 
problema pendente dos apicul
tores segue a ser a comerciali
zación. (Páx. 14 - 15) 

A NOSATERRA 

Branca Albalat: 10 .pasado de 
galegos e i~landeses é· moi parecido' 
Licenciada en Xeografia e His
tó ria pola Universidade de 
Santiago, Branca Garcia Fer
nández-Albalat constitue un 
exemplo no que a reflexión e 
investigación históricas acaban 
por rachar moldes .. Os seus re
centes estudos sobre a relixión 

prerromana na Gallaecia e Lu
sitánia non só resultan chama
tivos no seu método senón ta
m én nas suas conclusións: 
existéncia dunha compoñente 
nidiamente céltica entre os po
vos prerromanos que habitaron 
a Galiza. (Páx. 24 - 25) 



Recompoñer 
o universo 
galega-portugués 

As obras da nova ponte Tui-Valenc.;:a foron deliberadamente 
retrasadas durante o 92, segundo unha denúncia pública do 
presidente da Cámara de Valenc.;:a do Minho que criticou ao MOPT 
por submeter o novo paso a outras prioridades relacionadas cos 
fastos do 93. De feíto, o ano referencial do Mercado Unico 
comeza sen que a fronteira con Portugal dispoña dun paso rápido 
nos seus máis de 200 quilómetros. 

Desde Setembro de 1987, os cinco cruzamentos fronteirizos. 
dotados de vixiáncia son alvo prioritário de estudos e programas 
de cooperación. A linde galego portuguesa é motivo de actuación 
comunitária por tres sinais coincidentes: está integrada en senllas 
rexións económicas consideradas Obxectivo 1 (cun Produto 
Interior Bruto inferior nun 60 por cento á meia da CE); constitue o 
eixo fronteirizo máis atrasado da Comunidade, sen comparanza 
cuantitativa posíbel e forma parte da estrema de Portugal coa CE, 
o que desde a perspectiva de Bruxelas confírelle un valor 
simbólico preferente. 

Estas alarmas cruzadas decidiron actuacións do Estado nos 
accesos aos cinco pasos, con axudas comunitárias, por valor de 
3.463 millóns, dentro do plan que remata este ano. Con este 
refugallo pretendiase nada menos que virar a postración de máis 
de douscentos anos nunha terra de rara riqueza natural abrigada 
a viver en enemizade esterilizante por delegación de dous 
centralismos: densidades demográficas baixas, povoación 
avellecida, predomínio de explotacións agrícolas familiares de 
cativa produtividade e, sobre todo, aillamento acentuado, tanto 
dunha fronteira a outra como na relación con cadansua das áreas 
de instalación. ' 

O abrente do Mercado Unico ten a faculdade de manifestar a 
patoloxia das terra? da fronteira. Dunha banda, o parto dos 
montes do programa comunitário non mellorou a permeabilidade
da Raia e do Miño. Os camións de grande tonelaxe pasan sen 
despachar pero os cidadáns comunitários deben identificarse. 
Esta abriga supón que o cruzamento debe se realizar por algun 
dos cinco pasos autorizados e non polos atallos que, con máis 
vocación comunitária que o respeitivas burocrácias de Estado, os 
labregos de Rabal, Videferre, Saltar ou Randin, por exemplo, 
desbrozaron para se comunicar cos seus viciños. 

É xusto celebrar a marte do contrabando de consumos, pretexto 
do poder que acadou a corrupción xeralizada dos carpos armados 
encargados de perseguilo e a tortura arbitrária de xeracións de 
fronteirizos pobres. Pero compre denunciar, xunto co presidente · 
da Cámara de Valenc_;;a, o retraso das obras do único paso rápido 
e a postergación dos intereses dos arraianos en comparanza cos 
dos expedidores de mercadorias. 

Aos dous namorados (a Galiza a mais o Minho), na visión pre
comunitária do poeta de Monc.;:ao, había que lles dar por fin 
consentemento. Veñan para o casamento infraestruturas 
perdidas, como o tren miñoto que ven de aprobar o Gabinete 
Ferroviário do Porto (úlo o galega?); sálve$e o Miño da 
contaminación e atérrense baixo sete lousas os plans do encaro 
malfadado de Undoso; broslen o território castigado por tan 
persistente ódio vigário mil novas camiños de val e cámaro e rio; 
esquézase a pobrísima fórmula fraguista de eurorrexión do 
noroeste ibérico e recompóñase con anchura de corazón o 
universo galega-portugués. • 

ANOSA TERRA 

Até despols do verán, os estados aslnantes dos acordes de Schengen (entre eles o espaf'lol) non rev isarán a obrlgatorledade de 
identificarse na fr~nteira. ANXO IGLESIAS 

Os cam-ións circulan con liberdade, pero as 
persoas deben identificarse 

# 

O Mercado Unico chega 
antes que a libre 

circulación dos habitantes 
da fronteira 

H. VIXANDE • G.LUCA • X.C.SILVA 

O ano abre con liberdade de circulación de mercadorias através da frontei
ra con Portugal. Mais as persoas deben amasar os seus papeis ao cruzar a 
fronteira interior. A vixiáncia é algo máis relaxada na fileira de automóbeis 
ca nos viandantes ou nos viaxeiros do escahgallado tren do Eixo Atlántico 
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T qntos anos de carabina e 
fielato ainda carregan de 
medo os olios dos madruga

dores sobre a ponte Eiffel en Tui. 
Nunca un paquete foi inocente 
neste tránsito, e extraña que da 
noite á mañá poida cruzar sen 
problemas. Desde a declaración 
de fronteira azul, en Abril do 92, 
os gardas da fronteira repiten 
dunha e doutra banda que a de
s aparición da alfándega non 
chegará nunca. Algun ainda ere 
vivar unha experiéncia que pron
to se verá frustrada. 

Pero esta boa notícia de Xanei
ro ten o seu lado escuro: man
tense o control sobre as perso
as. O atraso das comunicacións 
fai que moitos habitanJ.f)s dos 
máis de douscentos quilólnetros 
que dividen o Miño e a Raia Se
ca sigan a viver igual de separa
d os dos seus viciños que hai 
cen anos. 

Toda a instalación do mercado 
interior, do grande super-merca
do da CE, estaba pendente do 
fluido fundamental: a supresión 
de controles de fronteiras. Pero 
o horizonte mítico do 93 chega 
antes para as mercadorias. Os 
camioneiros non reducen a mar
cha ao chegar aos controles pe
ro no tren de Vigo a Porto a poli
cía esixe a identificación a todos 
os viaxeiros. Os viaxeiros de co
lectivo son moito máis sospeito
sos ca os dos turismos e estes 
un algo máis ca os camioneiros. 

Non caen os controles sobre as 
persoas. Os nove estados comu
nitários asinantes dos Acordes 
de Schengen, entre os que está 
España, anúncian que para des
pois do verán poderán permitir a 
libre circulación potas fronteiras 
interiores, unha vez que entren 
en funcionamento o control infor
mático de aeroportos e fronteiras 
externas. Dinamarca, Irlanda e 
Inglaterra fican fara do grupo de 
Schengen porque consideran 
que non hai contradicción entre 
libre circulación e control de pa
saportes. 

As duas beiras do Miño e a 
Raía forman parte do acorde, 
pero non está previsto en cláu
sula nengunha a circulación de 
persoas por fóra dos cinco pa
sos con vixiáncia. Na enorme 
extensión da Umia, por exem
plo, con máis de setenta quiló
metros de Raía, non será posf
bel cruzar a Portugal mais que 
através de Verin ou Undoso. Ir a 
festas ou mercados que teñen a 
tiro de pedra seguirá senda pa
ra eles tan delito como para os 
portugueses. 

Pasos ilegais 

As detencións seguerán a ser 
pan de cada día nos cantos de 
pasos ilegais que atallan o cami
ño entre as aldeas da raía. Dos 
dez concellos galegas que limi
tan con Portugal, só cinco tive
ron desde o ano 89 programas 
de mellara da rede viária, con 
aportación de fondos comunitá
rios. Amais dos accesos á fron
teira de Tui, mellorouse a comu
nicación entre Verin e Faces de 
Abaixo asi como de Bande a Un
doso, de Ponte Barxas a Sao 
Gregório e Melgago e da Mez
quita a Moimenta. 

Na densamente povoada beira 
do Miño, a fronteira fluvial pode
ria aumentar a sua permeabili
dade se milleiros de pequenas 
embarcacións de pesca e re
creo fixesen a travesía libre
mente. Pero o cruce por fóra 
dos pasos autorizados segue 
senda obxecto de multa. 
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Na Límia, con máis 
de sesenta 
quilómetros de. raia, 
non será posíbel 
cruzar a Portugal 
máis que através 
de Verin ou 
Undoso. 

"Rexisto de cada expedición ou 
control físico e imobibilización de 
mercadorias: todo isto non será 
máis que un recordo", indica un 
documento do lntrastat no que 
se explican os adiantos do mer- · 
cado interior libre. A paradoxa é 
que as mercadorias poden pasar 
de largo, pero non as persoas. 
Non se fan excepcións porque 
se trate dunha povoación coñeci
da con hábitos de interrelación 
de aldea galega á aldea portu
guesa desde tempos remotos. 
Na Raia de Saltar, por exemplo, 
chegar á povoación de Sendiñ, 
en território portugués, pode ser 
un exercfcio habitual, sobre pou
co máis de dous quilómetros de 
pista de terra, ou un cruzamento 
ilegal con desvio ao próximo pa-

so fronteirizo e multa ·de até dez 
mil pesetas. A diferéncia está en 
que no camiño aparezan a pare
lla ou os gardiñas. Dacordo coas 
previsións do Ministério do Inte
rior, alguns destes camiños sen 
pasto de policía están abertos 
durante as festas do Nad~I, pero 
Xaneiro cólleos coa Acta Unica e 
coas portas pechas. 

Para moitos destes corredores 
da montaña ourensán, o delito 
consiste en cruzar direitamente 
para ir traballar nun campo da 
outra banda, ou no fin de sema
na para ir ás festas ou feiras. 
Que os pasos de Videferre á 
Meixide, Rabal á Vilarello ou 
Randín á Tourém entre outros 
sexan coñecidos, 'utilizados e es
tabelecidos non supón que se 
poda atravesar por eles. 

Hai acordo en que os cinco pa
sos fronteirizos non se corres
ponden ás promesas de permea
bilizar a raia. Pero todas as pre
visións para mellorar a estrutura 
viária, dentro dos planos inter
fronteirizos son escasas ou van 
retrasadas. 

Precisamente esta perspectiva 
situa a moitos habitantes da fron
teira nun ano 2000 coa mesma 
liberdade de circulación que nos 
anos coarenta. Mantense xa que 
logo toda a picaresca de chamar 
a atención dos gardas cara outro 
sítio, asexar o paso dos vixiantes 
para poder cruzar sen problemas 

PEPE CARREIRO 

etc. A única diferéncia é que se 
P,ratica dentro do marco da Acta 
Unica. 

Ordes de non parar 

O gran avanzo é o levantamento 
das alfándegas. "A título persoal 
teño que dicer que isto é un de
sastre -comentaba na fronteira · 
de Tui un Garda Civil o dia dous 
de Xaneiro-, ternos ardes de 
non parar a ninguén e está a pa
sar xente que normalmente co
mércia sen pagar taxas fiscais. 
Non ternos instruccións concre
tas e ninguén sabe que facer". 

Na alfándega, desde ·o primeiro 
de ano, os camións que cruza
ban facíanno sen ser detidos, al
gun camioneiro baixaba a pre
guntar; "non estamos afeitas, eu 
particularmente sei que non 'de
berían pararme, pero os primei
ros dias andaremos algo confun
didos". 

Contado, as autoridades alfan
degárias distribuiron un folleto no 
que se indica como dirixirse na 
nova situación. Paradoxicamen
te, os afectados, transportistas, 
coñecen máis a fondo o proce
de mento ca os Gardas Civis 
fronteirizos. , 

No despacho de Valenc;a, a P,e
rradeira partida declarada fo! a 
dun camión carregado de a't\Jn 
para unha fábrica de conservas 

(pasa á páxina seguinte) · 
' 

A franquícia de mercadorias remata co asexo centenário do tránsito de consumos dos arralanos. ANXO IGLESIAS 

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

Catro séculos 
de 
contrabando 

"A ve5 se me pode aclarar unha 
causa: quen é o que non fai 
contrabando aqui?". Recén 
chegado ao seu destino na 
Raía, un xuiz interrogaba ao se
cretário alarmado pota exten
sión do delito na sua xurisdic
ción. "A sua señoria, polo de 
agora", informou con precisión 
o secretário. 

Hai contrabando na Raia desde 
o século XV. Luis M. Garcia Ma
ñá situa neste tempo o tránsito 
ilegal no seu traballo sobre a 
fronteira ourensá publicado co
mo anexo 11 do Boletin Aurien
se. No XVIII un valor que se 
acumula a este lado da Raía é o 
sal, que atinxe altos prezos pa
las limitacións a que está suxei
to o seu transporte. 

Pero é ca século cando o con
trabando se converte en activi
dade económica principal na 
divisória do Miño e na Raia Se
ca. Unha Real Orde de 1921 
estabelece prémios por apren
sión de contrabando. O blo
queo da Dictadura pon palas 
nubes os prezos de todo o que 
está excluido do mercado. No 
ano 1942 o governo de Franco 
estabelece na fronteira unha 
franxa de dez quilómetros na 
que está limitada a circulación 
de material fotográfico, plumas 
estilográficas, metais comunes, 
chatarra, bicicletas, lás, peles e 
medicamentos. Pouco despois, 
a indústria de guerra alemá pa
ga o wolfram (necesário para 
adurecer o aceiro) como se fo
se un metal precioso. Dunha 
beira a outra do Miño o contra
bando inventa recursos como o 
de manter unha guerra a pe
dradas entre duas aldeas limí
trofes : unha parte envia wol
fram e a outra pedras. 

Son os anos da primeira penici
lina, pagada a prezos de ouro. ,, 
A corrupción do Carpo de Cara
bineiros é total. Franco resolve 
matar o can e asina un decreto 
polo que disolve o carpo e tras
pasa á Garda Civil á vixiáncia 
de fronteiras no ano 1952. O 
único que logra é transladar a 
corrupción de carpo, desde o 

.. comércio dos inencontrábeis da 
· Áutarquia até o sumário do xuiz 
Garzón nestes dias. 

Entrados os sesenta, os paí
ses europeus xeneraltzan a ca
se total franquícia alfandegária 
para obxectos de consumo so
bre as áreas fronteirizas . No . 
entanto, na raía galega perse
g u en contrabandos de café 
que deixan cativas marxes á 
povoación máis necesitada. A 
visión da parella de gardas a 
levar a rastras un contraban
dista de cantidades e calida
des mínimas era habitual hai 
case dias. "lsto é un desastre", 
resume un garda na fronteira 
de Tui o 2 de Xaneiro, mentres 
contempla o paso de furgone
tas procedentes. de Valenga. · 
"Ternos arde de non parar, pe
ro asi entran cargamentos que 
non pagan IVA". • 

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



4 A NOSA TERRA NESTA SEMANA 
Nº 551 -8 DE XANEIRO DE 1993 

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

(ven da páxina anterior) 

de Vigo. O dia 4 ás cinco da tar
de catre camións con carne da 
Galiza foron imobilisados baixo o 
andén arborado da entrada de 
Portugal mentres os emprega
dos da alfándega consultaban 
con Lisboa que deberían facer 
no caso. Era unha detención 
anunciada. Alguns empregados . 
aluden á enorme complexidade 
do regulamento, sobre todo os 
que gardan relación coa Política 
Agrária Comunitária, pero o ln
trastat di que non hai lugar para 
estas retencións e asegura que 
logo serán restos do pasado. Os 
únicos controles serán en orixe 
ou destino. En Tui, o Garda Civil 
move a cabeza mentres observa 
o libre discorrer de coches, fur
gonetas e camións: "Cos anos 
ataste a distinguir á xente, sabes 
cando queren pasar ilegalmente 
mercadorias. · Aqui xestionaba
mos o pagamento do IVA, aos 
trapicheiros [vendedores ambu
lantes de roupa] cobrábamoslle 
as taxas fiscais que evadían en 
Portugal máis a sanción por con
trabando". Para este Garda o 
desbaraxuste, mesmo caos, uni
camente estriba na taita de con
trol polos pequenos vendedores, 
mercheros fundamentalmente, 
que se gañan a vida coa venda 
roupa de baixa calidade nas fei
ras da Galiza e Portugal. 

Fielato para pobres 

"Antes, ás veces, a Garda Civil vi
ña por nós -comenta unha xita
na que os Mércores acude á feira 
de Valen¡;a a abastecerse de 
mercadorias. Mercabamos roupa 
en poucas cantidades e pasaba
mos a fronteira para colocala na 
Galiza através da venda ambu
lante". A xitana agora pede factu
ras en todo posto no que merca. 
"Non paran na fronteira, mais te
ño medo a cair un control na es
trada. Antes da abertura das fron
teiras, cando cruzaba por Tui, nal
gunhas ocasións, dependendo do 
humor do Garda, tiña que pagar o 
IVA e as veces unha sanción; 
agora tamén podo ser sanciona
da, mais non na fronteira". 

As detencións 
seguerán a ser pan 
de cada dia nos 
centos de pasos 
ilegais que atallan o 
camiño entre as 
aldeas da raia. 

O fraude fiscal, polo impagamen
to do IVA, é un labor que corres
ponde á Facenda. A persecución 
deste delito, que tamén se co
mete no interior do Estado, "ha
berá que perseguilo ali onde se 
dea, non na fronteira", comenta 
o 1 nspector de Alfándegas de 
Tui, Eduardo Cadenas. "Parece 
que alguns non comprenderon 
que estamos diante dun merca
do único no que persoas e mer
cadorias teñen libertade de mo
vimento- comenta Cadenas, fa
cendo referéncia ás queixas do 

· Garda Civil. Non se pode deter a 
alguén porque infunda sospeitas, 
un cidadano é inocente mentres 
non se demonstre o contrário. 
Sospeito que alguns dos funcio
nários que monstran o seu dis
gusto fano porque non van poder 
flaxelar aos pequenos comer-

As mercadorias son mellor tratadas ca os arraianos. 

ciantes. Cando se ten poder pa
ra deter un camión ou rexistralo, 
é relativamente frecuente que se 
abuse dese poder. Atopámonos 
diante de casos semellantes, pe
ro iso rematou para sempre". 

"O calvário que habia que sopor
tar para cruzar con mercadorias 
acababa coa miña paciéncia 
-comenta António Costa, un 
pequeno vendedor do mercadiño 
de Valen¡;a que fai vários trans
portes ao ano. O dia anterior a ir 
á Galiza tiña que enviar a docu
mentación. por fax á alfándega, 
logo chegaba ás oito da mañá e 
até a hora do xantar non cruzaba 
a Tui. Claro que outros facíano 
axiña, e se cadra a meia mañá 
xa estaban de camiño para Vigo, 
que non me pergunten se tiñan 
influéncias ou amigos, pero os 
pequenos eramos os paganos 
de sempre". 

A abertura, entre Tui e-Valen¡;a, 
non tranquilizou totalmente aos 

pequenos comerciantes da zona, 
o Mércores, dia da feira, unha 
parella carregada con bolsos se
párase para reagruparse depois 
de cruzar o paso; tratábase de 
non levantar sospeitas. 

"Estamos poñendo todos os pa
peis ao dia e recollendo as cau
sas", dician na alfándega de Tui. 
Terán que pór ao dia toda a do
cumentación acumulada e traba
llar no interior da alfándega fa
cendo labores administrativas. 
En Tui non se pararán camións. 
Só en Valen¡;a realizaranse de
tencións de mercadorias agríco
las porque Portugal mantén di
reitos niveladores sobre determi
nados produtos. 

En Tui logo se normalizou a acti
vidade e o paso de camións, os 
turismos estaban sometidos ao 
control de pasaxeiros, en Va
len<;a a normalidade era total, 
mália o Inspector de Alfándegas 
portugués excusar dar informa-

ANXO IGLESIAS 

Unha vendedora 
ambulante di que 
antes tiña que 
pagar o IVA 
segundo o humor 
do Garda; agora 
tamén poden facelo 
ainda que non na 
fronteira. 

ción por non ter autorización do 
Ministro do ramo para facelo. 

A partir destes momentos os 
transportistas entregarán unha 
factura xunto coa cárrega. Men-

salmente as empresas importa
doras e exportadoras deberán 
entregar nas Delegacións de Fa
cenda unha documentación que 
conteña o movimento de merca
dorias, para que o cruce de da
dos estadísticos poda destapar 
calquer posíbel fraude. 

Nas empresas adicadas a xes
tións de alfándegas a supresión 
das fronteiras suporá o decrece
mento do traballo até o 80% e a 
supresión do 65% dos pastos de 
traballo, 20 mil sobre os 30 mil 
que habia en Decembro. A redu 
ción tarase a canta de xubila
cións antecipadas e unha axuda . 
do Estado consistente no paga
mento dun tércio das liquida
cións aos traballadores despedi
dos. 

"O problema non era tanto a su
presión de fronteiras e a reduc
ción da actividade -explica Ra
món Varela, axente de alfánde
gas-, senón a falta de segurida
qe na data na que se ia producir. 
E verdade. que en princípio o pri
meiro de Xaneiro seria a data in
dicada, mais o cúmio de Edim
burgo, o Tratado de Maastricht, a 
modificación do IVA foron acor
des tomados a última hora que, 
por riba, eran os que consolida
ban a supresión das barreiras". 

Desde o ponto de vista alfande
gário algunhas zonas están es
pecialmente prexudicadas, é o 
caso de Tui, onde a desaparición 
das fronteiras é total, pero non 
tanto en Vigo, por exemplo, onde 
ao ser porto de mar haberá des
pachos con países non comuni
tários. En situación similar a Vigo 
atópanse as cidades con aero
portos internacionais ou portas 
de mercadorias. 

Desde o plano económico, a opi
nión dos comerciantes das vilas 
fronteirizas é dispar. En todo ca
so, concretamente en Tui e Va
len¡;a preocupa máis que non se 
desvie o tránsito de automóbeis 
pala nova ponte que vai entrar 
en funcionamento que a cuestión 
da abertura total das fronteiras. • 
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NARCOTRÁFICO 

A queima do almacen de Frutas El Progreso a noite do 31 de 
Decembro, relacionada, segundo várias fontes, cun dos clans 

que operan no narcotráfico arousan parece indicar que os 
posteriores asesinatos cometidos o 3 de Xaneiro non se 

deben a motivacións individuais. Os disparos contra Daniel 
Carballo, Danielito, poderian estar relacionados con cartas 

filtracións de información á xustíza. O fiscal rebaixara a 
petici·ón de condea para Danielito. As causas parecen terse 
tomado máis en sério entre a xustiza despois do ocurrido. As 
presas aumentaron á hora de esclarecer, por exemplo, o 
asesinato de Benavente, no que semella estar implicado un 
coñecido avogado arousan. 

- -a:::J 
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Daniel Carballo era sospeitoso de ter filtrado información 

A queima dun almacén indica que o tiroteo 
de Vilagarcia non foi un suceso aillado 
• XOSE CASTRO/VILAGARCIA 

O pasado 3 de Xaneiro, ás 21.45 
h., eran tiroteados no pub Mu
seo de Vilagarcia Daniel Carba
llo Conde, Danielito, e Rosalino 
Aido , cando compartian mesa 
con outras catro persoas. Ambos 
resultaron feridos, o primeiro de
les de gravidade. Daniel Carballo 
era un persoeiro de primeira liña 
do narcotráfico arousan e Rosali
no Aido o seu colaborador acti
vo. O local do suceso é proprie
dade de Xosé Luis Pérez Abal, 
detido recentemente nunha re
dada ordeada polo xuiz Bueren 
da Audiéncia Nacional e na que 
foran presas outras cinco perso
as. No restaurante-pizzeria Pau
mar de Corbillón-Cambados era 
igualmente abatido a tiros Xoan 
Xosé Agra Carro, coñecido 
membro do grupo de Sito Miñan-

co. O autor dos disparos suici
douse posteriormente. 

Pero non foi o único acto violento 
destes di as. A noite do 31 de De
cem bro ardía tamén en Vilagar
cia o almacen Frutas El Progre
so que a maioria das fontes rela
cionan cun dos clans que operan 
no narcotráfico arousan. Unha 
hora antes de comezar o incén
dio sonara a alarma no edificio. 
Pouco máis tarde chegou a poli
cia que non atopou nada sospei
toso. Unha hora despois o alma
cen ardía completamente. 

Un xudas 
no grupo de capos 

A importáncia das filtracións que 
nos últimos tempos operan en 
mans xudiciais e que implican de 
forma capital ás cabezas da rede 

de narcotraficantes fixo pensar 
no sector que a figura dos "arre
pentidos" estaba sobredimensio
nada por tratarse de persoas de 
escasa importáncia na escala de 
direción dos clans. As sospeitas 
comezaron a recair sobre algun 
dos persoeiros de primeira liña 
que teria "colaborado como con
fidente da policía". Todo aponta
ba a que este Xudas fose Daniel 
Carballo, Danielito, sospeitas 
que alguns consideran referen
dadas polas conclusións do Fis
cal que rebaixou notoriamente a 
sua petición de condea, en com
paración cos cargos existentes 
contra el e a respeito do trata
mento seguido con outros impli
cados no mesmo proceso xudi
cial. 

Daniel Carballo Conde era lugar
tenente de Sito Miñanco quen 

publicamente mantivo unha rede 
de influéncia e infliltración en 
sectores próximos ao ·poder xu
dicial. Un dos seus colaborado
res inmediatos é Mané, tillo do 
maxistrado do Tribunal Supremo, 
Diaz Lavilla. Sito Miñanco entre
vistouse en Xullo de 1990, no 
Hotel Sheraton de Lisboa, co da
quela xefe do Servício Fiscal da 
Garda Civil, o coronel Arsénio 
Ayuso. Ayuso afirmou posterior
mente que a entrevista realizara
se por indicación de Baltasar 
Garzón, o que foi desmentido 
por este. O responsabel da Gar
da Civil sinalou tamén que tiña 
recebido "importante e valiosa 
información de Sito Miñanco so
bre as redes internacionais de 
contrabando de tabaco", activi
dade á que, segundo Ayuso, se 
adicaria o narco cambadés quen 
"lle dira palabra de cabaleiro de 

que era asi". O coronel Arsénio 
Ayuso foi posteriormente cesado 
de forma semi-encuberta, tendo 
aparecido recentemente relacio
nado co sumário aberto contra 
mandos da Garda Civil. 

A detención e procesamento da 
prática totalidade dos responsá
beis da Unidade Antidroga da 
Garda Civil, implicados na distri
bución de drogas e na relación 
con narcos, coincide co suceso 
ar,ousan, no que a principal víti
ma, Danielito, conecta directa
mente. 

António Chantada, o autor dos 
disparos contra Danielito, tora 
pesto en liberdade baixo fianza 
recentemente, mália estar acu
sado de intento de asesinato, o 
que non deixara de surprender 
nalguns sectores.+ 

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

Unha nova xeración ao estilo das máfias internacionais 
A versión oficial coñecida até 
agora aponta a que ninguén in
fluiu na acción de António Chan
tada Garcia, Tucho, o ferreiro, 
autor da masacre co seu rifle, 
calibre 38, arma de caza maior 
non permitida, quen após de pre
tender eliminar tamén ao proprie
tário do pub Noel de Cambados, 
que librou da marte por estar au
sente, rematou por se suicidar. 

A actitude paranoica e violenta 
de Tucho, o ferreiro, sobrada
mente coñecida, convertiao ta
mén nunha persoa doada de 
manipular por terceiros. Pero to
das as circunstáncias do suce
so, algunhas ainda non aborda-. 
das, concluen na tendéncia cla
ra das novas xeracións de nar
cos a asimilarse ces hábitos das 
máfias internacionais. 

A primeira grande redada, rece-

llida xudicialmente no sumário 
11 /84 instruido poi a Audiéncia 
Nacional, ainda sen data fixada 
para a vista oral, mália os nove 
anos transcorridos e os 94 pro
cesados (mesmo un deles, Sito, 
o carniceiro, de Vilanova de 
Arousa morreu nun atropello 
considerado non fortuito) mos
traba un tipo de indivíduos des
preocupados e mesmo orgullo
sos da sua actividade, que non 
tiñan medo de verense perse
guidos pelas forzas de seguri
dade, dado que contaban coa 
colaboración de non poucos 
membros destas. Os implicados 
operaban fundamentalmente no 
comércio e contrabando de ta
baco, despreciaban as organi
zacións internacionais e mesmo 
rexeitaban a violéncia. 

A caída desta xeración deu pa
so a outra que adopta os costu-

mes das bandas internacionais, 
procura desviar a atención so
bre as suas actividades e cén
trase no negócio de maior valor 
engadido, sobretodo a cocaina, 
dado o bon entendemento entre 
galegos e colombianos. Os pro
tagonistas desta etapa entron
can coa anterior, semente re
convirten a sua actividade. Al
guns non teñen reparo en alar
dear da sua condición de noves 
ricos, caso de Laureano Ouviña, 
Sito Miñanco ou Marcial Dora
do, outros, en cámbio, apuran 
as medidas de proteción, procu
rando non ser identificados. To
dos buscan a incorporación de 
médios máis modernos que im
pidan, por exemplo, as escoitas 
telefónicas e rodeanse de per
soas fieis, xeralmente da famí
lia, ao estilo italiano. 

A conferéncia internacional ce-

lebrada en Dublin en Xuño de 
1989, na que o chamado grupo 
de Trevi tiña previsto mostrar á 
sua queixa ante o Estado es
pañol polo sua permisividade 
ante a entrada de droga suda
mericana, deu pe a que o go
verno de Madrid preparase un
ha espectacular redada coor
denada por Baltasar Garzón. 
Para moitos aquela operación 
puido ter sido máis eficaz de 
darse unha menor precipita
ción. Daquela cairon os Char
líns e o grupo de Paz Carballo, 
aos que se engadiu Laureano 
Ouviña e posteriormente Sito 
Miñanco. 

Esta actuación que xudicial
mente está alongándose máis 
do previsto inicialmente no Su
mário 13/90 tivo un forte impac
to nos grupos que operan na 
bisbarra que, nalguns casos, 

pasaron á máis absoluta clan
destinidade, orixinándose im
portantes enfrontamentos entre 
lugartenentes dos persoeiros 
principais, no intento por liderar 
os noves grupos. 

Posteriormente foron saindo en 
liberdade provisório practica
mente todos os encausados 
nesta operación. Segundo Se
so Xiraldez, vicepresidente da 
comisión de narcotráfico do Par
lamento galega, "o 90% dos 
narcos, unha vez liberados re
tornan á sua actividade de sem
pre". A actuación iniciada pre
maturamente coa operación Né
cora seguiu coa operación Don 
José e outras recollidas no su
mário 15/92. O labor dos xuíces 
Garzón e Bueren pouco aporta 
máis de novo, tendo amparo 
nas declaracións de dous arre
pentidos.+ 

1 
1 
1 
1 
1 
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DIAS 

•Nova maré 
negra 

O petroleiro de bandeira liberjana 
Braer encallou nas illas 
escocesas de Shettland con 
85.000 toneladas de cru. O 
esparexido de disolventes foi a 
primeira intervención para conter 
o desastre ecolóxico pois estas 
illas son o repouso de numerosas 
aves que veñen do Norte 
escapándolle a un inverno ainda 
máis trio, asi como de numerosos 
mamíferos marinos. 

O governo da Gran Bretaña está 
estudando a evacuación dos 
habitantes das illas e dos 
voluntários que están a recoller 
nas aves por temor a intoxicación 
que se pode producir pala 
evaporación de parte do petróleo. 

Os custes da limpeza andarán 
perta dós 120 millóns de dólares 
segundo a compañia 
aseguradora, quen afirmou tamén 
que as imdenizacións por 
contaminación non poden superar 
os 35 millóns de dólares.+ 

• Destituido por 
pedir un 
autógrafo a Erik 
Honecker 

O presidente do tribunal que 
xuzga ao ex líder da ROA, Erich 
Honecker, foi destituido do seu 
cárrego acusado de pedirlle un 
autógrafo ao político comunista. 

Honecker padece cancro de 
fígado na sua fase terminal e os 
médicos danlle unha esperanza 
de vida de non máis de seis 
meses, pero o novo estado 
unificado alemán négase a 
poñelo en liberdade ainda que as 
acusacións que se lle fan son 
menores e ideolóxicas. + 

• Nova ameaza 
contra lrak 

Os Estados Unidos están 
decididos a iniciar unha nova 
acción militar contra lrak se o 
governo de Saddm Hussein non 
desmantela:os misiles terra-ar 
que desplegaron ao carón do 
paralelo 32 que marca a zona de 
exclusión aérea fixada polos 
vencedores da Guerra do Golfo. 

George Bush fai esta ameaza 
poucos dias antes de abandonar 
a presidéncia, interpretando que 
o que intenta lrak e probar a 
firmeza da nova administración 
americana, pensando que, ao 
final, máis unha vez claudicará. 

Esta ameaza prodúcese dias 
despois de que na prensa dos 
EEUU aparecesen informes 
demostrando como até poucos 
dias antes da Guerra do Golfo 
Saddam Hussein, tora ljn amigo 
leal dos ianquies que o estiveron 
armando até o mesmo momento 

XOSE LOIS . 

CEE 

de ordenar a invasión. 

Esta nova ameaza americana, 
apoiada por todo o Consello de 
Seguridade da ONU, agás China, 
dase precisamente nun momento 
en que os paises árabes tentan 
unir forzas para oporse a política 
xenocida de Israel, espoleados 
palas deportacións de palestinos, 
e cando comezaron tamén as 
conversas para reorganizar aos 
paises productores de petróleo.+ 

• Detención dun 
falso marqués 

Eugénio Méndez de Haro, 

coñecido nos círculos da alta · 
sociedade española como 
"Marqués de Haro", foi 
encadeado pala posesión de 5 
quilos de cocaína que lle 
interviñeron en 1989. O xuiz 
ordenou a busca e percura hai 
dous anos, tempo no que a 
poJicia nen a Garda Civil 
executaron tal orden pésie ás 
repetidas aparicións do falso 
marqués en actos públicos 
mesmo televisados e 
fotografados na prensa. 

Despois de dous anos o Xulgado 
de ·1nstrución número 1 de 
Barcelona requeriu á policía 
autonómica para que procedese 
á sua detención.+ 

PILI PROL 

•A Xunta non cumple os acordos na 
Límia 

Os agricultores da Límia voltaron as mobilizacións ante o que conside
ran como incumplimento de acordos por parte da Xunta. O día 4 cele
braron unha nova concentración de perta de cen tractores, cortando a 
estrada principal máis de duas horas. Seguidamente pecháronse ou
travolta na casa consistorial. O dia 6 protagonizaron un singular desfile 
de reis. Nesta ocasión os "magos" ian nos tractores, debiadamente en
galanados, e repartian patacas cociñadas de diferentes xeitos. 

En relación a este conflito o BNG denunciou que alguns dos almace
nistas (o acorde foi através dos almacenistas), ligados ao PP estaban' 
a pagar o quilo das patacas por debaixo das 1 O pesetas pactadas. 
Fraga contestou rapidamente a esta acusación afirmando que non 
creia que houbera ninguén que asi o fixese, pero que, de inteirarse a 
Xunt_a levaríao á Xustiza.+ 

• Destruir unhas 
armas e comprar 
outras 

O Ministério de Defensa 
español ten previsto gastar 
48.631 millóns de pesetas en 
mercar armas usadas 
procedentes dos EEUU. As 
novas adquisicións serán 420 
carros de combate, 100 
transportes courazados e 83 
obuses. Pola sua banda 
destruirá 480 carros de combate 
e 87 pezas de artillería. 

Este recámbio de material é 
consecuéncia dos Acordes de 
Desarme Convencional en 
Europa (CFE), firmados en 
París no Novembro de 1990, no 
que se fixou as armas 
convencionais que poden existir 
en Europa e fixa a destrución 
das sobrantes. A Estados 
Unidos fóille asignado un cupo 
polo que tiña que desfacerse de 
certo material que llo debia de 
aterecer aos paises como 
España, Grécia, Portugal e 
Turquia, que tiña tamén material 
sobrante pero que era máis 
antiguo que o dos EEUU. • 

•Importantes 
cámbios na Casa 
Real 

Dous civís ocupan por primeira 
vez os dous principais 
pastos na Casa Real 
ao ser nomeados 
Fernando Almansa e 
Rafael Spottorno, 
como presidente e 
segredário, 
respetivamente, que 
pasarán a ocupar os 
cárregos de Fernandez 
Campo e Joel Casino, 
militares sustituidos. 
Houbo algun tempo no 
que o rei Juna Carlos 
xa tentara 
desmilitarizar a 
Zarzuela, nomeando a 
Puig de la Bella Casa 
como segredário da 
Casa Real, pero foi 
destituido antes dun 
ano. Os novas 

• Os mar1neiros 
afectados pola 
maré negra 
seguirán cobrando 

Os mariñeiros das rias coruñesas que 
non podan pescar debido aos afetos 
da maré negra, seguirán cobrando, 
segundo acordou a Xunta. Esta medi
da prodúcese despois de que sacase 
unha arde e permitise a pesca desde 
o comezo deste ano. 

As contrarias protestaron por esta 
medida e despois de sair ao mar, con 
notário incluido, para verificar que ain
da había petróleo, decidiron non sair 
a pescar, acusando á Xunta de quere
los abrigar a ir ao mar antes de tempo 
para non pagarlles as axudas. Agora 
a Xunta rectificou parcialmente e, ain
da que non pecha a pesca, anuncia 
que vai seguir a conceder as suvben
cións aos que decidan continuar para
dos.+ 

• Anxo lglésias 
incorpórase á 
equipa de 
redacción de 
A Nasa Terra 

cárregos son 
diplomáticos, 
alonxando asi tamén a 
unha nobleza que 
pelexaba por controlar os 
entornos do Rei . 

Anxo lglésias. 

Anxo lglésias 
incorporouse 
desde o 1 de 
Xaneiro á 
equipa re 
daccional de 
A NOSA TE
RRA. O foto
xornalista co
mezara a sua 
andaina pro
fisional como 
colaborador 
deste sema
nário, perten
cendo logo á 
Delegación 
de "El Correo 
Gallego " en 
Vigo e a 
"Diário 16 de 
Galícia", 1en

Estes nomeamentos 
prodúcense un dia despois de 
festexar a Páscua Militar, polo 
que semella que teñen o visto 
bo da cúpula das Frezas 
Armadas, e cando se está a 
presionar para que se fixen no 
Parlamento as cuestión 
sucesórias , que está pendente 
ao non aprobarse ainda o 
regulamento das Cortes 
Generales.• 

• Programa comun 
para os partidos 
rexionalistas 

Seis partidos rexionalistas irán 
ás eleicións con un programa 
comun para ser bisagra 
parlamentária na próxima 
lexislatura. A plataforma 
eleitoral ven auspiciada polo 
Partido Aragonés Rexionalista, 
Unión Valenciana e Unidad 
Alavesa, ainda que aseguran 
que tamén se van unir a eles o 
Partido Andalucista, o Partido 
Riojano e as Agrupacións 
Independientes de Canárias. 

Unha estrutura deste tipo era 
apoiada por Coalición Galega 
despois de desembarcar nela 
Xosé Luis Barreiro, un dos 
máximos mentores.• 

do realizado várias exposición foto
xornalísticas , tanto conxuntas como 
individuqis. Anxo lglésias pasa a ser o 
responsábel da sección de fotografía. 

Con esta nova incorporación A NOSA 
TERRA continua o medre e apontala
mento da equipa redacional, asi como 
a ampliación do semanário e demais 
soportes informativos, no camiño cara 
á saida diária. • 

• A lotaria de Reís 
tocou na Galiza 

O número 76.372 ao que lle corres
pondeu o primeiro prémio da lotaria 
de "Reís" foi vendido nos concellos 
de Cangas de Narcea e !bias, que 
se repartirán os máis de 10.000 mil 
millón s. 

O concello de lbias, ainda que admi
nistrativamente asturiano, perteñece 
históricamente á Galiza, talándose nel 
o galega. Neste pequeno concello 
existe unha dinámica asociación cul
tural que pula pola cultura autóctona. 
Nestes ambientes sentou moi mal 
que os diários galegos e sobretodo a 
TVG titulasen que a "lotaria J10n tocou 
en Galiza". Un dos agraciados cha
mou A NOSA TERRA para afirmar 
que "a lotaria tocou na Galiza. Nós 
somos galegas".+ · 
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Q DESMANTELAMENTO AGRÁRIO 

O Ministro de 
Agricultura, Pedro 
Solbes afirmara que 
seria no mes de 
Outubro cando se 
realizarían as 
comunicacións das 
cuotas lácteas. O 
próprio PSOE, con data 
16 de Outubro e as 
Unións Agrárias, coa 
do 9 do mesmo mes, 
anunciaban o iminente 
envio de 
comunicacións en 
senllas cartas xa 
comentadas neste 
meio. Pero foron as 
datas do Nadal as 
escollidas pela 
administracións para 
facer et ectivas as 
misivas. 

O Ministério envia a asignación de cuotas aos gadeiros 
DELMI ÁLVAREZ 

Os Christmas do MAPA 
aguaron as festas aos labregos 
•XOANCARLOSGARRJDO 

Finalmente o governo acordou 
mitigar o efeito da impopular me
dida no contexto das festas , e 
non en tanto a resposta sindical 
non se fixo agardar, ao lanzar o 
SLG unha campaña de recursos 
dentro do prazo legal que fixan 
as mesmas comuniacións. En to
do caso, xa na asemblea nacio
nal de gadeiros do 18 de Oe
cembro o SLG aprobara ade
mais outras medidas que suce
deran á apresentación de recur
sos, como son o apontamento 
masivo dos labregos nas oficinas 
do INEM, a realización de xes
tións diante das lndústrias lácte
as solicitando que se neguen a 
cobrar as sancións, a convocató
ria de xuntas cos demais sindi
catos para estudar mobilizacións 
unitárias. 

A fórmula, escollida finalmente, 
de aplicación de cuotas nas que 
se ten en conta a produción da 
campaña do ano 91 suaviza a 
medida, dado que inicialmente a 
intención da administración era 
aplicalas tomando exclusivamen
·te como ano de referéncia o 85. 
Pero o feito de aplicar coeficien
tes redutores, e deixar como pro
visório o incremento desde o 85 

até o 91 sen garantir a sua pro
priedade fai que os labregos non 
vexan como a "boa notícia" con 
que as Unións Agrárias e o 
PSOE anticipaban nas suas car
tas a aplicación de cuotas. Se 
ben é o modelo máis que a canti
dade o que se critica desde as 
organizacións apostas ás cuotas. 

O sistema de cuotas 
en cuestión 

Na Europa a aplicación do siste
ma de cuotas, ali onde se fixo 
-pois existen países que ainda 
non as aplican mália pertencer á 
CE desde a fundación, caso da 
ltália- provocou efeitos perver
sos, contrários ás intencións 
apontadas coa sua implantación. 
En xeral levou a unha baixa dos 
produtores, pero non da produ
ción, que se ia concentrando en 
explotacións intensivas, altamen
te contaminantes, de tipo indus
trial. En seis anos -segundo o 
pais- entre un 18% e un 41 % 
dos gadeiros deixaron de produ
cir leite, pero o problema dos ex
cedentes continuaba. 

O· sistema de aplicación de cuo
tas mostrou ser un fracaso ali 
onde se puxo en funcionamento. 
Se a isto sumamos que neses 

pafses se fixo a aplicación ao 
ano seguinte do de referéncia, 
nun momento de expansión in
dustrial que premitia acollar a 
man de obra expulsa do campo 
pala medida, e nunha situación 
produtiva moi desenrolada, fren
te ao caso galega que é todo o 
contrário; é fácil encontrarse con 
que o freo do desenvolvimento 
agrário que supón a aplicación 
de cuotas, ademais das conse
cuéncias demográficas, sócio
culturais, e meio-ambientais que 
provocará, leva a que a defensa 
das cuotas lácteas se faga inar
gumentábel, se non é baixo a 
doutrina de cumprimento dos di-

O sistema de 
Cuotas condena 
ao atraso aos 
atrasados e 
sufraga os costes 
do productivismo 
aos 
excedentários. 

tados de Bruxelas, asi o porta
voz de Xóvenes Agricultores afir
maba que: "Non queda máis re
médio que seguir as regras do 
xogo da Comunidade Europea". 
Neste contexto, Europa será a 
grande coartada baixo a que se 
xustificará unha actuación de 
graves consecuéncias para a 
economía dun país no que o 
sector agrário, e máis concreta
mente o lácteo, resulta clave. 

Cuotas da Carne 

Unha das consecuéncias rna1s 
imediatas da aplicación de cuo
tas en toda Europa foi a orienta
ción á carne de moitas 
explotacións que se viñan dedi
cando exclusivamente ao leite. 
Pero a coincidéncia neste caso 
da aplicación de cuotas nas pri
mas e axudas á produción. cárni
ca, nas que se toma como último 
ano de referéncia o 92, provoca 
que a posíbel procura de.alterna
tivas nesta dedicación dos pro
dutores de leite quede hipoteca
da polo feito de que as baixadas 
nos prezos van ser compensa
dos para os produtores comuni
tários a través dunha série. de 
axudas das que quedarán ex
cluídos estes recén chegados ao 
sector cárnico. Aqui utilízase un 

conceito: rendimentos históricos, 
sob o que se xustifica que todos 
aqueles que teñan un modelo hi
per-desenrolado, (produtivista e 
polo tanto xerador de custes á 
comunidade en intervención de 
excedentes, prexuízo ao meio 
ambiente e á saúde coa conse
guinte banalizacións dos alimen
tos), terán direito a mantero ren
dimento que historicamente tiñan 
nas suas explotacións a meio da 
compensación através de sub
vencións, frente aos produtores 
subdesenvolvidos, que no caso 
de pretenderen. desenrolarse noa 
receberán nengun tipo de axuda, 
tendo que colocar os seus pro
dutos no mesmo mercado que 
os seus históricos e ·subvencio
nados competidores ao mesmo 
prezo ca eles. 

A agricultura de ventanilla pro
movida pala nova PAC. deixa sen 
dereitos aos subdesenvolvidos e 
salvagarda aos excedentários. O 
sistema de Cuotas non persegue 
en nengun caso a redución de 
desigualdades entre rendas, nen 
harmonización produtiva das dis
tintas rexións, s.enón que .consa
gra o polo contrário ao condenar 
ao atraso aos atrasados, e sufra
ga os custes de produtivismo 
aos excedentários. • 
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NACIÓNS SEN ESTADO EN EUROPA 

Os distintos pontos de vista sob~e a reforma económica distanciaron a checos de eslovacos 

A festa da independéncia 
•XULIO RIOS 

Desde o 1 de Xaneiro 
dous novas Estados 
centroeuropeus, as 
Repúblicas Checa e 
Eslovaca, princípian a sua 
andadura por separa~o . 
Coa desaparición de 
Checoslováquia e o 
dramático estoupido de 
lugoslávia verificase a total 
desaparicióndasduas 
formacións estatais 
plurinacionais que 
orgullosamente alumara o 
Tratado de Versalles. 

Non se trata da transitoriedade 
histórica de fórmulas concebidas 
fundamentalmente para dar sa
tisfacción aos intereses das 
grandes poténcias. É outra vez o 
nacionalismo "desgarrador" que 
segundo a tópica e interesada vi
sión da Europa bempensante 
non pasa de ser unha soflama 
demagóxica que opón á cons
ciéncia comunitaria, ilustrada, 
aberta e antisectária, a radical 
militáncia na denominada "Triple 
I" (irracionalidade, irreflexión e 
intoleráncia) . 

Precisamente o programa "Infor
mes TVG" dedicáballe un espazo 
á ruptura checa o pasado Domin
go 27 de Decembro, véspera dos 
santos inocentes. Como influído 
por esta última circunstáncia o 
"informe" lamentabelmente priva
do en extremo do máis elemental 
rigor analítico, deixaba no teles
pectador un dobre pauso: primei
ramente, que a separación non 
era realmente desexada pola so
ciedade senón consecuéncia dos 
ambiciosos amaños políticos 
concertados ás su as costas; e en 
segundo lugar, pésie ás multiples 
evidéncias do contrario, a preo
cupación e o medo porque a par
tición derivase nun conflito bélico 
coma a dos Balcáns. 

Desde o principio até o final os 
tanques circularon por toda a fi
ta. En negun caso pudo escoitar
se o máis elemental comentário 
eloxioso da formidábel atitude cí
vica e democrática dos uns e 
dos outros, eslovacos e checos, 
capaces de reconducir a unha 
mesa de negociacións todo o re
lacionad o coa separación . Ou 
ventás para a expresión de opi
nións fundamentadas e tranquili
zadoras como a do xefe do Esta
do maior da defesna do Reino 
de España, o finado almirante 
Martín -Granizo, que descartaba 
por inteiro a posibilidade de que 
o Exército interviñese dalgun xei
to para evitar a secesión (El Pa
ís, 04.07.92). 

Fin do predomínio checo 

Maior interese reviste a afirma
ción de que a ruptura non está 
socialmente lexitimada. Cúlpase 
da secesión do Estado checoslo
vaco a Bratislava e ao líder do 
Movimento para unha Eslova
quia Democrática (HZDS), Vladi
mir Meciar, -ex comunista, ex 
boxeador e populista, quer dicer, 
algo así como un "home do saco 
pre-democrático". Querían os es
lovacos a independéncia? En re
alidade os eslovacos reivindica
ban unha soberanía nacional 

que podia concretarse en dife
rentes fórmulas: Estado federal, 
Confederación ou Independen
cia. O HZDS elaborou un proxec
to -de Confederación que con
templaba unha comunidade eco
nómica e de defensa, e unha.po-

lítica exterior comun. Non se tra
taba dunha oferta para a galería. 
Se o primeiro de Outubro o Par
lamento federal aprobou a mo
ción da Socialdemocracia checa 
para constituir unha comisión 
parlamentária co obxecto de es-

tudar a transformación da Fede
ración nunha Unión foi debido ao 
apoio prestado por moitos depu
tados do HZDS de Meciar. A re
acción de Vadav Klaus, o repre
sentante do Partido Democrático 
Cívico (ODS) consistiu en amea-

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

1 Só o 8% dos investimentos 
extranxeiros ia para Eslováquia' 
•JJ. 

As autoridades eslovacas re
xeitaron a reforma económica 
emprendida por Vaclav Klaus 
no ano 1989, unha reforma e 
unha campaña de privatiza
ción dirixida desde Praga que 
non tivo en canta a diferente 
estrutura e orientación da eco
nom ia eslovaca con respecto 
á checa . Como resultado, o 
desemprego en Eslováquia foi 

catro veces superior ao de 
Boémia. 

Destaca tamén o feíto de que 
do diñeiro recibido por Checos
lováquia en 1991 de governos 
europeus, un 92% foi para 
Boémia e Morávia (é dicer, a 
República Checa), mentras que 
Eslováquia só recebeu un 8%. 

En canto ao futuro da moeda 
checoslovaca, ambos governos 

acordaron manter unha moeda 
comun, a actual corona, ao me
nor durante seis meses. Entón 
realizarase unha valoración da 
situación e en palabras dun dos 
vicepresidentes do Parlamento 
eslovaco, Jozef Prokes, "se en
tón vemos que é unha vantaxe 
ter moeda única, terémola". En 
todo caso, é claro que a cria
ción dunha moeda eslovaca 
propia conlevaría uns costos 
moi altos.+ 

----------------------------------------------------------------,-----------~ 

zar coa adopción de medidas in
constitucionais. 

Por que os eslovacos reiyindica
ron a soberanía? Basicamente 
por duas razóns: primeira, por
que o Estado checoslovaco, pé
sie ao seu dualismo natural, era 
en realidade o Estado checo, non · 
só por ser a checa a nación máis 
numerosa senon sobretodo por
que nel os checos detentaban as 
posicións claves en termos de di
rixéncia; en segundo lugar, por
que os intereses eslovacos, ago
ra máis que nunca, eran menos
preciados pola Administración fe
deral. A separación é a resposta 
a motivacións económicas de na
turaleza histórica pero sobretodo 
actuais: os modelos de transición 
cara o mercado apadriñados por 
Praga e Bratislava non son conci 
liábeis. A reforma impulsada des
de 1989 reproduciu e agravou as 
desigualdades históricas en to
dos os seus extremos repercutin
do de xeito particularmente nega
tivo en Eslováquia. 

Son atrevidas e polo mesmo ca
rentes de rigor as acusacións 
vertidas contra os eslovacos. Os 
líderes checos sabían perfeita
mente que reforma rápida e uni
dade federal non eran compatí
beis. Sen dicilo abertamente, en 
Praga comezou a considerarse 
como conveniente a separación: 
sen Eslováquia seria máis doada 
a adesión á CEE, a terápia ultra
liberal desprenderíase das suas 
rémoras e freos, e incluso gaña
ríase un Estado-tapón que os 
protexeria da inestabilidade rei 
nante no território da ex URSS. 
"Ou federación ou separación '; 
afirmaba Vaclav Klaus. 

O medo á inestabilidade 
impediu o referendo 

Por que non se celebrou un refe
rendo? Un sondeo efectuado en 
Xuño , nas vésperas das elei
cións lexislativas, indicaba que 
un 13% na Boémia e Morávia e 
un 18% en Eslováquia eran parti
dários da plena separación e da 
conseguinte criación de dous Es
tados independentes. Na Eslová
qu ia os pari idários da indepen
dénci a , representandos polo 
SNS, non obtiveron máis do 8% 
dos sufráxios cando un ano an
tes os inquéritos atribuíanlle en
tre un 12 e un 15% das inten
cións de voto . Segundo outros 
sondeos, un 80% da povoación 
de Eslováquia consideraba que 
unha entidade estatal especifica
mente eslovaca (foxe indepen
dGnte, confederada ou federada) 
era a mellar forma de organiza
ción política. Estes dados, reve
ladores pero non o suficiente
mente matizados, e a auséncia 
dunha consulta expresa sobre 
tan decisivo asunto fundamentan 
a crenza dun escaso respaldo á 
opción independentista. 

Sen embargo compre tamén ter 
en conta que nas eleicións do 5 
e 6 de Xuño non só se elixian ós 
deputados senón que toda a ci
dadania era cofnsciente de que 
os resultados dos com ícios inci
dirían marcadamente na viabili
dade do próprio Estado. Klaus 
nunca ·promoveu a realización 
dun referendo e se nas primeiras 
semanas de Xuño c·hegou a 
aceitar a proposta axiña deu 
marcha atrás. Pala sua banda 
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Meciar, que si o prometera du
rante a campaña eleitoral , optou 
por descartalo no curso das ne
gociacións coa parte checa. So
bre que pronunciarse? Sobre o 
acordo referendado polo 
Parlamento federal? A negativa 
checa, a imprevisibilidade dos 
resultados e o temor á inestabili
dade que poderian suscitar inci
diron no desaconsellamento final 
pero privaron á secesión dunha 
lexitimación plenamente demo
crática e incontestábel. 

Non foi pois a independéncia o 
resultado da intransixéncia maxi
malista e apriorística de ninguén 
senon a consecuéncia inevitábel 
do carácter irreconciliábel das 
variantes incorporadas ao proce
so político checoslovaco. Se 
analisamos seriamente as cau
sas do conflito iugoslavo podere-

Os líderes 
checos-sabian 
perfeitamente 
que reforma 
rápida e unidade 
federal non eran 
compatíbeis. 

mas atapar igualmente a diversi
dade e contraposición de intere
ses que inviabilizan unha convi
véncia estatal unitária ainda que 
non r órmulas integradoras dou
tra naturaleza que deben ser 
agora promovidas polos novos 
suxeitos estatais. 

O divórcio amigábel acentuará as 
diferéncias pero non ten por que 
significar maior miséria ou agra
vamento da crise. Se a República 
checa corre a sorte-risco de con
verterse a méio prazo nun /and 
alemán máis, Eslováquia, benefi
ciada polo gradualismo e a sen
satez do programa de reformas 
que impulsa a HZDS, debe tirar 
proveito da sua ubicación xeográ
fica, a médio camiño entre a Poló
nia e a Hungría, viciña de Ucránia 
e da CEI e polo mesmo lugar de 
paso para a conquista dos merca
dos orientais. O tratamento da nu
merosa minoría húngara (Meciar: 

-"precisamos un só idioma que 
nos una") constitue a principal in
certeza que asoma no horizonte 
da estabilidade eslovaca.+ 

X uo Rlos é Director do IGADI 
(Instituto Galega de Análise 

e Documentación Internacional). 

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

¡. 1 Quen non ten poder político 
! non ten poder económico' 
1 

: • JOSU JUARISTI 
1 
1 
1 "Quen non ten poder políti

co non ten poder económi
co" é unha frase remarcada 
especialmente na prensa 
eslovaca. 

A prensa occidental, sen 
embargo, empeñouse en 
acuñar esta outra: "Unha Es
lováquia independente non 
ten nengunha oportunidade 
de sobreviver''. 

Jozef Porkes vicepresidente 
do Consello Nacional Eslo
vaco, sen embargo, argüe 
que "ninguén puido respon
dernos sobre que ventaxa 
teriamos de conviver nun es- Zigmund Bertok. 
tado único cos checos . 
Falábanns dun estado econó
mico máis grande, unha cultura 
maior, un Exército máis forte. 
Nós respondimos que todo iso 
poderiamos telo sendo inde
pendentes, e sen perder a nasa 
identidade". 

As autoridades eslovacas (en
frentando a campaña desatada 
nos últimos meses desde diver
sos meios de comunicación da 
Europa Occidental no sentido 
de despretixiar todo intento de 
independéncia política das pe
quenas nacións alegando a sua 
inviabilidade económica), ase
guran que ninguén quer dividir-

se para quedar en segunda po
sición, para ser piares. Prokes 
é categórico ao sinalar que 
"non coñezo nengunha nación 
que viva infeliz coa sua inde
pendencia". 

Coartar 
o desenvolvimento 

Pola sua parte, lvan Laluha, xe
fe do comité para as Relacións 
lnternacionais do Consello Na
cional Eslovaco, ~segura que a 
idea dunha separación "xurdiu 
da conciencia de que a Federa
ción Checoslovaca non nos da
ba a oportunidade de desenvol-

vernos. Os checos dician 
que só tiñan desvantaxes 
por conviver con nós, por
que afirmaban que eramos 
máis pobres e en conse
cuéncia facíamolos máis po
bres. Sen embargo, querían 
manter a federación". 

De feito, a sensación tanto 
nos níveis políticos como in
telectuais de Bratislava é 
que Praga incluso tras a "re
volución de veludo", mantivo 
unha posición colonialista 
sobre Eslováquia, sen com
prender realmente a estruc
tura especial da sua econo
mía. Sinala que Va"clav Ha
vel, cando ascendeu á pre
sidéncia da federación , de-
clarou oficialmente que de

fendería ambas nacións, pero 
que na práctica non fixo nada 
polos eslovacos. 

Eslováquia é consciente de que 
ainda non pode competir en
igualdade de condicións no 
mercado europeu, tal e como si
nala Zigmund Bertok, director 
do departamento de Integración 
Europea do Ministério de Exte
riores de Eslovaquia. Bertok, 
sen embargo, é optimista sobre 
o futuro que lle espera ao seu 
país, apesar de ser consciente 
de que "é máis fácil aterecer 
promesas políticas que transfor
mar a estructura económica".+ 

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

O elocuente siléncio árabe 
"Mentres os israelitas manifestan o seu pánico polo secuestro e 
asasinato do soldado, o mundo árabe non é que se alede, pero 
deixa entender ben ás claras que (os sionistas) andaban a tentala 
sorte coa sua fachenda, brutalidade e intransixéncia", escrebe 
David Hirst no número de 27 de N~dal de THE GuARDIAN, nun 
comentário titulado "No gume da división'. "O siléncio dos 
governos, abrumados por estes sentimentos, é tan elocuente 
coma os editaríais dos xornais que lles prestan voz, mesmo nos 
paises do Golfo, tan fondamente anti-palestinos. O sentimento 
xeralizado é que estamos a xogarnos:·ben máis ca o proceso de 
paz ou que a capacidade norteamericana para sentar ás partes 
enfrontadas nunha desas inúteis rondas de de conversas 
bilaterais ou multilaterais iniciadas na conferéncia de Madrid. 
Poderán facelo; pero non impedirán que medre a opinión, entre 
árabes e palestinos, de que a guerra latente do Oriente próximo 
non se dará resalto por meios pacíficos e civilizados". 

Noriega, prisioneiro de güerra 

"Manuel Noriega condenado o pasado mes de Xullo a corenta 
anos de prisión, gañou unha pequena vitória a semana pasada ao 
ser declarado por un xuiz federal de Miami prisioneiro de guerra 
con dereito a que lle sexan recoñecidos os dereitos da 
Convención de Xenebra". A información, que non recollleron as 
axéncias internacionais de domínio anglo-saxón (a española EFE 
entre elas), produciuse o pasado dia 17 de Nadal. Recóllea a 
revista NEWSWEEK de 21 de Nadal na sua sección de notícias 
breves Periscope. "A condición de prisioneiro de guerra permitirá 
a Noriega sair da cadea de máxima seguridade na que hoxe está 
preso. Vários dos dereitos recoñecidos aos prisioneiros de guerra, 
como o de recibir correo, facer exercício a ceo aberto e vivir 
nunha cela con luz abonda non se conceden na maioria dos 
penais norteamericanos de máxima seguridade". 

Un novo tr~n para o Miño 

"Urna das prioridades fundamentais dos muncípios do Vale d9 
Ave para o próximo quadriénio é a accesibilidade da regiáo. E 
neste contexto que a modernizaºªº e duplicaºªº da Linha do 
Minho assume especial importáncia", explica Amilcar Correia no 
diário Pc.m1.1co de 5 de Janeiro."Tanto mais que n-Ao se trata de 
um assunto novo, mas antes pelo contrário, é urna reivindica~o 
antiga. Sobretudo quando este proxecto tem conhecido 
sucessivos atrasos. O protelamento da obra levou muito 
recentemente á Camara Municipal de Famalicao a solicitar ao 
governo urna intervern;áo imediata na beneficiagáo daquela 
vetusta linha férrea. A autarquía sugeriu ainda ao ministro das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicagoes a aplicagáo das 
verbas reservadas a construgáo da gare de mercadorias da 
Regiao Norte no melloramento desta linha". Os técnicos está a 
decidir as mellares opcións para o traxecto Ermesinde-Braga e 
para a liña de Guimaráes "cujas obras rondarao os 20 milhóes de 
cantos e difícilmente estaráo prontas antes do ano 2000. Só nesta 
altura os comboios poderáo circular a 140 quilómetros na linha de 
Minho".+ 
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En dias pasados o Conselleiro de lndús
tria confirmounos a todos publicamente o 
que xa era sabido, o que xa tora anuncia
do neste semanário, a non instalación 
dunha fábrica de pasta de papel nas Pon
tes através do consórcio "Eurogalicia Fo
restal", participado maioritariamente (75% 
do capital), polo grupo de investimentos 
kuwaiti "Kio"; á que se tiña que unir o pro
xecto "Papelga" (Promocións Papeleiras 
de Galicia) en Narón, participado maiorita
riamente (50% do capital), pela empresa 
finesa "Tampella". E como xa ven senda 
habitual, case ninguén quer·entrar no fon
do da cuestión, isto é: de que serve o ac
tual "Plano Forestal" (a maior agresión á 
diversidade biolóxica do país en toda a 
sua história), ser a oportuna indústria 
transformadora? E que acaso Galiza non 
poderia artellar un novo plano estratéxico 
de diversificación económica acorde coa 
sua variedade agrícola madeireira? 

As causas fundamentaispara o abandono 
de ambos os dous proxectos por parte 
das respectivas empresas en princípio 
son ben distintas. No caso de "Kio" trátase 
dun repregue xeral froito da estratéxia es
peculativa desenvolvida na península du
rante o último decénio, consentida e pro
piciada polo governo central, como xa se 
ten comentado en vários meios de prensa 
e rádio , sen descartar a repercusión que 
nestas decisións financeiras teña a actual 
situación interna do emirato do Pérsico. 

O caso dos fineses da "Tampella" básase 
aparentemente no declarado un dia polo 
seu delegado en España: "no es un buen 
momento para invertir en Galicia, pues te
nemos un sector importante de la so.cie
dad en contra, preocupado por las conse
cuencias para el medio ambiente y por las 
repercusiones para otros sectores de la 
región. Tendremos que esperar a tener 
una mejor tecnología, más limpia y eficaz 
·( ... ) No podemos descartar Galicia como 
negocio, pues reúne unas excelentes con
diciones naturales para el sector papele
ro". 

O que non dixo este executivo delegado 
foi que o mercado mundial ten excedentes 
de stocks, que a produción global comeza 
a estar sobredimensionada, daí os paros 
técnicos de ENCE en Pontevedra. 

Tampouco dixo que non queren entrar en 
aberta competéncia cos seus colegas 
suecos da CELBI, instalada en Portugal, e 
que controla os monocultivos do Norte, do 
Miño, e de vários concellos ourensáns; 
nen que lles é máis barato, igual que os 
da Feldmühle alemá, transladárense a 
Chile, Arxentjna, Paraguai e Urugaui, xa 
que ali o negocio é "redondo" e a oposi
ción social mínima. 

Mentres tanto, desde a Xunta dise que se 
está a buscar un novo sócio. Mais ulo o 
han atopar? A indústria xaponesa do sec
tor hai anos que ten a vista posta nas 
plantacións da Nova Zelándia, Austrália e 
o Canadá, os grupos iánquis teñen o ne
góci o montado en casa e na trastenda 
centroamericana. 

Só lles queda petar· á porta de italianos, 
franceses e nos países baixos, mais aí o 
mercado é dos nórdicos. 

E da criación dun grupo lácteo con produ
tores asturianos? nada! E da criación dun
ha "Rede Galega de Espácios-Naturais 
Protexidos"?, idem de idem. 

O alcalde da Coruña declarara nos primei
ros intres do magnicídio do "Mar Exeo": 
"esto, con toda seguridade, va a servir pa
ra que la ciudad se convierta en la capital 
de la ecología europea en los próximos 
años". 

A boas horas, "mangas verdes"! É que 
non ahondara xa, cando os casos do "Ur
quiola" e do "Casan"? 

·~ • • • • ~ · ¡ 

ECOLOXISTAS Á FORZA 
R. DA CUÑA 

Movilización no lrixo contra a repovoación de eucaliptos. PILI PROLN.N. 

'M'.entres eles falan de 
montar incineradoras 
en Vigo, As Pontes ou 
Lugo capital, nós 
falamos de recolleita 
selectiva de lixo'. 

Ben, mais vale tarde que nunca; pero que 
se pode esperar do estamento político 
empresarial que nos dirixe, fieis apoloxe
tas do progreso "ad infinitum", ou sexa do 
economicismo irracional, que ten arruina
do ecolóxica e paisaxisticamente durante 
este século, a maior parte da Europa? . 

Acaso teñen demostrado estar a favor da 
criación dun sector papeleiro galega da 
reciclaxe? 

Acaso polo labor inequívoco de instalar 
plantas de compostaxe e reciclaxe inte
gral, en vez de noxentas incineradoras? 

Existe algun plano sério para a informa
ción, concienciación e educación masiva 
da povoación a prol do uso selectivo e 
aforro das matérias primas e da enerxia? 
Non; este meritório labor estano a realizar 
os grupos e asociacións locais da 
AGENG, con boa aceitación social e cati
vos meios económicos. 

Sen dúbida para eles todos, autoprocla
mados "profisionais da-política" (dos que 
citar tan só os soldas que gañan significa 
unha vexación para a imensa maioría dos 
obreiros, labregos, mariñeiros e pequenos 
comerciantes desta terra) nós, os ecopa
cifistas, antimilitaristas· de tendéncia auto
xestionária, verdosos solidáriqs co Tercei
ro mundo, tipos afins aos fundamentos do 
feminismo e aes direitos colectivos das 
minorias culturais, partidários dun creci-

mento económico sostido a pequena e 
mediana escada, seguiremos senda unha 
molestia: 

"Os que sempre din non'', "os inimigos tei
mudos do progreso" (da insensatez do 
progreso). 

Mentres eles talan de montar incinerado
ras en Vigo, As Pontes ou Lugo capital, 
nós talamos de recolleita selectiva de lixo, 
coa conseguinte criación de pastos de tra
ballo estábeis. Onde eles din turismo rural 
"a secas", nós dicimos creación de máis 
de 40 áreas protexidas de interese nacio
nal ,_ etnográfico e paisaxístico, inclusive 
con outras comunidades viciñas (Norte de 
Portugal, León e Asturias), xerando cen
tos de empregos no sector de matimento 
e servizos destinados aos tillos dos labre
gos e gadeiros, freando asi en boa medi
da a marte, por abandono, das comarcas 
do interior. 

Cando eles talan resignadamente da ine
vitabilidade da 2ª reconversión naval, pola 
nosa parte lembramos, como mínimo, a 

· posibilidade de adicar parte do persoal (o 
melloriño de Europa na sua especialida
de), cara a construción de pequenas em
barcacións destinadas á loita contra a 
contaminación no mar, con tripulacións 
preparadas para podaren traballar en cal
quer costa ou mar do mundo. 

Que non é lucrativo?, que llelo pergunten 
a holandeses e californianos que teñen 
boas empresas. 

Os "directivos da pátria" talan da saúde do 
país en termos de grandilocuéncia estatís
tica, asi que o asunto da desastrosa perda 
dos bancos marisquei~os, e mesmo da 
pesca de baixura nas Rias Altas é para 
eles un mal conxuntural? Pois pola nosa 
parte é o fundamental, unha p·erda de va
lor incalculábel dada a sua idiosincrásia 
de sector .renovábel; cantos millóns deron 
a gañar os bancos marisqueiros das Rias 
Altas e Baixas· nos últimos dous séculas, e 
canto darán nos próximos 50 anos? 

Quen pode taxar cabalmente as actuais 
perdas a médio e longo prazo e os perigos 
para a saúde humana derivados da conta
minación na cadea alimentária mariña? 

Ninguén cuantitativamente o pode facer 
con total exactitude, o dministrativo tesou
reiro, o técnico de pesca, o economista, 
só xogan ás aproximacións numéricas, xa 
que estamos a talar dun meio cualitativa
mente único: (o governo central non quer 
conceder a "Zona catastrófica" para as 
Rias Altas; isto non é Valencia, Catalunya 
ou Euskadi, evientemente). 

Mais velaí que este conxunto de peque
nas actividades extractivas (crustáceos, 
cefalópodos, algas e setas para cociñar e 
abonar, ou a compra-venda de madeira 
por parte de pequenos proprietarios) entre 
outras, deveñen nuns benefícios micro
económicos complementários e básicos , 
importantes para centos de famflias que 
non teñen outro xeito de facer frente a un
ha crise da que non se ve a saída, e pe
rante a que só lles queda o tradicional re
curso da emigración, ou do mercado ne
gro do traballo. 

Asi que, se por unha banda ternos unha 
patronal en xeral herdeira do franquismo, 
(agás honrosas excepcións), que durante 
a pasada década se adicou a "chuchar'' 
das subvencións públicas, a declarar sus
pensións de pagamento e investir en acti
vidades especulativas, (lémbrese que ao 
próprio Fraga lribarne os euroburócratas 
lle negaron o groso das subvencións para 
o "Plano Forestal" por consideralo, desde 
o punto de vista das ciéncias naturais e 
acorde coa normativa vixente, impresentá
bel); por outra banda o parón destes ma
cro-pro xectos tradúcese nunha menor 
presión e degradación para o entorno e os 

· recursos primários e mais para a saúde 
dos cidadáns, perdéndose, por contra, de 
criar postas de traballo. Queren eriales e 
ofertármelos, é certo. Mais a que prezo!, 
(O Ministério de lndústria tenta que "To
rras Papel" e os kuwaitis volvan ao pro
xecto "Eurogalicia Forestal"). 

A causa parece ben clara, de entre a pa
tronal galega ninguén quér entrar no eido 
da indústria e a economia de corte alter
nativo (ao final farano os nórdicos para 
controlaren o ciclo extracción-producción
reaproveitamento, e manter o mercado 
continental), talvez por isa, porque empre
sarialmente hai que traballar moito, e ben. 
Neste eido económico ainda queda todo 
por facer. 

Quizá a única esperanza neste senso es
texa nas mans e a vontade galeguista dos 
chamados xóvenes empresários, e na 
arribada que se poida dar algun dia á 
Xunta, aos Concellos, e aos foros políticos 
máis relevantes dun grupo/s galeguista, 
nacionalista, ou verde pro-autoxestión ... 
que á vez fagan causa con sectores maio
ritários da nosa sociedade. 

Namentras, a maioria dos naturais desta 
pátria fisterrán terán que continuar acredi
tando na "incuestionábel eficácia" dun es
quema de progreso no que para disfroitar 
da mobilidade dun veículo a motor hai que 
obrigatoriamente contribuír ao efecto in
vernadoiro e á chúvia aceda, no que para 
manter un nível material óptimo (isa os 
que poidan), hai que estar continuamente 
abrindo zanxas para vertedorios dun lixo e 
duns resíduos aparentemente irrecupera
beis, no que para crérmonos que goza
mos da calidade de vida do urbanismo 
"desarrollista" ternos que tapar os ouvidos 
aos ruídos brutais das nosas cidades ou 
consentir, como mal menor, na contamina
ción (de cloaca) dos principais ríos (ver 
caso do Miño), porque segundo os nasos 
munícipes estamos en tempso de "vacas 
tracas" os investimentos de saneamento 
son custosos, e por non controlar, nen se
'!Uer controlan ás empresas máis porca
llentas. Todo un exemplo ético!• 
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ACCESO Á ADMINISTRACIÓN Q REI DEPORTE 

O grupo A comezará a elexir os destinos o dia 16 

Os sindicatos acusan á Xunta 
de colocar a dedo aos funcionários 
• HORÁCIO VIXANDE 

A toma de posesión, 
provisória, por parte dos 
funcionários da 
Administración 
autonómica que se 
incorpararon logo de 
aprobar as últimas 
oposicións, por turno 
libre ou restrinxido, está 
a provocar un conflito 
entre Xunta e sindicatos, 
que consideran que a 
Administración 
autonómica pretende 
asignar a dedo as 
prazas definitivas. 
A asignación definitiva 
de prazas será 
completada o 30 de 
Xul lo e comezará o 
próximo 16 de Xaneiro 
polos traballadores do 
Grupo A. 

Xa a incorparación dos aproba
dos por turno libre foi motivo de 
polém ica , porque moitas das 
persoas aprobadas tiveron que 
agardar até oito meses para ocu
par unha praza. Daquela as mo
bilizacións levadas adiante ace-

!eraron o proceso, se ben non 
conseguiron facelo de contado. 

Mesmo a publicación no DOG da 
lista das persoas que acadaron a 
calificación suficiente sofreu un
ha demora de vários meses. Os 
aprobados pala quenlla da pro
moción interna, restrinxida, se
guen sen poder acceder ás pra
zas do grupo superior. Esta de
mora actua como barreira para 
impeder o acceso dos aprobados 
por turno libre ás vacantes que 
terian que se producir. 
Os cámbios de destino ou de 
asignación de pastos de traba
llos afectan ao 80% do persoal 
da Administración autónoma, un
has 5.000 persoas. A isto cóm
pre engadirl le o feito de seren 
estas as primeiras oposicións 
que se convocan na Xunta de 
Galiza. Até o momento, o perso
al que non fóra transferido por 
Madrid era interino, neste senti
do, hai casos de vários anos de 
interinidade. 

Ao desencontro entre a postura 
da Administración , de destinar 
provisoriamente aos funcionários 
de carreira , e estes solicitando 
destino definitivo, cómpre enga
dirlle o disgosto de funcionários e 
representantes sindicais debido á 
política de persoal que desenvol
ve a Consellaria de Presidéncia. 

"lnfluxo caciquil" 

"Na nosa opinión é ilegal facer a 

toma de posesión ocupando un
ha praza provisória. A lei abriga a 
outorgar de forma definitiva a 
praza", comentaba Manuel Losa
da, Xefe do Comité de Persoal 
da Xunta de Galiza. Para o Presi
dente do Comité de Persoal a si
tuación dos funcionários provisó
rios ten un dobre obxectivo, un 
aforro no destino definitivo e un
ha presión ·ao traballador, que mí
rase baixo un influxo caciquil 
cando vai ser destinado definiti
vamente. Neste sentido, nun re-

. cente comunicado de prensa di
fundido pala CIG asegúrase que 
"o único que se persegue con is
to é seguir adxudicando os pos
tas a dedo e asi seguir repartindo 
prebendas e favores, como até 
agora se veu facendo" . 

O temor sindical é que a asigna
ción de pastos provisórios, cuxas 
normas de aplicación non se 
contemplan no último Decreto da 
Xunta, aprobado o Xoves 7, se 
convirta nun instrumento arbitrá
rio para premiar ou castigar me
diante a mobilidade laboral. 

Outras cuestiónsson a inclusión 
de postas de libre designación 
no Decreto e o feíto de converter 
en excepcional a oposición pos
teriormente á sua celebración 
mediante o que os sindicatos 
consideran unha interpretación 
interesada da Leí da Función Pú
blica. A xustificación desa singu
larización básase na complexida
de do proceso e "somete a unha_ 

Máis de 1.500 leitores 
de A Nosa Terra 

degostaron nestas festas 
OS viñOS' de: 

Adega das Eiras 

Grádas pola ·sua. confianza 

regulación negativa aos funcio
nários de libre acceso, que opo
sitaran baixo o amparo do Regu
lamento de Provisión de Postos 
de· Traballo, máis positivo para 
eles e por tanto o de abrigada 
aplicación", como indicaba Ma
nuel Losada. 

Para fundamentar a sua postura 
os sindicatos basanse no artigo 
5 do Decreto 93/1991, que di: 
"Os funcionários de novo ingre
so ocuparán as vacantes de 
postas de traballo, de acordo 
coas suas peticións e seguindo 
para a sua adxudicación, a orde 
de pontuación obtida ... Estes 
destinos terán carácter definiti
vo, equivalente para todos os 
efeitos, aos obtidos por concur
so". 

A Xunta alude á disposición tran
sitória undécima da Lei da Fun-

. ción Pública e estima que a mes
ma "dispón claramente que os 
novos funcionários tomarán po
sesión con carácter provisório e 
que despois convocarase un 
concursq interno para a asigna
ción dos destinos definitivos". 

Por outra banda, a Consello da 
Xunta anunciou que o os oposito
res do grupo A sexan convoca
dos Sábado 16 de Xaneiro e dias 
seguintes para elexiren destino. 
O resto serán convocados segui
damente. A previsión é que o 30 
de Xullo o concurso interno estea 
resalto antes do 30 de Xullo. + 

• VÍTOR MÍGUEZ 

O espois do surprendente 
terceiro gol de Bebeto o 
pasado Domingo os 

afeizoados españois xa des
pertaron do seu letargo. Quen 
máis quen menos considera
ba os bebetazos como fro ito 
da grácia divina; por haber, 
incluso algun xornalista · sur
prendíase de que "este chico 1 

1 del Coruña" chegara a mar
carlle un gol á Alemaña -to
do un sacriléxio para un xo
gado r de equipa galega!!! 
Mais o que son as causas , 
Bebeto saiunos todo un pro
fanador de portarías. Que si
gan os peéados .. . 

E que é, senón un pecado, 
que o Deportivo supere 
en xogo ao mesmísimo 

Real Madrid? Para moitos a 
humillación está senda tan 
grande que non lles queda 
outro remédio que admitir a 
superioridade á vista das cir
cunstáncias. Incluso todo un 
campión mundial de rális co
mo Luís Moya despois de fa
cer o saque de honra do últi
mo partido en Riazor comen- · • 
taba: " ... o saque de honra é : 
para facerllo a esta equipa : 
alá por onde vaia ... ". : 

1 
1 
1 

Pero o certo é que para 
Bebeto e os seus non hai 
mellar saque de honra 

que o que no Carnaval do Rio 
lle vai dedicar toda unha Es
cala de Samba que acaba de 
editar unha canción sobre a 
vida de Bebeto e na que se 
fala da história do xogador 
carioca. Ultfmamente rumoré
ase pala Coruña a posibilida
d e de Lendoiro e Arsénio 
aceitaren a invitación desta 
escala para desfilar nunha 
das asas no antroido do Río 
xunto ás garotas. Folgos de 
seguro que non Ues·faltan .. -

O Celta merece tamén a 
'nosa atención, habida · 
canta de que está re

sultando a equipa máis para
dóxica ·da categoria: dispón 
de nove dianteiros dos cales 
nengun se considera titular 
de certo; por outra parte en 
16 partidos fai · só 7 tantos 
que lle valen 12 pontos. Todo 
parecia unha milagre até que 
lago da desgrácia do Mar 
Exeo ~gun espilido atopou a 
que poderemos chamar co
nexión do . Su/.; Petróleo. na . 
Coruña = Petrogoles--ert Vigo. 

E acer deporte percorrendo 
a rota xacobea parece 

. ser un dos lemas. que 
máis- se repi·ten na~exterior ~ 
para promocionar o Ano -San~: 
to. Non en vano a imaxe do -
Pelegrín camiña en bicicleta e 
patroci r:ta a Volta Ci€lista á 
España, sobretodo para 
asombro dos ciclistas que 
chegan a Compostela polo 
merios con dous .pinchazos 
por mor dos baches. De se
guir así as causas a imaxe da 
bicicleta terá de ser substituí
da poi a do tradicionak carro ; 
polo menos resu ltará .máis 
enxebre.<+ 
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DEPORTE-ESPECTÁCULO 

Pero o ex-liceista non descarta que algun dia o Liceo se vaia ao garete 

Xosé Luís Huelves 
'Na Coruña fíxose o mellor hoquei de todos os tempos' 
• VITOR MIGUEZ 

Quizá é o mellar xogador 
da especialidade. Xosé 
Luís Huelves, o porteiro do 
Liceo Caixa Galicia, 
cumpre á prefeizón co 
modelo desde que hai 

· escasos dez anos chegara 
á Coruña coa intención de 
catapultar unha modesta 
equipa ao cúmio 
hoquístico internacional. 
Lago de acadalo, coa sua 
retirada todos coinciden en 
admitir que no hóquei 
galega hai un antes e un 
despois de Huelves. 

A xeración na que Xosé Luís mi
litou marcou unha época históri
ca para o Liceo Caixa Galicía. 
Todo comezaba cando no 1967 
un rapaz de oito anos estreába
se cuns patins na vella equipa 
madrileña da Fensa. A partir daí 
todo foi "sobre rodas": apoiado 
por Humberto Ferrer acadou un 
poste de titular na selección ju
nior para pasar finalmente a mili
tar no Reus e posteriormente no 
Natación Reus. Para daquela o 
despegue de Xosé Luís Hueives 
coincidia co despegue que Len
doiro impulsaba no Liceo da Co
ruña; xuntáronse a fame coas 
gañas de comer e rematou por 
facer história. 

· Din que coa sua retirada a por
taría do Liceo nunca estará tan 
ben coberta ... 

É un afago que haxa xente que 
opine iso. A portaría do Liceo 
agora está moi ben gardada por 
Ramón Canalda. Contado, reco
ñezo que ter militado no Liceo 
nos últimos dez anos fai que 
considere a miña traxectória de
portiva como algo histórico. Tan
tos campionatos de liga, copas 
de Europa, do Rei. .. talan preci
samente dun historial que dificil
mente un xogador pode voltar 

_repetir. 

De vostede din que a história 
que escrebeu ten marchamo 
universal; concretamente o de 
ter sido ó mellar porteiro do 
mundo. 

Houbo anos moi brillantes. Lem
bro o mundial do Brasil, A Coru
ña e a Arxentina. Os títulos che
garon a ser tantos e o currículum 
tan vasto que o foses ou non 
acabas crendo que es o mellar 
porteiro. E coido que pensar isto 
non equivale a ser orgulloso, so
bretodo cando é o te.u traballo e 
a opinión dos demais a que che 
leva a pensar isto. 

A retirada 
É inevitábel perguntar polo dia 
da sua retirada. 

É difícil expresalo, sobretodo 
cando te desprendes dun patin, 
dunhas gardas ... cando ollas pa
ra atrás e ves tantos esforzos e 
sacrifícios. Lembro a homenaxe, 
ao princípio estiven moi nervoso, 
só queria ter á miña família e ao 
público ao meu redor. Finalmen
te a família -estivo cáseque toda 

presene e o das 
4.000 persoas en 
Riazor foi emocio
nante. Contodo, foi 
unha tristura leda, 
pois determinei con 
consciéncia plena e 
convencido das mi
ñas posibilidades fí
sicas naquel intre. 

Retirase logo de 
que o Liceo alcan
zara o seu clímax 
e cando todo pare
ce indicar que a 
afeizon na Coruña 
está nunha curva 
descendente. 

Coa miña retirada 
quixén pór un grao 
de area para que 
entrase sangue no
vo; son demasiados 
títulos e moitas ex
periéncias acumula
das tanto por min 
como pola afeizón. 
Moitas veces per
gúntome que seria 
da xente se o Liceo 
perdese. Ten en 
canta que nengun
ha equipa do mun
do foi capaz nun 
prazo de dez anos 
de gañar todo o que 
se podía gañar nun 
deporte; aí parado
xicamente pode es
tar unha das cau
sas na caída da 
ateizón. Na Coruña 
fíxose sen dúbida o 
mellor hóquei de to
dos os tempos, pero a xente 
cansa tamén das vitórias. 

Córrese entón o sério perigo 
de converter ao hóquei coru
ñés nun deporte de família. 

Non rios enganemos; na Coruña 
o hóquei foi, é e será un deporte 
de tamília. Ben é certo que hou
bo momentos nos que chegou a 
haber 5.000 ou 6.000 persoas, 
pero nós mesmos eramos cons
cientes de que iso non continua
ria; de feito as duas mil persoas 

que van hoxe en dia son as mes
mas que ian hai oito anos e que 
seguiran indo, porque tamén te
ño claro que esa afeizón nunca 
se perderá. 

Coincidirá con nós en que boa 
parte de culpa d.a reducida im
plantación do hóquei tena o 
corporativismo dos cataláns. 

É certo que na federación espa
ñola a meirande parte dos direc
tivos eran cataláns, pero non é 
menos certo que cando o hóquei 

XOSÉ CASTRONOZ NOTICIAS 

seguía e segue presente en ci
dades como Sevilla, Salamanca 
ou Madrid, non recebeu nengun 
tipo de axudas. Cando non hai 
cartos non existe nengunha posi
bilidade de extender un deporte, 
se a iso lle sumas unha atitude 
recelosa por parte dos cataláns 
faise moi difícil a expansión. 

Renovar as regras 

Estúdase a posibilidade de re
novar as regras e reformar o 
campo e accesórios de xogo, 

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

1 A idea ~unha liga con Portugal non 
pero agbra fálase da liga europea' 

# 

ema, 

Porén en Portugal os hoquis
tas empolingáronse na se
gunda posición en aceitación 
popular? 

Si, o hóquei é o segundo de
porte en Portugal, e isto nonsó 
nos deixa impresionados, se
nón que tamén nos deixa atra
sados. Desde a miña perspecti
va o fenómeno é bastante cu
rioso ainda que non- deix:.a de 
ser certo que é un dos poucos 
deportes nos que Portugal des
taca algo, mais ainda así o fe
nómeno do hóquei portugués é 
algo estraño que me custa tra
ballo asimilar. 

Xa que logo non seria máis 
intelixente artellar unha liga 
luso-galaica para potenciar o 

deporte e o espectáculo? 

Foi unha posibilidade que se 
comentou hai tempo e de feíto 
chegou a haber unha pequena 
liga de segund división . Mais 
agora os ventes non sopran por 
aí, senón que van na dirección 
de criar unha liga europea de 
catorce equipas. a idea da liga 
cos _portugueses non é má, pe
ro certamente non ten as ex
pectativas dunha continental. 
Expectativas que porén nunca 
serán realidade se o proxecto 
non se leva para adiante axiña, 
se irnos atrasados nas ideas 
con outros deportes non pode
mos ilo nos feítos. 

A integración cos portugue
ses traería consigo mesmo 

benefícios de carácter eco
nómico non só para as equi
pas, incluso para as próprias 
cidades. 

lso é certo. Por algo se fan moi
tas pre-temporadas en Portugal 
e por algo os contactos entre 
nós son a cada máis fortes. 
Penso, contodo, que a liga es
pañola non se pode abandonar 
pola sinxela razón de que é a 
máis forte. Coñecin ·a moitos 
xogadores extranxeiros que 
coincidian en admitir que a liga 
española era a máis dura, e a 
realidade fálanos de que o hó
quei portugués con calidade re
almente se reduce a tres ou ca
t ro equipas, moi boas pero 
máis úteis dent~o dunha liga 
europea.+ 1 

1 

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

facendo máis grande a pista, 
levando casco todos os xoga
dores. Coida necesárias este 
tipo de modificacións? 

Nós xa introducimos moitos tro
ces nos últimos tempos como o 
dos tempos mortos, facer as por
tarias máis grandes .. . Podo ha
ber máis, pero sen que iso leve a 
parecernos a outro deporte. Non 
me parece mal introducir o cas
co, protexer máis o corpo, pero 
para que facer a pista máis gran
de ou para que, por exemplo, fa
cer as esquinas redondeadas. 
Non ternos que parecernos ao 
hóquei sobre xelo , entre outras 
cousas porque o noso é un de
porte máis bonito e máis artístico. 

Mesmo houbo troces e modifica
cións que nos perxudicaron , tal 
foi o caso dos play-off, un siste
ma que ternos que eliminar. Non 
se poden xogar doce partidos 
sen transcendéncia nunha fase 
regular, sobretodo cando a xente 
sabe que o Liceo vai estar entre 
os cito primeiros. 

Pois fagamos por impulsar a 
canteira, ainda a risco de non 
estar entre os oito primeiros 
ao princípio. Cando menos ha
beria emoción. 

Claro, non é má idea, pero é moi 
difícil manter unha equipa de éli
te probando con rapaces . Oxalá 
algun dia pudésemos facer unha 
equipa galega, abaratariamos 
gastos ao clube , pero seria moi 
difícil gañar a liga. Doulle a razón 
aos que dinque os rapaces nece
sitan rodamento, precisamente 
por iso a clave non está na equi
pa A, senón nas interiores , e 
neste momento por pór un caso, 
non hai equipas ponte entre 
duas· categorías tan diferentes 
como a segunda división e a divi
sión de honra. 

Falta Vigo 

Unha cldade como Vigo non 
foi quen de consolidar nen un
ha equipa de primeira. Non é 
surprendente? 

É un tema fastidiado. Unha equi
pa en Vigo seria un apoio moi 
necesário para asentar o hóquei. 
Resulta paradóxico que non pu
desen facelo cando, por outra 
parte, teñen un público fenome
nal. Se algun dia no Sul da Gali
za chega a callar unha equipa, a 
ligazón con Portugal faria que na 
fachada atlántica o hóquei che
gase a ser o segundo deporte. 

Asi pois, na liga europea e na 
cidade de Vigo están os alicer
ces nos que hai que asentar o 
futuro hoguístico luso-galaico ... 

Si, pero coidado; denantes de 
pensar nisto ternos que falar e 
hai que ter uns apoios mínimos. 
O hóquei segue sen ser apoiado 
de forma decidida, e tanto é asi 
que incluso o próprio Liceo de 
non ter un apoio máis directo po
deria vir un día onde percorrese 
o camiño contrário ao dos últi
mos anos. Neste senso non se
ria agradábel ollar como unha 
equipa pode irse ao garete por 
non contar cos apoios e patrocí
nios necesários cara o futuro.+ 



Unha equipa de voluntários de Caritas de Lugo 
presta axuda a 170 vellos de máis de 80 anos 

A cuarta idade 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

'Nas aldeas de Návia de 
Suarna ou do Caurel non 
hai máis que vellos, 
persoas que superan non 
só os 65, senón tamén os 
80 e 85 anos. Son a 
cuarta idade', sinala Pilar 
Álvarez, psicóloga, quen 
con outras 30 persoas 
forma a equipa do 
voluntariado de Caritas 
de Lugo que trata de 
prestar axuda 
individualizada a perta de 
170 vellos. 

"O tópico di que, como os vellos 
cobran unha pensión, xa teñen 
todo resalto. Parece que a vida, 
á que relegamos aos vellos, é 
coma se fose menos vida. Os 
vellos tañen futuro como ternos 
todos", sinala Pilar Álvarez, psi
cóloga. "As pensións son pe
quenas, 45.000 pta. Non é moi
to se logo tes que ir ao médico, 

ESTRATÉXIAS POLÍTICAS 

moitas veces en táxi. Estou a ta
lar de vellos do meio rural que 
son cosque traballamos en Ca
ritas. Teñen ademais outras 
moitas necesidades como a de 
seren escoitados, estimados e 
de realizárense mesmo no re
mate da vida. Causas que non 
se resolven coa pensión". "Com
pre, sinala tamén, que a xente 
se valva máis solidária. Que de
dique máis tempo aos vellos, 
que sexa capaz de escoitalos. 
Contar con eles, non só facer 
causas para eles, porque teñen 
experiéncia e poden ensinarnos 
moito ainda. Foron, en definiti
va, quen fixeron este mundo 
que hoxe ternos". 

Caritas trata de darlles unha axu
da económica para que busquen 
unha persoa, polo xeral un viciño, 
que vaia á casa e lle axude, ne
sas tarefas difícis ou que xa non 
pode facer, como lavar a roupa, 
amañar a casa, vestirse, lavarse 
e, tamén, facerlle compañia. Fa
lar con el, acompañalo á feira ou 
a cortar o pelo. "Na maiorfa dos 
casqs podemos dicer, aponta Pi
lar Alvarez, que esas mulleres 
-<:ase sempre son mulleres que 

están a facer este tipo de servi
zos- sobrepasan aquilo polo 
que selles paga". 

'Axuda individualizada' 

A província de Lugo é unha das 
que posue un índice meirande 
de povoación de máis de 65 
anos . En Návia de Suarna e 
máis no Courel o cen por cen 
das persoas que viven nas al
deas son vellos. E non xa de 
máis de 65 anos, senón de 
máis de 80. "Non hai recursos 

'Aos vellos non 
só hai que 
axudalos, tamén 
hai que contar 
con eles porque 
teñen 
experiéncia' 

Os enfrentados no PP ourensán recurren as artes caciquis 
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Fonte: Cáritas Diocesana de Lugo 

humanos que podan atenqer a 
eses vellos", sinala Pilar Alva
rez, quen, por outra parte se 
manifesta a prol de servizos 
"máis directos, máis individuali 
zados que soen ser máis bara
tos. E, se se me permite, máis 
eficaces e humanos". 

Déficit 

Caritas Diocesana de Lugo ten 
un importante déficit. "En 1992 
gastamos uns 35 millóns de pe-

tempo e coche sen cobrar unha 
peseta. Os vellos están conten
tos e mesmo temen que se lles 
quite o servizo". Dos 150 que 
atendemos sobre o 12% cobran 
a pensión do F.A.S. Son xente 
que non ten absolutamente na
da. Moitos receben menos de 30 
mil pesetas. Parece que na al
dea se pode viver asi. Claro, co
mendo patacas e da solidarieda
de dos viciños. Pero iso non é vi
ver. É sobreviver!" 

setas. Ingresamos do Estado, Nas aldeas, o máximo que seco-
Xunta e Caritas Española, entre bra son as 45 mil da pensión 
25 e 26 millóns. Ternos un déficit agrária. Non chega ao salário mí-
de 1 O millóns e a ver que pasa! nimo interprofesional. "Din moitos 
lso para atender de 150 a 170 que os vellos teñen cartillas! Un-
vellos. Dados que hai que com- ha das meirandes necesidades 
parar cosque ten nun mes unha dun vello é a seguridade. Ese 
Resldéncia en Lugo como a das médio millonciño no banco, que o 
Gándaras, que atende a un pro- quita da sua pel a canta de mal 
médio de 220 residentes. Que se viver. Hai vellos que, desas 45 
comparen os gastos en axuda a mil pe~etas, quitan para axudar a 
domicílio, co que gastan nun só manter a economia familiar. 
mes as Residéncias da Seguri- Compre ter presente que a xente 
dade Social óu da Xunta". _ do rural vive moito máis austera

No servizo de Caritas traballan 
unhas trinta persoas do Volunta
riado. Cregos e laicos que, · pola 

· Diócese adiante, poñen o seu 

mente. Inda asi, desas pensións 
están saindo as cotizacións (un
ha ou máis en cada casa) para 
facer frente ás 13 mil pesetas de 
cotización agrária".+ 

Vitorino Núñez consegue impoñer ao seu .candidato en Verin 
• XERARDO DASAIRAS/VERIN 

No cámbio de ano Verin viu al
terada a tranquilidade própria 
das festas de Nada! con motivo 
de se celebrar as eleicións ao 
Comité Local do Partido Popu
lar. A campaña interna desatada 
polos líderes deste partido al
canza a boa parte das parró
quias que compoñen o concello 
provocando convulsións de tipo 
social que traslucen a diário na 
prensa da província. Até poucos 
dias antes da eleición só un 
candidato tiña presentada a sua 
candidatura: Domingo Otero. 
Encabezando as forzas afíns ao 
Partido Popular, canta co apoio 
dos ex-presidentes deste parti~ 
do e co pequeno marxe de vo
tos que os poucos militantes do 
P. P. lle poden outorgar. Este 
eterno candidato á presidéncia 
despregoL:J unha importante 

campaña durante a que dixo 
contar co apoio de importantes 
sectores de militantes e do ern
presariado verinense. A candi
datura de Otero, atopou réplica 
a última hora coa presentación 
do eterno representante de 
Centristas e ex-alcalde da vila, 
Santiago Cid Harguindey. 

Á par, desde o aparello de Ou
rense, comezan as manobras 
centristas para evitar que Do
mingo Otero sequer poida aca
dar uns dignos resu ltados. Nun 
dia e desde Ourense, desminten 
a presentación da sua candida
tura aparecendo Harguindey co
ma único representante da direi
ta en Verín. Mentres, a rede ca
ciquil coa que canta Vitorino Nú
ñezna zona comeza o seu labor 
de apreixe, dirixindo a operación 
o inefábel e ubícuo cura de Ta
maguelos. 

Celebrada a eleición, Harguindey , 
aparece duplicando os votos do 
contrincante, nunha campaña 
que se pode considerar perfecta 
e os de Otero, incluindo o ex
presidente anterior, denúncian as 
manobras do crego e dos seus 
acólitos, impugnando as elei- , 
cións di?Jlte do presidente eleito
ral do P.P. Presións, novas afilia
cións, ocultació.n do proceso, ho
rário intempestivo para crear difi
cultades ... á fin, o mellar e máis 
vello despregue de argúcias dig
no de ser incluido nun manual 
para candidatos ansiosos do po
der pola vía de emerxéncia ou 
nun tratado de ética posmoder
nista e finisecular. 

Reparto feudal 

Estes feitos serían irrelevantes 
polo que de proceso interno dun 
partido t~ñen, máis debido aos 

convulsos acontecimentos. que 
está a vivir a comarca non dei
xan de ser importantes canto 
aos excesos de exercício de po
der que ven amasando a direita 
nesta comarca. O reparto feudal 
da rede vitorina semella ter un 
comezo de epidémia e entre os 
estarzas dos seus vasalos máis 
fieis séguese recorrendo ás ve-
1 las pero efectivas artimañas, 
ata tal ponto que, xa non hai lu
gar onde non salte o escándalo. 
A estas práticas caciquís hai 
que lle engadir as actuacións 
miméticas que o deputado do 
PSOE Agustín Vega tenta im
plantar na Comarca verinense 
pequenas parcelas de poder: A 
tentativa de esnaquizar a Plata
forma para o Desenvolvento da 
Comarca, propiciada polo 
B.N.G. é unha boa mostra. Es
tas actitudes por parte dos dous 
partidos teñen levado a graves 

e contradictórios .enfrontamen
tos en concellos coma o de 
.Monterrei (Medeiros), Castrelo 
do Val, con alcaldes de cadan-
seu, onde se preconiza o en
frontamento (fictício) entre as 
xentes da montaña e do val 
abandeirado por uns ou outros 
segundo conveña. 

Verín , Castrelo e A Gudiña te
ñen colocando á zona na cabe
za das mocións de censura pro
movidas entre os socialistas ou 
os dous bandos que integran o 
P. P. ourensán e que en moitos 
casos non son máis que o epi
centro da loita polo poder pro
vincial que se vive desde a De
pu!ación de Ourense. A estes 
feitos houbo que sumar hai uns 
dias, o paso ao Grupo Mixto de 
catre concelleiros do P. P~ en La
za disconformes coa actuación 
do alcalde centrista.• 
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ECONOMÍA E ALIMENTACIÓN 

Xesus Asorei é presidente da cooperativa Erica-Mel e do Consello Regulador do Producto Galega de 
Calidade. Coñece como poucos a situación do sector do mel e as posibilidades de expansión que poda ter. 

Asorei afirma que as subvencións e axudas non son poucas, "pero se se tivese máis en canta 
a opinión do sector, podíanse utilizar moito mellar" 

• XAN CARBALLA 

"O do mel é un sector con tradi
ción en Galiza, antes nas aldeas. 
sempre habia colmeas nas casas, 
até que na década dos sesenta, 
co abandono do campo chegáron
lle as enfermidades e co emprego 
masivo do sucre de cana e remo
lacha perdeu parte dos seus usos, 
que eran masivos no campo. 

"Antes moitas casas ou piornos ti
ñan as alacenas, sobretodo nas 
zonas de mar, e nas de montaña 
estaban as albarizas, cunha pe
queniña porta, para protexer as 
colmeas dos osos. lso perdeuse 
xa frente ás colmeas modernas e 
ademais a varroa acabou con 
aqueles usos tradicionais". 

O mel usábase como edulcoran
te exclusivamente? 

Tamén, pero sobretodo polas suas 
propriedades mediciñais frente· a 
gripes, catarros ... Non era de con
sumo diário, senón estacional, so
bretodo no inverno. Sen esquecer 
o precedente do cura de Chanta
da, Benigno Ledo, e a gran impor
táncia que acadou a apicultura co 
apoio da Deputación de Lugo na
quela província. Ao morrer o cre
go das abe/las decaeu outra vez. 
A recuperación ven de hai unha 
década. · 

Chegou a haber no pasado al
gunha indústria do mel? 

Nunca tora forte, producíase pa
ra autoconsumo e algunha ven
da realizábase nas feiras . A re
cuperación veu da man de ·xente 
nova, con novas critérios, e fíxo
se através da criación de asocia
cións, nomeadamente da Aso
ciación Galega de Apicultura, 
que hoxe xa ten trece anos, 
1.500 sócios e bastante estabili
dade no seu funcionamento. Hai 
tamén outras asociacións de 
ámbito local. 

Polo xeral trabállase na recupera
ción da tradición pero moderniza
da, através. de moitos cursillos, 
asesoramento técnico e traballo 
de formación e gañouse en cualifi
cación do apicultor. O problema 
fundamental onde se atopa é na 
comercialización: pasouse de con
siderarse como gran productor 
aquel que facia 200 ou 300 quilos 
anuais a que vários produzan 
10.000 por ano, sobretodo en zo
nas de montaña. A tradición e fa
ma do mel na Galiza permitiulle 
ser o primeiro producto que se 
acolleu á denominación de Pro
ducto Galego de Calidad e. 

A criación de cooperativas locais e 
de ámeto galego foi a alternativa á 
dispersión, e segue a ser o noso 
grande reto. Hoxe hai dez consti
tuidas funcionando, e teñen pro-

'Q futuro non está 
claro polo problema 
da comercialización. 
Para ir adiante hai 

· que colocar 1-0o.oqo 
quilos añuais'. 

blemas de todo tipo polo nível de 
formación no campo. Que funcio
nen axeitadamente pódese dicer 
que hai catro actualmente, e desa 
dificuldade naceu, con vocación 
de abranxer toda Galiza, Erica 
Me!, da que toman parte 175 api
cultores. Pero non está resalto o 
problema. 

Unha lexislación absurda 

A apicultura permite unha adi
cación profisional exclusiva? 

Nós nunca o enfocamos como un
ha saida fixa, pero si é unha fonte 
de ingresos complementários moi 
importante. Calculamos que pode 

haber 3.000 apicultores na Galiza 
e un 60% son afeizoados e teñen 
o mel para casa, para agasallo ou 
para vender aos viciños. Uns 700, 
que son os que están inscritos no 
Producto Galego de Calidade, te
ñen un interese comercial como 
ingreso complementário, pero son 
os menos os que chegan ás 1 O to-

Xesus Asorei, apicultor 
'O mel ~on precisa pasteurizado para se 

conservar e ademais perde as suas 
propriedades naturais' 

neladas anuais de producción, se 
logran unha boa saida comercial, 
poderian subsistir só co mel. O 
futuro non está claro polo proble
ma da comercialización, e unha 
cooperativa, se só comercializa 
20.000 quilos, por caro que este
ña, nunca cobrirá gasto~. Para ir 
adiante hai que colocar 100.000 
quilos e é un equilíbrio difícil. 

O sector do mel está mal en toda 
Europa e non só aqui. Estanse 
producindo importacións masivas, 
a baixo prezo, desde terceiros pai
ses e a situación é difícil porque 
non hai nengunha protección . A 
resposta da Denominación de Ori
xe é boa, pero atopámonos coas 
multinacionais que impoñen un 
modelo de alimentación ao que 
non lle interesa esa específica dis
tinción , prefiren homoxeneizar o 
producto independentemente das 
características que teña ou de on
de proceda. 

A lexislación española está feita á 
medida desas grandes multinacio
nais da alimentación, e case ten 
os mesmos trámites un pequeno 
productor -por exemplo o rexisto 
sanitário- que se montas unha 
grande indústria de envasado de 
leite ou de maionesa, que pode 
ser perigosa. A ese respeito é bon 
dicer que non hai nengun caso re
col l ido en bibliografía de proble
mas por mel en mal estado. O mel 
perde características alimentícias 
co paso do tempo, pero nunca é 
tóxico. 

Nos viños procúranse parámetros 
diferenciais que distingan os dife
rentes tipos (p. ex. a acidez). Ao 
mel aplícanlle o mesmo critério: o 
noso é máis ácido e o escuro ás 
veces chega a superar eses índi
ces. A un sócio noso, en Ourense, 
fóille á casa a inspección, anali
soulle un mel tarro de mel e san
cionouno por superar a acidez, e 
el dicia "En todo caso o fraude co
metérono as abellas!!"; quero di
cer con iso que a lexislación non 
pensa especificamente no produc
to que se está elaborando. A nós 
nunca nos pediron opinión e a 
Xunta non elaborou lexislación 
própria. Na cooperativa ternos que 
andar con moito tino, porque al
guns meles de Ourense e Lugo 
pasan con facilidade ese índice de 
acidez e ternos que estar facendo 
mesturas con outros meles claros 
para rebaixala. 

A entrada na CE afecta a ese 
autoconsumo ou a esa venda 
en detalle a pequena escala? 

Non sei como afectará exacta
mente, porque se as lexislacións 
se van unificar depende que mo
delo se tome. A española que 
abriga ao control sanitário é de hai 
seis anos , pero en Portugal e 
Fráncia a xente non ten, no caso 

'Q naso mel non ten 
que ver con eses 
me les 
industrializados, e se 
actuamos_ para 
licualof matámolo'. 
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do mel, esa abriga, pode etiquetar 
o mel sen pasar control, e só ten 
que identificar a procedéncia e o 
seu nome, por se houbese algun 
problema no mercado. Aqui con
trolan xa na orixe. 

Mel pasteurizado 
e sen propriedades 

Nas tendas de alimentación 
vense poucos meles á venda. 

Apenas só se topa unha de Nu
trexpa (San Francisco), que vende 
un producto que non ten a ver co 
mel como producto natural , por
que é un mel pasteurizado a máis 
de setenta graos, que perdeu a 
meirande parte do seu valor nutri
tivo, agás o edulcorante e en parte 
o balsámico. 

O naso mel non ten que ver con 
eses meles industrializados. As ve
ces dinnos por que non apresenta
mos o naso mel tamén en xerriñas 
de plástico para dosificalo, e iso 
non é posíbel, porque o mel noso 
porque non é preciso, é espeso, e 
se actuamos para licualo, matámo
lo. O mel ademais dos sucres sim
ples (glucosa e fructosa), ten sales 

'Tratamos de que a 
xente perciba que 
non se trata dun 
medicamento senón 
dun alimento moi 
completo'. 

minerais, vitaminas -que se perden 
co cator- , proteinas, ... o que co
mercializan esas marcas, de as
pecto moi claro, nunca cristaliza 
nen se pon mesto, pero non teñen 
máis propriedade que as adozan
tes. Os nasos meles son escuras, 
e son valorados en mercados in
ternacionais porque son escasos e 
hainos en sitios contados, por iso 
teñen máis valor. 

O consumo está tamén ligado a 
un problema de cultura alimen
tária xeral? 

Aquí na Galiza menos, e nós trata
mos de que a xente perciba que 
non se trata dun medicamento se
nón dun alimento moi completo, 
con propriedades meiciñais, e de
bí a consumirse todo o ano. Se 
che doe a gorxa un dia e tomar un 
culler de mel para suavizalo está 
ben, pero non cura. 

A nivel mundial hai as duas vi
sións : dunha banda a considera
ción como simples edulcorante e 
outros paises saben distinguir en
tre os distintos tipos de mel e as 
suas propriedades. Para dar un 
exemplo: o consumo per cápita na 
Alemaña é de 1.600 gramos por 
persoa ao ano, no Estado español 
anda nos 300 gramos e na Galiza 
sube até os 400. Nestes momen
tos consúmese moito mel nos pai
ses do Norte de Africa e árabes. 
En Dubai, no Golfo Pérsico, é un 
dos productos de alimentación 
máis populares, e mesmo impor
tan metes baratos para darllos aos 
camelos, que son animais tradicio
nalmente mimados e ben tratados 
neses paises. 

Que influe no tipo de mel, .exclu
sivamente o tipo de alimenta
ción? 

A planta da·que se .atimenta. ·Aqui 
·dase tanto na beiramar como na 

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

1 A Xunta prémianos e ameázanos 
por etiquetar en galego' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

"Se xa non chegaban espadas 
de Damocles como a dunha le
xislación non pensada para o 
mel, agora poñen o problema co 
idioma. Hoxe hai 52 envasadores 
que envasan e un 90% estano 
facendo en galega, porque asi se 
promoveu. Todo o mundo aqui lle 
chamou mel ao mel e non ve 
porque agora vai ter que chamar
lle miel. E unha causa de pero
grullo". 

No conflito coas etiquetas de 
Erica Me/, deuse a paradoxa de 
que ao tempo que lles aperce
b ia n de sanción habia unha 
campaña promocionada pota 
Xunta? 

Política Lingüística (Conselleria 
de Educación), tenos subvencio
nado por etiquetar e facer publi
cidade en galego. Cando foi a 
criación da Denominación supe
rouse a dúbida dalguns que re
ceaban de chamarlle Me! de Ga
licia, pero impúxose o sector, que 
o tiña claro. 

A sorpresa nosa foi o apercebi
mento da Delegación de lndús
tria na Coruña. En Marzo do ano 
pasado un inspector mandou 
analisar un tarro de mel noso, 
que foi a Madrid, e deu fé da ex
celente calidade do producto pe
ro tamén informa de irregularida
des na etiquetaxe por non ir en 
castellano. 

A análise tivo que facerse en 
Madrid? 

Vese que non hai laboratórios 
aqui. Isa agrava o problema 
porque en Madrid guíanse pala 
lexislación española, que mes
mo agora non están aplicando 
aos productos que entran de fó
ra, pois sabemos dunha circular 
aos postas fronteirizos que pe
de que non se obstaculicen as 
entradas por deficiéncias lin
güísticas na etiquetaxe. Nós 
contestamos ao apercebimento 
dicindo que non había motivo 
para mudar. as ,etiquetas, e 
mesmo habia un anterior decre
to da Xunta que potenciaba as 
etiquetas e publicidade en gale
ga, concedendo subvencións, 
prémios ... Dentro da própria 
Xunta teñen contradicións ao 
respeito entre diferentes depar
tamentos e unha importante 
descoordenación. 

Como está agora a cousa? 

Recorrimos o escrito e non rece
bemos contestación nen oral nen 
por escrito. Pero é unha traba le
gal que está enrriba e poden 
aplicar discrecionalmente, ade
mais de contribuir a frear a gale
guización. Se vas a Catalunya 
coa denominación Me/ dalles 
máis garantía da orixe do pro
ducto, e enténdeno perfeitamen
te, e quen di Cataluña di outro 

país. O apercebimento foi contra 
a normalización porque un pe
queno productor non pode gastar 
médio millón de pesetas arris
cando a que despois o sancio
nen por enrriba. Os productos 
galegas, etiquetados no próprio 
idioma, terian máis doada comer
cialización. 

O envase con apariéncia arte
sanal, realza a percepción dun 
producto natural? 

A xente mira moito o prezo, pero 
hai un 30% de consumidores 
que sabe do producto e vai á ca-
1 idade. Darlle un aspecto arte
sán, frente ao industrial, afecta a 
unha banda determinada de 
consumidores. O grande consu
mo dase nas grandes áreas co
merciais e ali impoñen o prezo, e 
mesmo subordinan o producto 
sen nengunha diferenciación ou 
promoción específica, pero é o 
mesmo que lle pasa aos viñas 1 

gal egos. 

A maiores o comerciante ou o 
consumidor galega non ten con
ciéncia do producto do país. Se 
un· vai á Rioja, ali non se vende 
máis viña que o de ali, e aqui en 
moitos restaurantes pedes viña 
galega e só teñen o da Rioja. 
Nos hoteis hai augas catalanas 
porque é o que peden os cata
láns que veñen por aqui, das ga
legas nen se preocupan.+ 

L-------------------------------------------------------------------------------
montaña, e a tradición do naso 
melé de abellas que se alimentan 
do castiñeiro, o carballo e das car
pazas ou ericas, esta planta roxa 
que hai nos montes. Agora tamén 
hai moito mel de eucalipto , que 
antes non habia, e é moito máis 
claro e suave. Tamén hai metes 
do trebo! branco das pradarias , 
que non se daba antes e agora 
abonda. 

Véndense separados estes dis-

tintos meles? 

O mercado internacional que coñe
es prefire a división. O mercado do 
mel de eucalipto está moi saturado 
porque ven masivamente de Aus
trália; o mel escuro está moi cotiza
do, e sabemos de moitos compra
dores alemáns que virian procuralo 
aqui senón tivesen o problema de 
achegarse até sítios de difícil acce
so, sen nengunha concentración . 
Nós estamos fatendo contactos 

para a exportación pero ainda non 
os concretamos, porque interésan
nos contratos por anos, garantindo 
a producción. 

Hai excedentes actualmente po
i o problema da comercializa
ción? 

É irregular dun ano para outro e 
non teh a estabilidade doutro tipo 
de granxa. Este anos púidose tri
plicar a producción do 1991, que 

r-------------------------------------------------------------------------------, 
1 Aqui faise pouca investigación 
sobre o mel' 
A planificación forestal in
flue na apicultura? 

Por suposto e tamén ternos 
talado do problema do eu
calipto, que é un arbre que 
quizais seña dos máis pro
dutores para o mel e non de 
má calidade, con boas pro
priedades para todo o rela
cionado coas vias respirató
rias. Pero tal como se pensa 
no eucalipto é para cortas 
cada dez ou quince anos , 
para uso das celulosas, e 
non tria uso apícola porque 
a arbre empeza a florar des
pois disa idade. Outro1 efeito 
negativo do eucalipto é qu~ 
elimina a flora que hoxe si 
utilizan as abellas, a flora 
tradicional que tamén está 
afectado polos incéndios. As 
abellas nasas están adapta
das a eses consumos e é curio
so que espécies de abellas trai
das de fóra, coa mesma alimen
tación dan un mel distinto. Os 
meles teñen a ver coas plantas e 
dedúcese desas experiéAcias as 

nasas abellas están acostuma
das a un tipo de consumo tradi
cional determinado. 

Productos como polen ou pro
póleos, con valor engadido al-

to, son obxecto de aten
ción en Galicia? 

Na Mostra de Arzua do 30 e 
31 de Xaneiro, irnos estudar 
este asunto. Hai un estudo 
que se vai apresentar ali no 
que se fala da posibilidade 
de recollelo e utilizalo na ali
mentación, e parece que se 
chegou á conclusión de que 
se pode facer, apesar dos 
problemas de humidade que 
nós ternos. 

Podia ocupar o mel algun
ha actividade no Parque 
Tecnolóxico de Ourense? 

Non o sei, pero o certo é 
que investigación sobre o 
mel na Galiza é practica
mente nula. Na Universida
de de Santiago fixéronse al

guns estudos e teses de doutora
mento e aportáronse moitas 
mostras; tamén houbo algo en 
Ourense. As conclusións dos in
vestigadores e que a calidade é 
boa.+ 

'A tradición e fama 
do mel na Galiza 
permitiulle ser o 
primeiro producto 
que se acolleu á 
denominación de 
Producto Galega de 
Calidade'. 

xa fora alta. No 1992 chegamos 
ao millón e médio de quilos; tendo 
en conta que unha metade deste 
mel é de productores que o ven
den nas suas próprias casas e 
non se sabe ben que camiño se
gue. En todo caso non ten o pro
blema doutras producción agrárias 
que están premidas polo tempo, 
como as patacas da Límia. 

Outros aproveitamentos 

Que nível de prezos é o actual? 

Nós calculamos o que lle seria 
rendábel actualmente ao produc
tor e anda nas 400 pesetas o qui
lo. No Consello Regulador ternos 
un prezo fixado sobre as 800 pe
setas, pero hai productores direc
tos que venden a 1.000 pesetas e 
máis. O negócio do mel move 
máis de 1.000 millóns de pesetas. 

Ainda asi nós pensamos que a 
apicultura ten que se promocionar 
polo papel ecolóxico das abellas e 
non tanto porque teña un altísimo 
valor productivo, ainda que ten im
portáncia. O beneficio das abellas 
na polinización , cultivadas ou fo
restais, é indubidábel. 

Que outros aproveitamentos co
merciais ten a apicultura? 

Aqui coñécese como tradición o 
mel e antes os cereiros aproveita
bana a cera, que hoxe se usa pa
ra cosmética, meiciña e en lámi
nas para as prórpias colmeas mo
dernas. Hoxe tamén se utiliza -nós 
ainda non- o polen, porque ten un 

'A· apicultura ten que 
se promocionar polo 
papel ecolóxico das 
abellas'. 

alto contido en proteínas vexetais. 
Pero as zonas máis productores, 
no Estado, son Salamanca, Valén
cia e Andalucia, e na maioria ex
pórtase. Tamén teñen uso os pro
póleos, esta espécie de resina coa 
que as abellas pegan todo, que 
ten propriedades meiciñais; os ve
lenos das abellas tamén serven 
para usos farmacéuticos, · en pro
cesos reumáticos, de artrose ... por 
isa se di que estas enfermidades 
case nen afectan aos apicultores 
pala picada das abellas. 

Hai unha idea do mel case co
mo produto de bondade univer
sal. 

É asi, porque ademais do anterior, 
a xente quH ten abellas úsao co
mo terápia de relaxación. Vai ao 
colmear e queda como despois de 
sair dunha sauna, de feito é unha 
actividé'.!.de que permite atender -
agás nos meses de primavera
outras actividades.+ 



Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Non se pode dicer 
que Don Manuel 
despida optimismo. Na 
mensaxe de Fin de 
ano , despois de 
afirmar que o 92 non 
tora a panacea, 
chamou a "loitar todos 
contra a 
desmoralización". 
Quen o ia pensar 
despois de ter lido os 
15 tomos de programa 
do Partido Popular, 
titulados "Un gran 
futuro para un gran 
pueblo". 

L. A. e a sua f illa de 
dous anos foi · 
abordada .pola policia 
nun portal da ruado 
Príncipe de Vigo, ás 
14.30h. do 5 de 
Xaneiro, véspera de 
Reis. LA. tora 
denunciada pola sua 
irmá quen lle dera 
alguns cartas para un 
regalo para a 
pequena. Pero L. A. é 
ionqui e cando a 
policia chegou xa tiña 
a agulla 
abaneándoselle no 
brazo. 

O famoso director 
de cine húngaro, 
lstvan Szabó, ven de 
afirmar que "o cine 
viveu moito mellar na 
época socialista, pois 
as verdadeiras obras 
de arte sairon adiante, 
non quedaron nas 
gavetas, quitado 

. un has poucas". "Se os 
estudos q u eren 
sobreviver deben 
dedicarse ás películas 
de consumo, sen 
nengunha calidade", 
afirma o realizador de 
tv. Peter Rozsa. Algo 
semellante ocurre coa 
edición de libros, 
segundo o escritor e 
crítico Peter Fabri. En 
Checoslováquia os 
teatros deben · 
autofinanciarse o que 
provoca o cerre 
gradual. O baixo nível 
de salários da Opera 

GLOBAL 

As 
concentrazóns 
parcelárias e a 
pa1sage 
cuadriculada 
Coas concentrazons parcelárias · 
levadas a cabo pela Xunta, esta
se praticando um estilo obsoleto 
de concentrazon de leiras que ja 
hai moitos anos bandonarom os 
paises europeos avanzados, da
da a destruzon da natureza que 
as mesmas originam. 

Agora que em Europa estám gas
tando grande cantidade de cartas 
em recuperar as sebes vegetais e 
o arboredo autóctono que se pro
cura intercalar 
entre as superfí-
cies de cultivo, 
aqui som des
truidos sem con
templazons. 

Deliberadamen
te o governo ga
lega nom abriga 
que se realicem 
estudos do im
pacto ambiental 
para este tipo 
de obras que al
te ram e modifi
cam radicalmen
te o delicado 
equilíbrio entre 
o ecosistema 
agrário tradicio-
nal e o riquísimo 

As máquinas 
de Estruturas 
Agrárias 
arrasan coas 
árvores, fam 
desaparecer 
pequenos rios 
para 
transformalos 
en retilíneas 
canles de 
drenage. 

património natural a el asociado. 

E deste jeito podemos observar 
que para os "imaginativos" ex
pertos de Estruturas Agrarias, 
umha concentrazom, redúce-se 
a simples consturzom de pistas e 
fosas de drenage, que a final 
conformam umha "lindísima e di
versificada paisage cuadricula
da" que ha de ser moi apreciada 
polos amantes do agroturismo e 
mais polos numerosos "pele
grins" do Xacobeo que decidam 
visitar a verde e vizosa Galiza in
zada de árvores e pas~eiros. 

Ademais, para maior brincadeira, 
a Conselleria de Agricultura apa
rece nos médios de comunica
zom como a salvadora dos car
valhos por loitar contra a "terrí
vel" pulguinha que os ataca; can
do nós ainda nom vimos ningum 
morto pota tal pulguinha, nom 
obstante ·haverá que ver cantos 
animais silvestres se verám afec
tados polos tratamentos quími
cos que masivamente está pro
mocionando a dita Conselleria, 
dumha maneira inconsciente por 
nom ter feito estudos sérios e 
profundos sobre esta praga . 

Mentres, morrem milheiros de 
carvalhos arrasados palas .má
quinas das concentrazons parce
lárias que este ano afecta a 
aproximadamente uhas 200.000 
hectares. 

Por outra banda queremos sa-
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lientar a permisividade com visos 
de aleivosia e premeditazom, por 
parte da Conselleria de Agricul
tura que nom persegue nem san
ciona a todos aqueles particula
res que incumprem a legislazom 
sobre aproveitamento de espé
cies frondosas de crecimento 
lento, talando as árvores sem 
tam sequer solicitar o permiso 
obrigatório de corta. 

Queremos constatar que parte 
do custo das concentrazons par
célarias está senda financiado 
polo FEOGA, dos fondos estru
turais da CEE, que ten nasua le-

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

: Fe de erros 
1 
1 
: No artigo Hobbes en galego 
1 (Nº 549, páx. 22) o título do 
: libro de Paco Sampedro re
l ferenciado é "O existencia
: lismo é un humanismo"+ 
1 

L-----------------------
gislazom (artigo 130 do Tratado 
de Roma) umha salvagarda le
gal pola cal a obras financiadas 
com fondos comunitários debe
rám respeitar as políticas am
bientais de proteczom, estando 

Morren milheiros de carvalhos arrasados polas máquinas de concentrazóns. 

as autoridades das comunida
des membros na abriga de pre
sentar informes detalhados so
bre. as repercusons que sobre a 
natureza teñem os seus progra
mas operativos. 

No caso das concentrazons par
celárias, as autoridades galegas 
pasan dos expresados informes. 
Por iso, os ecologistas galegas 
irnos informar e exigir que a Co
misiom Medioambiental comuni
tária exerza o seu labor de ins
peczom "in situ", para comprovar 
como o dinheiro comunitário é 
empregado pola Xunta para de~ 
sertizar o pais galega. 

Ternos preparado um amplo in
forme apoiado com abondosa in
formazom gráfica, na que se po
de ver como as máquinasde Es
truturas Agrarias arrasan coas 
árvores, eliminam totalmente as 
sebes vegetais e até incluso fam 
desaparecer pequenos rios cos 
seus fermosos bosques de gale
ria para transformá-los en retilí
neas cales de drenage. 

Toda esta masacre natural fai-se 
em aras dum progreso ficiticio 
pois a grande maioria das parce
las nom som trabalhadas porque 
no agro ja nom hai gente para 
lavrar e os poucos que ficam re
sulta que nom conseguem ven
der as patacase o leite e a carne 
som excedentários na CEE. 

Visto o exposto nom entende 
mos como se continuam criando 
planícies de cultivos sem futuro 
cando está claro que no único 
que poderá competir Galiza ces 
paises da Europa será no campo 
da produzom forestal e nas acti
vidades relacionadas co medio 
ambiente. 

É denigrante que os nosós go
vernantes da Xunta, que tanto 
gostam de viajar por Europa, 
nom tenham emprendido com 
decisom um amplo programa de 
proteczom e de potenciazom pa-
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G L o B A LIS~ 
ra a nosa diversificada paisage 
rural e de divulgazom do papel 
enormemente positivo da vege
tazom natural e própria. 

se de verdade queremos pormo
nos a nível europeo, devemos 
comezar a difundir em sério as 
novas directrices comunitárias 
que som portadoras de ideas e 
pensamentos como o de que "o 
ecológico é económico e vice
versa" , para que asi técnicos 
agrários, agricultores e gandei
ros, os verdadeiros transforma
dores da paisage rural, ponham 
em prática e com convizom a do
ble funzom produtora do agro: 
produtor de bens e e mantene
dor da Natureza. 

Por último, devemos dicer que 
tamém as corporazons locais, 
sem distinzom de siglas e parti
dos, fam gala dumha tremenda 
incultura medioambiental por 
consentir impasíveis e contriburi 
incluso a desaparizom e aniqui
lazom das árvores autóctonas.+ 

MANOEL GARCIA GoNZALEZ 
(RAIIuz DA VEIGA) 

Última batalla 
dos indios 
Lubicon (Canadá) 
Mentras Canadá fracasa en defi
nir a sua própria identidade nacio
nal, os índios Lubicon enfréntanse 
á última batalla pala sua sobrevi-

véncia. Unhas cincuenta organi
zacións mobilizáronse no seu 
apoio en Europa e América. No 
Estado español, vários centos de 
sócios de Amigos dos Índios, es
creberon cartas ao Primeiro minis
tro canadiano Brian Mulroney pe
dindo xustiza para os Lubicon, e 
unha solución aos problemas que 
ameazan acabar cos Lubicon. 

En 1899 o Governo canadiano 
redactou un tratado, o Tratado 
Oito, para extinguir os direitos te
rritoriais dos pavos índios que vi
vían na província de Alberta. Os 
Lubicon, que daquela se mantí
ñan illados e 
eran descoñeci-
dos para o Go-
verno, non o así- Os Lubicon 
naron. A pesar 
diso o Governo 
canadiano deci
diu que dita tra
tado lles afecta-. 
ria, sen propor
cionarl les, non 
obstante, os be
nefí cios que o 
Tratado íncluia 
para os pavos 
afectados, in
cluindo o reco
ñecimento dos 
seus direitos te
rritoriais sobre 
parte do seu te-

viven na 
ameazade 
que Daishowa 
reanude as 
actividades en 
calquer 
momento 
destruindo os 
seus bosques 
e futuro. 

rritório, e o direito a seguiren ca
zando e pescando sobre gran 
parte do seu território tradicional. 

En 1930, o Governo traspasou a 

NON METAS A PATA 

OBXECTA 

.Non metas a pata, obxecta 
Galiza Nova, organización política 
xuvenil que defende como alter
nativa estratéxica unha sociedade 
totalmente desmilitarizada e pací
fica, algo que por outra banda non 
é posíbel nunha realidade onde 
se dan contradicións nacionais e 
de clase, caída que neste momen
to a batalla anti -militarista debe 
centrarse no rexeitamento da Lei 
do Servizo Militar, xa que mantén 
a obrigatoriedade do Servizo Mili
tar e na Reforma da Lei de Ob
xección de Conciéncia para que: 

- Desapareza a Prestación So-
cial Substitutória. 

- Se recoñeza a obxección du
rante o Servizo Militar. 

- Se recoñeza o carácter de ob-

xector cando o mozo ó mani
feste, sen necesidade dun tri
bunal que teña capacidade de 
outorgar ese recoñecemento. 

Todas estas cuestións xunto coa 
proposta de criar un Servizo Mu
nicipal de Obxección de Cons
ciéncia serán recollidas nunha 
moción que as Mocidades do 
BNG apresentarán nos diferen
tes Concellos da Mariña. Os cri
térios de actuación xirarán arre
dor de tres eixos básicos: 

1) Informativa. : 
2) Asesoria e Tramitación. 
3) Conscienciación Social. 

XosÉ RAMoN llERMIDA MEn..AN 

A ALDEA 

SILVAR 

,...., 

UN CAMINO PARA ANDAR 
NANINA SANTOS 

.. 
Fixen ben en mercar unhas ruinas a uns poucos qilómetros de 
Santiago. Fixen ben en pedirlle a unha amiga que vive tamén 
fóra que me dese acobillo no entanto non podo habitar esa 
linda morada que teño proxectada. E digo fixen ben porque hai 
tres dias que comezou o ano e non fago outra cousa que ler e 
escoitar o do ano santo, o xacobeu, o pelegrín, as indulxéncia~ 
se pasas pola Porta (neste 93 non haberá mais porta que A 
Porta). Segundo vaian pasando os días serán máis pelegríns 
(vanse sumando desde o 1 de Xaneiro), máis discursos, pelexas, 
debates, ufanías. 

"Eu fun o de mais mérito" dirán .o Concello, ou a Xunta, o 
Consórcio, e desde logo os do Arcebispado ... "Laico" Non, 
Relixioso", mirando un dia e outro quen dá máis e que cousa 
inventar para ser o máis artífice do 93 que nos invade e que até 
está saindo (non é unha novidade?) na prensa de Madrid. 

Cismo que fixen ben, e mesmo é un consello que podo trasmitir 
á xente descontenta do camiño que agarda neste 93 aos que -
viven e traballan na non tan estupenda Compostela. 

Ainda que ao mellar o Santo vendo tanta inversión axuda co do 
leite, o Mar Exeo, os presupostos das Universidades, a língua, a 
falta de leitura do país, os embarazos adolescentes, a SIDA, os 
postos de traballo e os salários, o tráfego e outros males polos 
que non está previsto que pasen o Camiño nen a Porta.+ 
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1 A fábrica de noticias. Meios, ·mentiras e mensaxes. 

(Número doble). 

1 As relacións económicas Galiza-Portugal. 
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de Praga induce á 
fuxida masiva de 
membros do coro e 
orquesta que van a 
Alemaña a dar clases 
de música. A axéncia 
EFE, que difunde esta 
información, sinala que 
as casas da cultura 
municipais, mália ter 
servido de fonte de 

- propaganda 
comunista, cumpriron 
un importante papel 
como centros de 
reunión. Hoxe en dia 
están convertidas en 
discotecas, salas de 
bingo e de máquinas 
tragaperras. O 
Ministério checo de 
cultura preve que 
cerrarán unha boa 
parte das 3.000 
bibliotecas. Perto do 
80% dos libreiros de 
Praga tiveron que 
pechar. En Polónia 
puxeron o candado a 
metade dos cines, asi 
como 400 grandes 
bibliotecas e 12 mil das 
máis pequenas. En 
Hungría disminuiu o 
consumo de libros nun 
40% a causa da subida 
de précios. É o que se 
chama un verdadeiro 
programa de 
converxéncia e 
adaptación á CE. 

Fernando Ramos, 
presidente da 
Asociación da Prensa 
de Vigo, sinalou na 
anual recepción da 
alcaldía que "os 
xornalistas merecemos 
un trato deferente 
porque para isa somos 
universitários". 
Debiase referir a que o 
protocolo de 
comestíbeis 
paratitulados inclue 
vieiras da ria en lugar 
de croquetas, pero non 
ao direito dos 
xornalistas a ter 
opinión dentro dos 
seus próprios xornais. 

Decepción e . 
pesimismo, descrebe 
El País en titular de 
portada referido á 
"ruptura de 
Checoslováquia". Na 
foto de xusto enriba un 
grupo de cidadáns 
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·eslovacos brinda con 
champan. 

A noite de fin de ano 
e a de Reis a rua era 
un desfile de 

. pinguinos, frac, 
garavata de lazo e 
negro riguroso. Canto 
máis novo máis 
enperifollado. Bañados 
en brillantina ian tamén 
os buscadores de 
·oportun(dades da 
década do felipismo. 
Pero os vendedores 
de pisos e de 
automóveis saben a 
cantos deles lles está 
a entrar suor frio ao 
/receber a primeira 
letra. Cantos pazos 
familiares están caindo 
para pagar a heroina 
do neto. Como van de 
cheas as avenidas do 
paro. Xa non hai nada 
seguro -din- nen 
sequera o 
funcionariado. Ao 
morto hai que vestilo 
co mellor traxe. 

•• •••••••••••• 

propriedade das terras dos Lubi
con ao Governo provincial de Al 
berta, entorpecendo todos os in
tentos dos Lubicon por manteren 
os seus direitos territoriais. En 
1979, tras o descobrimento de 
petróleo e gas natural en terras 
lubicon, o Governo provincial fi
nalizou a construción dunha es
trada permanente en terras lubi
con para permitir a explotación 
de ditas recursos, desde aquela, 
a explotación petroleira realizada 
sen o consentimento dos Lubi
con destruiu a sua forma de vida 
e economia tradicionais, levando 
ás suas casas enfermidades 
descoñecidas (tuberculose) e un 
alcoolismo letal, proporcionando 
ás compañias que invadiron as 
suas terras uns benefícios esti
mados en 500 millóns de dólares 
canadianos anualmente, nun 
proceso que o Consello Mundial 
das lgrexas avisou poder ter as 
consecuéncias dun xenocídio so
bre os Lubicon. 

Por si isto far: pouco, en Febreiro 
de 1988, o Governo Provincial 
de Alberta, vendeu as árbores 
de 45.000 Km2 de terra, que in
cluen os 10.000 de terras nunca 
cedidas polos Lubicon, a Dais
howa, unha multinacional pape
leira xaponesa que planea con
verter, cada dia, 11.000 árbores 
dos Lubicon en 1.000 Tm de pul
pa desidratada. Ante as masivas 
protestas que isto suscitou, 
Daishowa comprometeuse a non 
iniciar as suas actividades en te
rras lubicon até que non houber
se un acordo sobre os direitos 
territoriais lubicon, e a natureza 
e vida selvaxe da zona. Pero no 
outono de 1990 Daishowa inten
tou burlar ese acorde iniciando 
as suas actividades subcontra
tando a unha filial que posue 
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completamente, cuxo campa
mento, ante o peligro de marte 
lubicon, foi arrasado por uns 
guerreiros, rematando con esas 
operacións nas suas terras. con
secuéncia disto é que 13 Lubi
con poden chegar a ser conde
nados a 50 anos de cadea. 

(LEA.\~ 

Na primavera de 1991 , Daishowa 
anunciou que non podia seguir 
sen iniciar a explotación dos bos
ques lubicon, pero detívose outra 
vez ante a nova campaña interna
cional de apoio aos .Lubicon, solici
tando ao governo canadiano unha 
solución xusta para os Lubicon. 

~ UJ ~ce lli m IB3 & ~ - ra 
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remitir a A NOSA,TERRA unha v.ez cuberto en maiusculas) . 

Pero os contactos real izados po
lo Governo canadiano careceron 
en todo momento da menor von
tade negociadora, limitándose a 
presentar aos Lubicon unhas 
ofertas que, de seren aceitadas 
os converterian nun povo mise
rábel permanentemente depen
dente dos subsídios e axudas 
estatais. E, de feito, cando a ins
táncias da oposición do Estado 
de Alberta se criou unha Comi
sión lndependente para resolver 
o problema lubicon, nen os re
presentantes do Governo federal 
nen os do provincial quixeron . 
comparecer ante ela. 

Os Lubicon viven na ameaza de 
que Daishowa reanude as suas 
actividades en calquer momen
to destruindo os seus bosques 
e o seu futuro , mentres o Go
verno canadiano non fai máis 
que postergar o asunto, negán
dose a resolver en xustiza a 
xustiza que os Lubicon se me
recen. En despachos de avoga
dos e procuradores , nas cida
des onde se dictan as leis que 
senténcian as suas vidas, lonxe 
dos seus bosques e dos seus 
rios, libran os Lubicon a sua úl
tima batalla. 

No Estado español , a asociación 
Amigos dos Indios preparou o 
seu Boletin de Acción Urxente n2 

20 titulado "Momento crítico para 
os Lubicon". En dita boletin , en
viado aos seus 600 sócios e a un 
centenar de organizacións de so
lidariedade, pédese aos recepto
res que escreban cartas ao Pri
mei ro Ministro Brian Mulroney 
pedíndolle unha solución xusta e 
rápida para o problema lubicon. • 

'PEDRO CEINOS 
AMIGOS DOS INDIOS (MADRID) 
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Unha recente biografia 
descubre o peffil político pro-nazi de Simenon 
Só hai unha novela de Maigret traducida ao galega 
• XESUS GONZÁLEZ GóMEZ 

O luns 4 de Setembro 
de 1989 morria, na sua 
casa de Lausanne, o 
home das dez mil 
mulleres (delas, máis de 
oito mil prostitutas), das 
duascentas cachimbas, 
das duas botellas de 
viño ao dia; o escritor 
dos vintecinco 
pseudónimos, o autor 
de máis de 700 millóns 
de exemplares vendidos 
através do mundo , 
traducido en 57 (agora 
58) línguas, publicado 
en máis de 40 países, de 
máis de 400 novelas (só 
unha en galego) . 
Chamábase Georges 
Simenon , nacera en 
Liege en 1903, e era o 
pai do atemporal e 
universal Jules Maigret. 
N es tes días a televisión 
emite unha série sobre a 
personaxe. 

Durante moitos anos, da vida do 
autor do comisário de policia máis 
coñecido do universo, 
pouco se sabia. O que 
el dixo; sob o emasca
ramemo do relato , da 
novela - Pedigree-, 
ou o que falseou e/ou 
calo u nas sua Memo
rias íntimas (traduci
da ao español por Ba-
ílio Lo ada). Os eu 

biógrafo alientaban a 
capacidade literária do 
home que naceu para 
e creber. A cantidade 
de obra escrita, o 
amores, as suas viaxe , o seu as
censo na "escala social", o seu bon 
viver, etc. Nunca -a non ser Er
nest Mandel en M eurtres Exquis 
(unha "historia social da novela 
policial", de abando discutfbel)
falou do Simenon home en termos 
algo duros. (Para Mandel, o escri
tor belga sublima nas suas novelas 
o sentimento de culpabilidade; cul
pabilidade que lle ven da catástrofe 
que levou ao seu arredor familiar 
por mor das suas paixóns). 

Tampouco ninguén falara dun Si
menon "político". El mesmo, en 
certo xeito, preocupouse -cun 
certo ar de deixadez, de como 
aquel que non quer a cousa- de 
espallar unha certa lenda de "anar
quista" máis ou menos sentimen
tal. Nunha das suas últimas entre
vistas, concedidas ao estudoso da 
"paraliteratura" Francis Lacassin, 
dicia: " Se tivese nacido nunha 
HLM (casas baratas, versión gau
lesa) dos arredores de París, seria 
certamente un anarquista, non ce
rebral, como son, senón un anar
quista dos que tiran bombas, e 
quizá un asasino''. Simenon, xa 

que logo, propalou a sua lenda de 
anarquista cerebral; ou, como se 
dixo nun tempo, aldraxe para os 
verdadeiros anarquistas, anarquis
ta conservador (sic), ou anarquista 
de direitas. 

A cara oculta 
de Simenon 

Pero hoxe, logo da aparición da 
magna biografía de Pierre Assouli
ne, 756 páx., nun formato de 24 x 
15 (Ju11iard. París, 1992; 135 fran
cos franceses) , toda a lenda do Si
menon anarquista vense abaixo. 
Assouline, un dos especialistas en 
biografías da Franza -ten feito a 
de Gaston Gallimard, de Albert 
Londres, etc.-, logo de vários 
anos de traballo e de vaciar arqui
vos (entre eles o do próprio Sime
non), bibliotecas e hemerotecas, 
descubre o que un surrealista cha
mou no seu dia a "sétima cara do 
dado". Quer dicer, "a cara oculta 
da lua" de Simenon. 

O pai de Maigret, aos 18 anos, pe
riodista da moi direitista Gazette 
de Liege, asina unha série de arti
gas titulada: "O _perigo xudeu!" , 
que ten como base o famoso (e fal
so) libro Protocolos dos sabios de 
Sión (lémbrese que esta falsifica
ción, feíta pola Okrana zarista, foi 
espallada en Europa polos antise
mitas en 1920. Graves, correspon
sal do Times en Constantinopla, 
demostrou, o mesmo ano, que era 
unba falsificación. tirada do libelo 
antibonapartista -anti-Napoleón 

III- do avogado 
Maurice Joly, Diálogo 
en el infierno entre 
Maquiavelo y Montes
quieu, edición españo
la Biblioteca Breve de 
Bol sillo . Barcelona, 
1977). 

O antisemitismo de Si
men on non cesou, e 
a i, intentando corre
xirse, aos 70 anos, di: 
"Coñecin rnuitos xu
deus na miña vida, e 

nunca notei que tivesen un cheiro 
espeical" (subliño eu XGG). 

(pasa á páxina seguinte) Á esquerda, Simenon aos 20 anos recen chegado a París no ano 23. Sobre estas liñas, seis anos máis tarde. 

:·····································································•···································~································· 

A obra de Georges Simeno·n é 
imensa. Se se deixan de lado 
aquelas novelas e aqueles relatos 
que escrebeu para facerse escritor 
e para gañar diñeiro, podemos 
quedar coas obras que el se que
daba: 76 Maigret e 117 novelas
duras, como s calificou o seu au
tor. Novelas nas que sempre se 
"palpa" unha atmosfera, mais que 
se fascinan ao leitor, non é por 
esa atmosfera, senón porque Si
menon logrou, como xa di.Xera hai 
anos Thomas Narcejac (Le cas 
Simenon . Presses de la Cité, 
1950), e nisto consistía o seu xé
nio, en tomar os seus leitores por 
personaxes. É o fenómeno de 
simpatía. Mediante este movi
mento de simpatía, o leitor síntese 
identificado cos personaxes das 
obras de Simenon; personaxes 
que son cotiáns, quizá demasiado 
cotiáns. Sempre personaxes viris, 
pois en Simenon a muller repre-

Novelista de atmósfera 
senta un elemento estático, imó
bil, conservador. No fondo, o es
critor belga é un misóxino. 

Mais quizá por esa cotidianeida
de, as suas novelas arrastan. Son 
novelas dirixidas aos "nervos" do 
leitor. Os temas son os de sempre: 
o oficio, o clan, a familia, a cama
radaria, a patemidade. Ás veces 
alvíscase nas suas novelas unha · 
certa fascinación polo estraño, 
polos estraños e estranxeiros: che
cos, polacos, xudeus. En certa 
maneira Simenon séntese engaio
lado polo "outro" que para el re
presentan estes homes que non 
coñece. Como engaiolado se sen-

te por un tipo de mulleres ás que 
"ódia": ás mulleres fríamente 
apaixonadas. Cara a estes homes 
e estas mulleres, Simenon sente 
temor, e unha certa admiración. 

Pero apesar de todo, o que máis 
fascina ao leitor de Simenon é o 
tema da novela. Cando o escritor 
belga compón unha novela, vai 
tratar dun sentimento. Un senti
mento que el viveu, do que tira 
todo "adorno", que illa, e que o 
converte en drama. Drama que 
vai estar protagonizado por xente 
"sinxela", do povo, persoas coas 
que o leitor se cruza cada dia no 
camiño, .cando está no bar, cando 

vai ao traballo. Persoas que, no 
seu interior, agachan un drama. 
Drama que Simenon fai abrollar, 
dá á luz e "fascina" ao seu leitor. 
E esta fascinación lévaa a cabo 
facendo que o leitor comprenda o 
drama dos personaxes. Non a 
meio de psicoloxia, nen de atrnos
fera, senón explicando a "novela" 
da sua vida, anotando aconteci
mentos sen importáncia, conver
sacións banais, os pormenores 
dunha vida, da vida dun indivíduo 
(elemento sen importáncia colec
tiva, Céline dixit), os detalles 
miúdos dunha existéncia, etc. De 
todo isto, Simenon fai un remexi"' • 
do do que vai nacer un drama. Un 
drama dominado máis polas escu
ras figuras do zodíaco que pola 
lóxica formal ou o racionalismo 
cartesiano. O escritor belga trans
forma ao home cotián en protago
nista do drama do noso tempo. 
Daí o seu atractivo.+ 

•..................................................................... , .....................................................................• 
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• A emigración 
pala 
normalización 
do galega 

Nun comunicado de prensa, asocie
dade cultural Promoción da Cultura 
Galega, con sede en Suiza, protesta 
polos envios realizado desde a Se
cretaria das Comunidades Galegas, 
realizados en español. Trátase, nos 
exemplos relacionados, dunha en
trevista co Presidente da Xunta e 
unha biografía de Blanco Amor. 

A agrupación galega na Suiza per
gúntase "Outra vez o noso idioma 
galego agraviado polo idioma irmá, 
o castelán, até cando?", estimando 
que a gravidade é maior cando a en
trevista que se lle fornece como ma
terial para utilizar nas publicacións 
societárias da emigración "é do Pre
sidente da Xunta, que asoballa o no
so idioma (seu) con este escrito". O 
escrito de Promoción da Cultura 
Galega, critica ao responsábel "de 
quen ordenou publicala, o Secretá
rio de Comunicación Xesus Pérez e 

(ven da páxina anterior) 

En París, foi secretário do marqués 
de Tracy, editor do periódico anti
semita París-Centre , colaborou 
-gratuitamente- no cornal do 
pretendente ao trono de Franza 
Courrier-Royal, ultradireitista e 
antisemita. Durante a ocupación de 
Franza polas tropas názis, mantivo 
unha postura, por outra banda 
maioritária na sociedade francesa, 
de comprometerse primeiro con 
uns e logo con outros. Colabora en 
Je suis partout, o periódico de Ro
bert Brasillach, fusilado en 1946 
por colaboracionista e en Gringoi
re, outra publicación pro-názi. En 
1946 marchou aos USA. 

En 1949, o Comité de Depuración 
proíbelle publicar libros e vender 
direitos para o cinema. A proibi
ción, prevista para dous anos, é le
vantada imediatamente. Conserva 
amizades úteis en París, e nos cír
culos do poder. Amizades que lle 
serviron para que seu irmán Chris
tian, acusado de diversas atrocida
des cometidas en Bélxica polos 
"rexistas" de Leon Degrelle, de cu
xo movimento era militante o ir
mán de Simenon, poda alistarse na 
Lexión estranxeira e así escapar 
dunha condea a morte <litada polos 
tribunais. 

En 1955 tomoÜ a Europa e instála
se en Lausanne. Simenon será, é 
xa, un mito.+ 

• Irímia chega 
ao número 400 

GuieirQ 
CULTURAL. 

Despois de quince anos, a revista dos crentes galegos 
chega ao seu número 400, e ·como din nunha reportaxe 
que comemora o evento, "apoiados na forza da razón e. 
na xenerosidade de quen no proxecto". Os responsá
beis de Irímia están convencidos de que a continuidade 
é proba de que a revista é "un proxecto claro, que ilu
siona á xente". 

No último número inclúese o comunicado elaborado 
pola Asamblea de Crentes Galegos neste Nadal recén 
ido que conclue cun chamado de solidariedade, "cal
quera de nós podemos axud¡µ a cooperar na cons
trucción dunha terra nova onde se dea xustiza. Cal
wuera paso, calquera aceno que faga medrar o amor, 
o servizo, o compartir, a solidariedade, é unha laba
zada á cultura do sagrado benestar individual, á cul
tura do consumismo, a corrupción, a ostentación e a 
morte. Confiemos e traballemos pola paz, porque a 
paz é máis forte ca corrupción, máis ca mentira, máis 
ilusionante ca calquera dos tesouros". + 

o Presidente da Xunta por non orde
narlle que cumplira coa Lei de Nor
malización Lingüística". Instan a 
Femando Arnarelo a rexeitar tamén 
os documentos, "porque así só ha
berá unha gañadora, Galicia ( ... ) e 
nesta cuestión lingüística non pasa
mos por menos".+ 

• Irmandade 
céltica 

Ven de poñerse en marcha a Fede-

ración Intercéltica de Periodistas, 
da que forman parte perto dun cen
to de xornalistas de Galiza, Breta
ña, Irlanda e Escócia, habendo xa 
avanzados contactos para ampliar a 
actividade a outros paises dese 
tronco comun. 

En combinación cos xornalistas 
bretóns, hai xa en marcha un pro
xecto para recoller toda a informa
ción relacionada cos acciderttes 
marítimos que se veñen repetindo 
nas costas comuns, na franxa atlán-

tica. A idea surxe derivada da ca
tástrofe do Aegean Sea e quérese 
elaborar un dossier comun para fa
cel o circular entre os asociados e 
outras institucións guvemamentais 
e non guvernamentais. O comuni
cado non podia prever que a pou
cas horas de emitirse Escócia via 
como partía ao pé das Shettland 
outro petroleiro. + 

• Subvencións 
ao cine 

A Xunta adicará 140 millóns de 
pesetas a axudas para a produción 
audiovisual en galego. Inclúense 
nesta consideracón proxectos de 
longametraxe, curtos, video-oria
ción e programas piloto para é
ries de televisión. A fronteira de 
curta e longa duración en cine é 
de 60 minutos, e para a vídeo
criación e a televisión terase en 
conta a sua vontade de experi
mentación e o enriquecimento da 
oferta televisiva. 

A contia total das ubvención 
abaJa entre o 40 ao 60 por cento 
do total orzamentado e as conce
sións realizaraas un xuri nomeado 
específicamente, con repre enta
ción da Televi ión da Galicia, 
Asociación de Profi ionai e Pro
dutores, o director do Centro Ga
lego das Artes e Imaxe e duas 
persoas de libre designación, ade
mais de cargos da Consellaria de 
Cultura.+ 

.......................... ~~ ................................................................................................................ . 

Quen é o comisário Jules Maigret? 
Cronoloxicamente, segundo to
dos os estudosos <leste personaxe 
criado pola pluma de Georges 
Simenon, a primeira novela en 
que aparece o comisário Maigret 
foi Piet' r o letón, mais o infati
gábel Francis Lacassin, nun libro 
saído do prelo hai pouco máis de 
dous meses, La vrai naissance 
de Maigret. Autopsie d'une lé
gende. Ed. du Rocher. Paris, 
1992. 172 páx. 95 francos fran
ceses, descobre que a primeira 
novela en que aparece o funcio
nário da Policía Xudicial france
sa é la maison de l'inquiétude, 
aparecida anos antes e asinada 
co pseudónimo de Georges Sim. 
Mais de onde ven, quen é o fa
moso comisário? Haberá que es
perar a As memórias de Maigret 
para saber que rraceu no campo, 
que o seu pai era administrador, 
que quedou orfo aos oito anos, 
que foi enviado a viver cunha 
tia, perto de Nantes. Estudol.i · 
medicina, estuóos que interrom
peu á morte do seu pai, que bus
cou emprego en París e grazas a 
un viciño do edificio, entra na 
policía. Pasou por todas as ~sca
las até chegar a Comisário. 
Sendo secretário da Organiza
ción da Policía Xudicial do bai

rro de Saint-Georges, 
coñece a Louise, que 
será a sua esposa. 

O comisário Maigret 
--que coñece moi mal o 
codigo civil francés, se 
se len con atención as 
suas aventuras un deca
tarase que pasa por riba 
das leis sen se inteirar
non lle interesa nunca a 
vítima, para el, a verda
deira vítima é o asasino. 
Un home que se viu for
zado a cometer un cri-

En Bruxelas, no 1952. 

me. Para saber quén é ese home 
que cometeu un asasinato, o co
misário ~faigret non intenta des
cobrir o método do asasino, senón 
experimentar, viver a crise psico-
1 ó xi ca qué- provocou o drama. 
Crise que pode ser a do leitor, daí 
que os leitores de Simenon (de 
Maigret) rematen por simpatizar 
co asasino: un home como todos 
nós que chegou ao ponto máximo 
da sua existéncia e non soubo co
mo resolvelo. 

As novelas de Maigret presentan 
tres Maigret diferenciados: o Mai
gret cuarentón do primeiro perío
do; logo o Maigret dos anos 40 
que parece un pouco máis novo; 
e, por fin, o Maigret final, do 4 7 
en diante, que parece non ter ida
de e que entra na lenda. Deste úl
timo período é a novela Maigret 

na escota, o primeiro Simenon 
que veu lume en galego, traduci
do por Xose M. Martínez Oca e 
publicado por Via Láctea. A Co
ruña, 1992, 140 páx., 1.190 pta. 

En Maigret na escola vemos ao 
comisário trasladarse a unha al
dea da campiña francesa. U nha 
aldea que lle trai lembranzas dos 
seus anos de rapaz. E vemos des
pregar todas as características 
dos mellores relatos de Maigret: 
o. famoso comisário identificase 
-pouco a pouco- co meio, ob
servando a natureza humana dos 
habitantes daquela aldea onde se 
produciu un crime e o sinalado 
como culpábel é o alleo á comu
nidade. Maigret vai interrogando 
e intenta achegarse a cada un dos 
personaxes cos que se encontra, 
intentando meterse dentro deles. 

Existe, neste relato, unha dificul
dade engadida para Maigret: ten 
que fa1ar con nenos, e hai moitos 

· anos que el foi neno. 

_ Ao remate descobre o asasino; e o 
comisário torna a Paris. Como en 
case todas as suas aventuras, Jules 
Maigret · fai patente o seu amor 
polo detalle, a sua intuición e o 
respeito polo asasino, mais tamén 
aparece implacábel no momento 
de servir á lei. 

Georges Simenon xa está tradu
cido ao galego, e ben traducido 
-só lle censuraríamos a Martí
nez Oca que poña os nomes fran
ceses en galego. Esperemos que 
non sexa a única novela de Sime
non -nen a única aventura de 
Maigret- que vexa lume na no
sa língua. + 

. . 
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Instrumento 
de 
galeguización 

A Biblia en 
galego de SEPT 

Este nadal tróuxonos a 2ª edición 
da Bíblia. O acontecemento mere
ce atención . A primeira, 25 de xu
llo de 1989, esgotouse en tres me
ses. Esta segunda, de seis mil 
exemplares, estaba a ser reclamada 
con insisténcia por grupos cristiáns 
de formación relixiosa. Grazas ao 
labor de vários técnicos, a revisión 
léxicá mellorou o texto e, grazas 
ao Goberno autonómico, pudo sair 
á rua nun fermoso fonnato, en pri
morosa jmpresión e a un prezo de 
agasallo ( 2.500 pts., unha obra de 
1761 pp. +XXI+ XIV). 

A edición da Bíblia en galego vai 
contribuir poderosamente á norma
lización do idioma. Podemos afir
mar qu as traduccións bíblicas fo
ron a base da normalización dal
gunhas línguas europeas como o 
inglés e o alemán. En Galicia pode 
acontecer o mesmo rnália a que a 
Igrexa oficial maioritariamente se
gue ignorando o noso idioma. Pero 
hai unha igrexa minoritária, moi 
influinte, que fai da Bíblia o sopor
te habitual da sua actividade e po
de que moitos intelectuais e mes
tres se engadan a este fenómeno. 

Esta tradución da Bíblia ten todas 
as calidades, tanto de fidelidade ao 
orixinal como de opcións léxicas, 
como para server á aceitación dun 
rexistro comun do noso idioma po
los galegofalantes. De feito vai pro
piciar os textos de leitura pública en 
templos e catequeses dun sector im
portante da sociedade galega. 

O lector individual da Bíblia pode 
atoparse con grandes surpresas. 
Para el van as eguintes anota-

Pecados manuais 
Xosé de Coro 

Leituras· 

Os textos da Biblia en galego foron traducidos directamente dos manuscritos en 
hebreo e arameo. 

cións. "A Xénese" é o primeiro li
bro coque se abre a Bíblia. De en
trada hai unha diferéncia entre a 
traducción da 1 ª ed. e da 2ª. 

1 ª O principio de crear Deus o ceo 
e a terra, a terra era unha masa dis
forme e baldeira, as tebras cubrían 
o abismo e un vento poderoso axi
taba as augas. 

2ª No principio creou Deus o ceo e 
a terra. A terra era unha masa dis
forme e baldeira, as tebras cubrían 
o abismo e un vento poderoso axi
taba as augas. 

¿A que se debe diferéncia tan notá
bel na tradución? Cómpre saber 
que os textos hebreos carecían de 
puntuación; esta aparece na ver
sión dos Setenta e en textos seró
dios. Lentamente estas puntua
cións vanse unificando, pero inda 
quedan algunhas sen consenso. 
Unha é a que subliñamos; non 
afecta ao fondo, pero matiza. Os 
traductores cambiaron de critério 
e voltaron á forma mais comun de 
puntuación nas traduccións ro
mances. 

As edicións católicas da Bíblia le
van notas ao pé de páxina. As desta· 
Bíblia son de grande axuda para a 
comprensión do texto. Algunhas 

Cantos do impaís 
Xavier Alcalá 

haberia que repetilas, por iso os tra
ductores adiántanas na introduc
ción. Asi no que corresponde aos 
nomes. O critério que seguen é 
ecléctico; tenden a non cambiar 
aqueles nomes 
moi coñecidos 
v.g. Eva ( en vez Vai 
de Havah), San
són (en vez de 
Ximxón). Apro
veitan a fonéti
ca galega man
tendo o "x" CaI}

do o hebreo em
pre g a "xin" e 
non "s". Asi es
ta Bíblia usa 
Axer, Xaul, Me
naxés, Procura 
manter o "I" 
consonántico 
inicial: Iericó, 
Iesé; pero Xa-

propiciar 
os textos 
de lectura 
pública en 
templos 
dun sector 
importante 
da 
sociedade 
galega. 

cob, Xosé. Transcrebe o "kaf' por 
"e" ou "q", menos algunha vez que 
utilizan o "k": Karkemix, Nekó ... 

Ademais das notas hai unha intro
ducción a cada libro. Particular re
leváncia ten as de dous, O Qohélet 
(Eclesiastés) e o Cantar. Son estes 
dous libros de interese no pluralis
mo bíblico sobre a história: "Qohé
let encontrouse de fronte a unha 
realidade que negaba cos feitos o 

Vidas senlleiras 
Darío Xohán Cabana 

ensino sapiencial da retribución in
manente equitativa. A razón crítica 
con que aborda os problemas da 
inxustiza asoballante, encárano á 
cuestión do sentido total". (p. 828) 

· O Cantar dos Cantares foi utiliza
do como escrito alegórico. Tal en
collemento non <::orresponde a un
ha eséxese correcta: "trátase dunha 
escolma feita por un sabio ou gru
po de sabios que, como facían os 
escribas letrados en Exipto, recolle 
as xoias da poesía do seu pobo ... O 
cumio do libro constitúeo unha 
composición xa non lírica senón. 
de cariz sapiencial (8, 6-7) que 
descobre a clave de toda a colec
ción. Mais o modo en que se trans
mite esta mensaxe non fai alusión 
á procreación nin ó lazo matrimo
nial, nin é didáctico non sentido 
estricto. Conténtase coa louvanza 
da beleza e o encontro; conténtase 
con acepta-lo amor humano en se
rio, como tensión á unidade total 
de dous seres personais e apertura 
á natureza e ó cosmos".(p. 841) 
Dicir que ambos os dous libros son 
literariamente de insospeitada be
leza e de inspiración da lírica occi
dental e da semita. 

Por fin, quero invitar os lectores a 
que comparen esta traducción dos 
Evaxeos coas que terán ouvido; se
guro que atopan nova resoáncia. 
Non cabe dúbida que esta Bíblia 
logra dar coa forza do orixinal e 
queda exenta das manipulacións da 
verbalística eclesiástica. 

Leva tamén esta edición apéndices 
úteis corno mapas, cronoloxias e 
un índice teolóxico da autoría do 
traductor Santalices. 

O agradecemento a todo o equipo, 
pero deben constar os nomes do 
coordenador Xosé Femández La
go, a quen se debe a revisión desta 
2ª edición, e os de A. Zulueta de 
Haz e X. F. Domínguez Martínez 
polo entusiasmo e dedicación en 
conseguer a reedición. Seguro que 
terán máis ocasións de esforzo pa
ra novas edicións. • 

FRANCISCO CARBALLO 

Vento de seda 
Bieito Iglesias Araúxo 
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conta de libros 

História local 

21 

Xesus Torres Regueiro ven de editar, 
nunha separata do Anuário Brigantino, 
un estudo sobre o evoluir da 
Irmandade da Fala de Betanzos no 
periodo de 1917 a 1930. O traballo é 
unha mostra sobre a actividade e o · 
ideário desta agrupación que serviu 
para retomar no ano 1917 a actividade 
política nacionalista, e pode utilizarse 
como mostra de bon facer unha 
investigación a nível local mantendo 
unha perspectiva de conxunto. + 

Artigas de Pousa Antelo 

Nunha edición preparada por Valentin 
Arias en Sotelo Blanco Edicións, 
recóllense traballos de divulgación, 
opinión crítica e evocación, publicados 
na prensa polo que foi secretário do 
Partido Galeguista entre os anos 1965 
a 1990. O títlo Ga,•.licia, tarefa 
urxente. No ano 1991 xa se publicara 
un traballo de Amáncio Liñares que 
evocaba as memórias dun galega 
inconformista, atraveso dun libro de 
conversas.+ 

Máis sobre 
incéndios forestais 

Co sóbrio título de Os incéndios 
forestais, Xerais entrega un traballo de 
Antón Alvarez Sousa, que quer ser 
unha análise sociolóxica do sector 
forestal galego "partindo de que as 
solucións aos incéndios non están en 
combater a lapa, senón en erradicar as 
causas estruturais dos incéndios 
intencionados".+ 
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Interesant·e 
pero sobre
valorado filme 
Oxogo 
de Hollywood 
Da mesma xeración que Franklin J. 
Schaffner, Sidney Lumet ou Jerry 
Schatzberg, proba_belmente sexa 
Robert Altman (1925) un dos cine
astas americanos máis renovadores 
das últimas décadas. A sua traxec
tória criadora, sinala un ponto de 
conexión coa liña de cineastas li
berais e anti-hollywoodienses que 
nos anos 40/50 tentaron rachar a 
férrea ditadura das produtoras e re
presenta, mellor que nengunha ou
. tra, a renovación de temas e estilos 
que aconteceu na indústria a finais 
dos anos sesenta. 

Enxeñeiro matemático de profisión, 
logo de escreber numerosos guións, 
artigos para xomais e programas de 
rádio, Altman transládase a Holly
wood onde en 1957 roda a sua pri
meira película, "The Delinquents", 
seguida de "The James Dean 
Story"; ambas son estrepitosos fra
casos de crítica e público. Obrigado 
polas circunstáncias dedícase á TV, 
onde realiza algun dos episódios de 
"Alfred Hitchcock Presents". A sua 
oportunidade chégalle con 
"M.A.S.H." (1970) coa que logra a 
Palma de Ouro en Cannes. A partir 
daqui, rodará 15 películas en 10 
anos, das que "Nashville" (1975) 
sinala o ponto álxido da sua reputa
ción e o abandono progresivo de 
crítica e público. Alérxico a toda 
caste de conformismos e conven
cionalismos, Altman é un cineasta 
que fuxe, con premeditación e ale
vosía, das modas e dos lugares co
muns, tanto na eleición dos temas 
como na posta en imaxes, se ben o 

· seu cine poderia catalogarse como 
"referencial", en tanto que emprega 
o entorno cultural ao que pertence e 
escolle a gran tradición dos "xéne
ros" clásicos para, desde eles, ela
borar un discurso satírico e crítico e 
proceder á exploración psicolóxica 
individual e ao retrato colectivo 
dunha sociedade ("Un dia de bo
da", "Tres mulleres"). Asi, os xéne
ros ou a sua distorsión, son veta 
inacabada e inspiradora de nos 
poucos dos seu filmes: películas de 
"guerra" ("MASH"), "western" 
("Os vividores", "Buffalo Bill e os 
índios"), películas de "gangsters" 
("Thieves like us"), policíaco ("O 
longo adeus"), ciéncia-ficción 
("Quinteto"), musical ("Nashvi
lle"). Con elas elabora Altman un
ha reflexión sobre as imaxes produ
cidas pola cultura ameriGana eric€
tada desdea análise critica, desmiti
ficadora e rachadora de estereoti
pos. Esta enorme carga crítica con
verte ao autor de "Voar é cousa dos 
paxaros" nun criador orixinal e na-

. da acomodatício e fan da sua ca
rreira unha das máis interesantes do 
panorama cinematográfico ameri
cano, escollido sempre como cine-

asta capital na evolución do cine do 
seu país. Cineasta capital, pero ta
mén cineasta incómodo; referéncia 
abrigada pero cineasta a non imitar 
para os que pretenden subsistir 
nunha indústria represora dos an
ceios innovadores e críticos. Por 
iso foi Altman inmediatamente in
vestido da etiqueta de "maldito", 
unha etiqueta que o complexo in
dustrial-ideol6xico hollywoodiense 
se apresurou a incrustar sobre a 
frente deste frllo espúrio que ousa
ba combater os presupostos bási
cos e fundamentais da "fábrica de 
soños". 

Quedarse curto 

Coñecendo isto de Altman e sa
bendo que o seu cine ten sempre 
unha mistura de realiadade, esote
rismo, humor, fantasía, absurdo e 
fabulación xunto co evidente matiz 
crítico e denunciador, parecía evi
dente que en The Player ("O xogo 
de Hollywood") iamos asistir a un 
mordaz e corrosivo axuste de con
tas co cine-indústria, intuición con
dicionada (hai que dicilo) por al
gun comentário lido antes de pór 
os olios sobre a película. Porén, 
ainda que son recoñecíbeis e re
confortantes os elementos críticos 
e subvertidores non só do cine 
hollywoodiense, senón, por exten
sión, da sociedade sobre a que este 
se asenta (a fabulación sobre Amé
rica está, como en "Popeye", aquí 
presente) tales elementos son me
nos corrosivos do que alguns se 
apresuraron a 
saudar con al-
borozo. Sobre o 
papel cabe o 
acerto final; pe
ro por detrás 
das imaxes do 
filme asoma un 
certo baleiro, 
unha certa sen
sación de "que
dar curto". Es
tamos perante o 
recurso· dramá
tico e discursivo 
de facer cine 
sobre cine e 
Altman non re-
xeita a radiogra-
fia crítica e dura 

A 
personaxe 
que 
encarna 
Tim 
Robbins 
está 
composta 
con 
evidente 
febleza. 

das entrañas dese microcosmos de 
paixóns e de vidas ... Intenta reflec
tir os recunchos espiñentos que hai 
detrás do celofán e das bambalinas 
da indústria: as traicións, as menti-. 
ras, as dobreces, as .imposturas, os 
medos, a chantaxe ... o asasinato. 
Pero faino, ao meu entender, C<?IL 

febleza, tocando a pel pero non en
trando a saco nas artérias fondas 
desa Babilónia contemporánea, ra
ñando a superficie pero non tiran
do auténticas cargas de profundi
dade. Enúncia moito para quedarse 
a médio camiño de todo, pica aqui 
e acolá pero sen chegar a ningures. 
Constatado isto (por oficio) con 
certa rapidez, só lle queda ao afei
zoado-cinéfilo a busca e captura 
das referéncias ao cine (abundantes 
na fita, comezando por ese longuí
simo único plano co que arranca 
"The Player", recoñecida a expresa 
homenaxe ao Welles de "Sede de 
mal") e o xogo tentador de desco
brir as facianas dos moitos famo
sos que transitan, mudos pero pre
sentes, ao longo da película. Esa 
sensación de baleiro non escapa á 
escasa credibilidade que ten o he
roi protagonista. Arribista, pusilá
nime, acomodatício e finalmente 
capaz de matar para ceibarse do 
medo a perder o seu status no or
ganigrama da indústria, a persona
xe que encarna Tim Robbins está 
composto con evidente febleza in
terpretativa, con faciana inexpresi
va, carente de matices, case con ti
midez; e isto, infórmanos sobre un 
actor imaduro, escaso de recursos e 
de longa aprendizaxe, que se ben 
debe ser valorado polo seu com
promiso liberal, contestatário ao 
"american way of life'', e fonda
rriente crítico contra a sua socieda
de, escapa, no plano do seu oficio, 
a unha calificación laudatória. 

A película de Altrnan trata, como 
xa sinalamos, de cine sobre cine. 
Pois ben, se estamos <liante dun ci
neasta referencial, os xuízos que 
anteceden son asimesmo produto 
dunha comparación "referencial" 
con outras películas que abordaron 
idéntico asunto. E é precisamente 
nesa comparación onde aprecia
mos as feblezas do discurso altma
niano. Lembran vostedes a crónica · 
imisericorde, despaidada e cruel 
que fai Billy Wilder en Sunset 
Boulevard do Hollywood dos cin
cuenta? Esqueceron o que fixo co 
mesmo asunto e nos mesmos anos 
Minnelli en Cautivos do mal ou 
Aldrich en O gran coite/o? Si é 
certo que o valor que adquire a pe
lícula de Altrnan no panorama ci
nematográfico do seu país non é 
desdeñábel., non é menos certo 
que se a comparamos cos títulos 
antes sinalados, o seu traballo que
da a unha distáncia sideral e inal
canzábel. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

TRABALL 

Publicidade 
encuberta 

Programación 
de Nadal 
Os programas especiais dispostos 
polas_ distintas cadeas no nadal dei
xaron tras deles unha forte resaca 
dignamente comparábel á do maior 
exceso de noitevella. Esta impre
sión de chabacanería e de escasa 
orixinalidade é . o esperábel, polo 
demais, pero viuse acrecentada es
te ano pola encarnizada loita de au
diencias que manteñen as emiso
ras, que as leva entre outras medi
das chamativa, 
a encher de 
publicidade as 
últimas páxi- Será este o 
nas dos xor- humor que 
nais anuncian-
do as suas pre
mie res, para 
relouco daque
les, é de supor. 

Este nada! 
deuse a máis 
grotesca mani
festación desa 
competéncia, 
ao socaire de 

nos 
merecemos, 
ou cando 
mellorará o 
nivel <lestes 
cornicastros? 

certas desgrácias internacionais 
convertidas por grácia de quen se
xa en "causas humanitárias" homo
logábeis por calquera. En troques 
daquel lema de poñer un probe á 
mesa, este ano as cadeas sentaron 
imaxinariamente un bósnio, somalí 
ou sidoso a probar o seu menu de 
programas. Asi uns adoitaron a 
causa dos somalís, recadando di
ñeiro ou mesmo xoguetes; como 
facía Pedro Ruíz, quen non cansa
ba de repetir o nome dunha empre
sa de xoguetes que aportara dous 
millóns para esa campaña. A inver
sión publicitária semellaba ben 
rendábel. O mesmo que certos ban
cos· a donde hai que enviar os do
nativos, e que son mencionados de 

A programación de fin de ano tiv.o como 
denominador comun a ordinariez. 
Na foto Alfonso Arús, estrela de A-3. 

continuo, e. por riba cunha publici
dade ligada a unha boa acción. Se 
unha emisora recada unha certa 
cantidade, ao día seguinte enche 
páxinas dos xomais con tal noticia. 
Os exemplos <leste uso hipócrita 
seguen nun longo "etcétera", que 
diría unha das presentadoras desde 
programa da TVG. 

Badaladas en diferido 

E falando desta, semella que non 
poido puxar no reparto desas boas 
accións, do cal alegrámonos. O que 
non salva á programación da tele 
galega de ter caído na mesma hor
terada e falla de ideas das demais, 
ainda que tampouco sen destacarse 
niso sobre elas. Acaso o máis gra
ve foi ter emitido as badaladas de 
fin de ano en rigoroso diferido, te
meroso da habitual incoparencén
cia dos compostelán , nen . eq uer 
neste ano sinalado, ~s pretendida 
festas na rua doutros ano , polo 
que neste optaron por coller a uns 
cantos colexios e encher a praza da 
Quintana ... un días antes . Polo 
que é dubido o que coincidira 
exactamente a emi ión da badala
da co real pa o dun ano a outro. 

Os programas especiais da TVG, 
cando menos o da noitevella , e
guen co seu clasici mo na oferta: 
predomina o sabor re eso e non fa
lla un Xoán Pardo poñamos por 
caso. Agora que non é moito peor 
que a maioría do que oferecen a 
demais: o humor requente de Mar
tes e Trece, aos que só lles faltou 
imitar a Alfonso Sánchez, así sexa 
o de hai dez anos, peor foi o de 
Cruz e raia, estirando uns cantos 
gags ate o tédio. E iso que contan 
coa mellor disposición do televi
dente para rirse, xa animado polo 
seu pouco de viño nas comidas si
naladas, no meio das cales se emi
ten estes espácios. 

A emerxente Antena 3 apresentou a 
un estridente e de agradábel pre
sunto cómico, que botando man da 
escatoloxia dispón unha espécie de 
cabezudos mal feitos que pretenden 
ser tomados, é de supor, daqueles 
spitting image, tan abusados de -
pois e xeneralmente tan mal. Ainda 
que non menos grote co foi o e -
pectáculo de Tele 5, que provocóu 
unha auténtica "tentación de fuxir". 
Unha banda de veteranos, alguns 
gañando as lentellas como poden e 
outro que lle debeu cair unha nu-
noa so peitada lotería con e to da 
privadas, disputaba pretendida
mente coa gandairía nova da ca
sa, presentada baixo a epígrafe 
de sentadores/es ainda que non 
saiban proferir moito máis que 
o berro distintivo da casa, algo 
así como "inuuh ... ". Ante todo 

o cal, faise un a pergunta 
retórica de todos os anos: 
será este o humor que 
nos merecemos, ou cando 
mellorará o nível <lestes 
comicastros? Como dicía 

o "Hermano Lobo~· aquel, 
.a resposta será o ano que ven se 

deus quere.• 

GONZALO VILAS 

·•msER. 
. Esta en todas partes, destaca pola sua calidade e sobretodo vese. S T N E O N 

Como os nosos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas. 
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Pataca 
Producto galega que canta co seu propio mecanismo de 
protección para garantir a mellar calidade do mercado. 

Galicia diferenciouse sempre do resto das rexións pola 
boa calidade dos seus productos. 
Productos de primeira como a pataca que goza dun gran 
prestixio mundial. e que ternos aquí para o noso deleite 
e disfrute. 
Non te conformes con menos, merca patacas galegas. 

se é de Galicia. 
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Licenciada en 
Xeografia e Historia 

pola Universidade 
de Santiago, Branca 

García Fernández-· 
Albalat constitue un 

exemplo no que a 
reflexión e 

investigación 
históricas acaban 

por· rachar moldes. 
Os seus recentes 

estudossobre a 
relixión prerromana 

na Gallaecia e 
Lusitania non só 

resultan chamativos 
no seu método 

senón tamén nas 
suas conclusións: 
existéncia dunha 

compoñente 
nidiamente céltica 

entre os povos 
prerromanos que 

habitaron a Galiza. 

PRESÉNCIA CELTA NA GAIJZA 

X. MURAS 

Unha tese lida recentemente 
reatribue aos celtas un papel decisivo na construción do noso pasado 

Branca Fernández Albalat 
"Na ida de do ferro a estrutura social galega 

é idéntica á irlandesa" 
•VÍTOR MÍGUEZ 

· Branca Albalat mantén unha postu
ra revisionista nun momento na 
que o celtismo parecía condeado a 
dar os seus últimos bocexos. O 
froito resultou a sua tese de douto
ramento, "Guerra y religion en la 
Gallaecia y Lusitania Antiguas", 
publicada hai dous anos e deica 
hoxe en día referente fundamental 
das suas teorías. 

Cal foi o método que seguiu? 

O método chámase basicamente 
comparativo de história das reli
xións e consiste en comparar a re
lixión dun lugar que é pouco co
ñecida coa doutro máis coñecida, 
supondo que esas duas relixións 
poden ser similares. Neste caso 
seria Galiza, que se considera que 
está povoada por xente indoeuro
pea de estirpe celta, e outras zo
nas onde a relixión celta é ahondo 
coñecida como para saber da sua 
estrutura. 

Que fontes utiliza para aplicar o 
método comparativo? 

Utilizo moito fontes da Irlanda na 
maioria medievais, habida conta 
que ficaron textos escritos. No ca
so galego son fontes epigráficas da 
época romana. 

A diferéncia doutros traballos, 
no seu concédese moi pouca im
portáncia ás fontes r(Jmanas de 
carácter non epigráfico; 

As fontes romanas son moi valiosas 
porque son contemporáneas da épo
ca pero teñen certa tendéncia ama
nipular a realidade para os seus pró
prios fins; por motivos de conquista 
é mais <loado falar de povos . bárba
ros que de xente civilizada. Empori
so as fontes romanas hai que saber 
utilizalas centrándoas, pero sabendo 
que a maior parte das veces interé
salles infamar aos habitantes da Ga
llaecia que falar ben deles. 

Despois de cotexar todas estas 
fontes vostede conclue un modelo 
relixioso-social semellante entre 
a Irlanda e a Galiza. Que modelo 
é este e .que claves o explican? 

O modelo da sociedade era o de 
confrarias de guerreiros que vivían 

Leva a dicer de forma sinxela que 
na sociedade indo-europea, e polo 
tanto a galega, rexe unha espécie de 
trinfuncionalidade -tal e como es
tudou Dumezil- na cal están na 
primeira función os sacerdotes, e 
vinculados a eles os Reís nun dobre 
papel de soberanos do divino e do 
mundo; na segunda función os gue
rreiros, que son que o dominan a 
forza e o vigor físico e na terceiia 
función a produción, o artesanado, 
a fecundidade da terra e todo aquilo 
que teña a ver co traballo manual. 

Entón poderíase dicer que o que 
principalmente liga á Galiza coa 
Irlanda, sempre na base do mun
do indo-europeu, é a existéncia 
de confrarias de guerreiros? 

en relación cos castros ainda que -
non sempre neles, senón dedicán- Manipular 
dose á caza e ao exercício da guerra 
no monte. Na Irlanda o tipo de con- a hiStÓria COn 
fraria de guerreiros é moi parecido 
aoque eu coido achar na Galiza. ffiÓbeiS polítiCOS 
Vostede explica este modelo sem
pre no contexto máis amplo das 
sociedades indo-europeas. Que 
leva isto consigo? 

é un erro que 
adoita derivar 
en confusións 

O substrato indo-europeu está pre
sente tanto na Galiza como noutras 
partes, o que acontece é que dentro 
deste substrato a relixión e socieda
de celtas teñen unhas características 
que as diferéncian doutras. As con
frarias de guerreiros hóuboas nou
tras partes do mundo indo-europeu, 
pero son diferentes por exemplo ás 
do mundo celta e ás do mundo xer
mano, emporiso podo dicer que as 
galegas son .similares ás irlandesas 
e non ás xermanas, que son moito 
máis belicosas por exemplo. 

A surpresa dos celtas 

Cando vostede analisaba as fon
tes ''fistérricas" tiña intención de 
atoparse con similitudes co cel
tismo irlandés ou o contacto foi 
fortuito? 

Honradamente, os celtas colléron
me de surpresa. Eu non estaba a 
buscar celtás, eu comecei a buscar 
nas raiceiras indo-europeas, os 
nomes dos deuses, a estrutura so
cial e os celtas déronme -como 
quen di- de fuciños; ou sexa, co
mezaron a aparecer todos os nomes 
dos deuses en celta, en celta de pri
meiro como se di vulgarmente, e a 
estrutura social é idéntica á irlan
desa. Eu non andaba tras deles por
qu tampoucd tiña moita intención 
nen de reivindicalos nen de botalos 

fora, mais apareceron. 

O substrato céltico até que pon
to tivo raigame autóctona? Que 
papel compre asignarlle ás emi
gracións? 

É un problema difícil. Coido que 
hai unhas raíces moi clara que 
non están no bronce final galego, 
si no bronce final atlántico que se 
estende por toda a beira atlántica. 
Percebin unha similitude na cul
tura material que ten moita rela
ción co mundo indo-europeu e pa
ra nada podemos falar de autocto
nismo galego nen de emigracións 
Irlanda-Galiza, senón dunha che
gada no mesmo 'tempo ou en tem
pos diversos dos mesmos povos, 
pero nunca contactos contínuos 
alén mar. 

Hai investigacións recentes que 
retrasan incluso até o 800 a.c. a 
existéncia de habitats en castros. 

Os experimentos de Manuela Mar
tins no Norte de Portugal dan un
has datas de habitación dos castros 
do século IX. Coido que por aí é 
por onde podemos pensar que no 
bronce final na Galiza estaban as 
raíces do mundo castrexo, indo-eu
ropeu e céltico, pois estaba com
probada a existéncia de residéncia 
neses momentos. -
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"Non se pode manipular a história 
con móbeis políticos" 

. 

O cidadán de a pé sempre tivo un
ha visión "cinematográfica" e 
que falaba da brutalidade dos 
pre-históricos. Que realidade po
de haber nesta conceición? 

Hai bastante diferéncia porque des
de a nosa óptica a guerra é algo 
brutal, sanguiñento e desmesurado, 
cando para eles non era máis que 
un xeito de viver. Entendian ague
rra como un valor heróico. unha 
forma de viver basicamente. Nas 
películas de bárbaros déixase un 
pouso de incultura e ignoráncia que 
non se achega á realidade. A única 
película que sempre reivindico é 
Excalibur. 

Igualmente equivocada foi a ima
xe estendida polas élites. Asi na 
postguerra téntase vender a imaxe 
dunha España Ibera; é de sopor 
que por estas causas vostede ato
pariase con certas dificultades ... 

Si, como consecuéncia das teorías 
romantistas, e ao decatarse moitos 
autores de que arqueoloxicamente a 
Galiza non se pode desvincular do 

• resto da península, comezouse a ne-

gar todo o céltico, coido que sobre
todo coa intención de ir contra os 
argumentos falsos do nacionalismo, 
e polo tanto sen alicerces cientifica
mente sólidos. Manipular a história 
con móbeis políticos é un erro que 
adoita a derivar en confusións. 

Tamén haberia cousas positivas na
quela egréxia xeración que tan ma
xistralmente conducía Cuevillas. 

Si, e de feito "A civilización céltica 
en Galicia" é un libro bon de Cuevi
llas, e con moito material e moitos 
dados. Iso daquela tiña moíto mérito. 

Ainda asi, paradoxicamente Don 
Florentino segue a ser ignorado 
por certos sectores da universi
dade. 

Para min a figura de Florentino Ló
pez Cuevillas éme especialmente 
simpática; non sei até que ponto é ig
norado na universidade galega. Can
do eu estudei sempre foi mentado e 
respeítado, incluso as noticias que eu 
teño falan de que algun arqueólogo 
posteriormente pudo non só compro
bar senón tamén ratificar moitas con-

clusións xa esbozadas por el. 

Parece claro que o anti-celtismo 
duo grupo de investigadores com
prometidos co réxime franquista 
deu lugar a unha xeración, desco
nectada dos teóricos como voste
de. Que consecuéncias subsisten 
desta desconexión? 

Neste momento é cáseque imposí- • 
bel pór de acordo a boa parte dos_ : 
arqueólogos para que busquen e se 
preocupen de apañar na realidade 
arqueolóxica o que é a realidade 
céltica da Galiza. Realmente a mei
rande parte dos arqueólogos rin a 
gargalladas cando lles falan dos cel
tas e .ao mellor hai que comezar a 
pensar que a meirande parte dos ar
queólogos non saben quen son os 
celtas, ainda que sexa unha barbari
dade dicelo. Tampouco os filólogos 
saben unha sóa palabra de arqueo
loxiá, pero porén obsérvase unha 
certa abertura por parte dos filólo
gos. e dos sociólogos da história de 
cara á arqueoloxia, e por parte dos 
arqueólogos -non digo de todos
non hai nengun interese en achegar
se a outras matérias afins. • 

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

Celtas 
na península 
ibérica 

Nos seos estudos 
analísase conxun
t amen te o caso 
galego con outros 
xeograficamente 
próximos. Quer 
isto dicer que o 
celtismo noutras 
áreas peninsula
res estaba tanto 
ou máis vixente 
que aqui? 

Por parte dos 
arqueólogos 
non hai 

cia mediterránea, o 
cal non quita que 
en zonas como a 
Celtibéria o rol 
céltico estexa in
cluso máis presen
te. Para nada pode
mos dicer que Ga
liza era a pátria 
dos celtas en Espa
ña porque iso é 
mentira. 

nengun 
interese 
en achegarse 
a outras 
matérias afins Por que estuda 

conxuntamente a 
galaicos, astures, 
lusitanos e ve
tóns; realmente 
hai tantas simili-Eu coido que si, o 

que pasa é que a idea dun celtismo 
galaico foi unha idea que colleron 
uos nacionalistas que eu chamo 
"de palleiro", que tentaban desvin
cular á Galiza do resto do Estado. 
Isto non pode ser asi en primeiro 
lugar porque a Galiza non e pode 
de vincular de Portugal , León ou 
Asturia porque on a me ma xen
te, e co resto do paí tan 6 pode-

. mos ' falar dunha meirande influén-

tudes entre eles? 

A min a zona veume dada porque 
está marcada por unha área lingüísti
camente diferenciada en canto que é 
o único lugar onde aparecen unha 
série de teónimos indíxenas exclusi
vamente. Non é que 'escolla estes 
povo , máis ben acontece que están 
afastados do resto, coitlo quy por

0
_ ar

caísmo máis que por outra ·cousá. • 

.............................•... . . 
A 

/ . presencia 
dos 
druidas 
No sen libro conclúese coa 
reivindicación duo elemento 
tan característico como é o 
druídico, que investigadores 
como Florentino López Cue
v ill as tanto tiñan negado. 
Ainda por riba, vostede con
fírelle ao druída papeis so
cialmente básicos ... 

Sempre coidei que onde babia 
unha relixión concreta tiña de • 
haber druídas, pero non tiña
mos uns dados netos de onde 
podian estar. Cando máis apro
fundei na relixión máis me de
catei_ de que era imposíbel que 
uñha relixión tan ben estrutura-
da e tan ben pensada pudese 
viver sen os druídas, e a verda
de é que o primeiro druída que 
atopei foi en Portugal e non ria 
Galiza; foi na zona de c;astelo 

-: Branco onde un señor asina 
':· ,-pun epígrafe cos epítetos druí
: 'dicos, e desde o momento en 

.(~ue a nosa r~lixión é igual á:de 
:·~ Portugal co1do que na Gallza 
: ten de habelos, de feíto nas 
: fontes clásicas nomeanos ainda 
: ' que con outros nomes, falando 

i, de sacrificadores, adiviñado
res ... Outro problema é que as 

• fontes clásicas falaban deles e 
· a xente non os quería ver. 

Uns druídas que tiñan un pa
pel fundamental na socieda
de castrexa ... 

• Sen eles non podía existir .a so
ciedade porque para comezar 
eles eran os que entronizaban 
ao Rei, un Rei que non tiña po
der se non tiña un druída que 
llo outorgase, algo similar ao 
que despois aconteceria na Ida
de Média.+ 

' . 
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os 
CONQUISTADORES 

MODERNOS 
MOVEMÉNTO OBREIRO NA 
GALICIA DE ANTEGUERRA 

Un dos pontos escuros máis 
chamativos da historiografía 

contemporánea da Galiza é a falta de 
investigacións sobre o movimento 

obreiro postas a disposición do leitor 
interesado. Con este libro queremos 

perfilar sinteticamente distintos 
espacios sociais do noso país (as vilas, 
o ~gro, o mar, as cidades), e avantar no 

coñecemento de como as sociedades 
obreiras ·aparecen e se apañan neles. 

Como se adaptan, en definitiva, á 
peculiar estrutura social e á 

idiosincrásia das e dos traballadores do 
mar e da terra. 

·a J 
EDICIÓNS \ 

-~~~ . 



26 A NOSA TERRA 
Nº 551 -8 DE XANEIRO DE 1993 axenda 

·-O trinque Verbas cruzadas VICENTE BARREUlO MESA 

Música 
1 6 7 8 9 .. 

11 
11 11 Os Rastreiros, 

primeiro disco do grupo 
chantadino do mesmo 
nome. Rock con xénio. 
Atentos ás letras.+ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

11 

HORIZONTAIS: l.- Primeiro algarismo dos números en~ 
teiros. Relativa á masa. 2.- Producen, crean. O Cantábrico 
é un. Cen en números romanos. 3.- Símbolo do americio. 
Pedra grande, pena. 4.- Noveno. Prefixo privativo. Conso
ante. 5.- Anel. Axito, trémulo. 6.- Nome da nai de María. 
Cidade italiana. 7 .- Abreviatura de doctor. O mellar amigo 
do home. Entrelazamento feito nunha corda. 8.- Símbolo 
do uranio. En moitos apelidos escoceses. Voz da nai para 
durmir ao filio . 9.- Voz inglesa que significa intervención 
militar rápida nun país. Cada un dos versos do Corán. JO.
Campeón. Perseguir sen descanso. 11 .- Nome de vogal en 
plural. Sitio da cociña onde se acende o.lume. · 12.- Socie
dade anónima. Deus grego do amor. yogar anémica. 

11 11 
111 

P ublicacións 
11 11 

Andaina. 11 11 
VERTICAIS: l.- Vaidosa, orgullosa. Resistente', feminino. 
Consoante. 2.- Procurar inspirar amor. O mai<?r .. dos cont~- · 
nentes. 3.- Símbolo do nitróxeno. Negación. Mil e un. Vo"' 
gal. 4.- A consoante de mamá. Famoso río italiano. Conse- · 
guise, lograse. 5.- Sinta amor. Letra con tellado. Símbolo 
do actinio. Cen. Consoante. 6.- Curarán. Chan, parte da su
perficie da terra por onde se anda. 7.- Nome de mulleren 
plural. Mulleres de Rusia. 8.- Cinco. Cuarta letra do alfabe
to. Tomar menor, disminuír. 9.- Emocionado intensamente 
sen chorar. Voz militar de mando. A vogal do pontiño. 

11 11 11 
111 

11 
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Número 4 des ta revista 
de pensamento feminis.ta. 
Sesenta e catro páxinas 
amenas e intranferíbeis. 
Á venda no apartado 
1.058 de Santiago ou nas 
principais librarias. + . 
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11 SOLUCION AO ANTERIOR: Ma. Papuda. Era. Me!. T. 
Sa. Cariño. Abre. Ir. L. Sei. Acada. Sop. Asar. Sa. Ros . 
Na. O. Pes. La. Neón. Aedo. 01. Serias. Moa. ATS. So. 
Rise. O. 

Publicacións 

Alén-parte ,afén,.parte 
Xa está na rua o 'terceiro número da 
revista editada pola Asociación Cul
tural Terra Dentro, cun total de 28 
páxinas impresas en papel reciclado · 
e duas cores. Esta edición inclue un 
especial adicado ao viño na comar
ca baixo a denominación de Ribei
ra Sacra, e unha separata de catro 
páxinas sobre o consumo axeitado 
de xogetes según a idade. Tamén 
hai seccións adicadas á música, po
esia, ecoloxia, etc. Pódese canse-

·-:--::;;;-~. ·~ r··-- .. ·~-'. ............ %:··----···-:··:~--1 
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ción Cultural Terra Dentro. Aparta
do 54. 27500 Chantada. Lugo. 

Certame de 
Narración 
Erótica. Máquina 
de Vapor 
Convoca a Asociación Uni
versítária Eis. Poderán con
currir todos os universitá
rios galegos e residentes na 
Galicia. A temática das na
rracións deberá tocar o se
xo en calquer das suas ma
nifestacíóns. Os escritos 
han de estar en galega e 
cunha extensión entre as 
tres e dez follas mecano
grafadas a dobre espazo por 
unha cara. Presentaranse 
por triplicado nun sobre pe- . 
chado no que figurará un 
lema ou pseudónimo; no 
interior haberá outro sobre 
no que figuren os dados 
persoais do autor. O prémio 
é único de 25.000 pta, e o 
traballo ganador publicara
se no número de primavera 
da Revista Eis. Os traballos 
pódense entregar na porte
ría do Colexio Maior Uni
versitário Rodríguez Cadar~ 
so, ou remitirse a: I Certa~ 
me de Narración Máquina 
de Vapor. CMU Rodríguez 
Cadarso, Campus Universi
tário. 15706 Santiago. An
tes do 14 de Febreiro de 
1993. 

Curso de 
iniciación á 
fotografía 
Organizan os Colectivos da 
Mocedade Traballadora 
Galega, (CMTG-CIG). Tra
taranse temas como: enfo
que, velocidade de obtura
ción, abertura de diafrag
ma, tipos de película, como 
carregar a cámara e outros. 
O curso será impartido por 
Serafín Rodríguez Trasho
rras , fotógrafo profesional 
e diplomado en técnicas de 
vídeo e TV. Paralelamente 
impartirase un curso de re
velado en branco e preto, 

Pu Peñi 

l 
\. ....... "'"""# . ..-~ .. -...,~~ ...... 

Acaba de sair o primeiro número 
de Pu Peñi (que significa irmáns 
en mapuche), con 16 páxinas en 
defensa da causa indíxena. Editado 
pala Sección de Apoio aos Povos 
Indios de Ecos do Sul. .Pódelo pe
dir enviando 150 pta. en selos a Sa
bela Palacio: r/Hospital, 23 baixo. 
15002 A Coruña. • 

guir, ao prezo de 200 pta., nos 
·quioscos e librerias oµ poñéndose 
en contacto cos reclactores: Asocia-

onde se tratarán temas co
mo : mestura .de líquidos , 
fase de revélado, fase de 
positivado, etc.· Os cursos 
desenrolaranse os meses de 
Xaneiro e Febreiro, e o ho
rário será fixado polos asis
tentes. Para máis informa
ción dirixirse aos locais dos 
CMTG -CIG, r/General 
Franco, 7, 12 D. _Lugo. 

II Xornadas de 
Meio Mariño e 
Acuicultura 
Son 10 charlas sobre culti
vos e patoloxias de distintas 
espécies. Realízanse na Sá 
de Conferéncias O Castro 
(O Castro, Sada), e empe
zan as 7 do serán. O dia 14 
de Xaneiro Concepción He
rrero falará de Cultivos au
xiliares en acuicultura e da 
Incidéncia da calidade das 
augas no~ mesmos. 

II Prémio de 
Poesía Martín 
Codax 
Organiza Bodegas de Vilari
ño en colaboura co Conce
llo de Vigo e a Editorial Ga- . 
laxia. Pódense apresentar 
todos aqueles que o desexen 
coa condición de que os ori
xinais sexan inéditos, nun 
participen en outro certame 
e estean escritos en galego 
normativo oficial. O prémio 
é único de 500.000 ao me
llar libro de poemas. Tema 
libre de extensión mínima 
cincocen.tos versos. Os tra
bállos presentaranse por 
cuadroplicado, mecanogra
fiados a dous espácios en: 
Editorial Galaxia, r/ da Re
conquista, n91. Vigo. Antes 
do 23 de Xaneiro. 

I Prémio de 
Poesía 
O Grelo 
Organiza a Sociedade 'Gas-

tronómica e Cultural O 
Grelo. O prémio é único de 
250.000. Poden con·currir 
todos os que o desexen , 
sempre que os poemas este
an en Galego. Tema libre, 
extensión mínima 400 ver
sos e 200 folios por unha 
cara , mecanografiados a 
dous espácios. Para con
cursa .. r, mandar traballos, 
por quintuplicado e baixo 
plica a: Sociedade Gastro
nómica e Cultural O Grelo. 
Mesón O'Pedregal. R/ 
Doutor Gasalla 29.- Lugo. 
Para máis información cha
mar ao (982) 21 11 40. O 
prazo de admisión remata 
o 30 de Abril de 1993. 

Camiño de 
Santiago. 
Concurso de 
obras teatrais 
inéditas 
Convoca a S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, con tres 
categorías: Teatro profi
sional, teatro escolar 
(adaptada aos últimos cur
sos de EXB e primeiros de 
ensino meio) e teatro de tí
teres . Os prémios: 
3.000.000 e un accésit de. 
1.500.000 para teatro profi
sional; 1.000.000 e un ac
césit de 500.000 para teatro 
escolar e 500.000 e un ac
césit de 250.000 para títe
res. As obras han ser inédi
tas e estar escritas en gale
go normativo oficial ou en 
castelán. O tema ha gardar 
algun tipo de relac.ión co 
camiño de santiago e os 
traballos presentaranse por 
quintuplicado, sen asinar e 
con unha plica pechada cos 
datos persoais, antes do 21 
de Febreiro en: S.A. de 
Xestión do Xacobeo . De
partamento de Cultura e 
Programas. (Concurso de 
obras teatrais). R/ dos Fe
áns, n23, baixo. 15706 San
tiago. Para máis informa-

ción (981) 595939 / 595936 
e 902 199300. 

VIII Prémio 
Antón Losada 
Diéguez 
Convocan os concellos do 
Carballiño e Boborás de 
Ourense, e premiaranse: 
Duas obras, publicadas no 
92, unba no eido da cria
ción literaria e outra de 
investigación con 500.000 
pts cada unha; unha obra 
inédita de escritores da co
marca do Carballiño con 
250.000 pts e outro traba- · 
llo inédito dé investigación 
sobre a comarca. O prazo 
remata o 15 de Xaneiro 
de 1993. Para roáis infor
mación dirixirse ao conce
llo do Carballiño. Ourense. 

Prémio Empresa 
A Confederación de Empre
sários de Pontevedra con
voca un prémio de Investi
gación e Periodismo. Os 
traballos serán orixinais, e 
publicados nos méios de 
comunicación entre o 1 de 
Xaneiro e o 31 de Decem
bro deste ano, data de peche 
da convocatória. De cada 
orixinal apresentaranse seis 
cópias antes do 15 de Xa
neiro do 93, nos Jocais da 
CEP, r/Velázquez Moreno, 
9A, 36201 Vigo. Tlf. 43 96 
11. Os traballos publicados 
en prensa enviarán un orixi
nal da páxina e data do pe
riódico no que foron publi
cados. Os traballos de rádio 
e televisión enviarán sopor
te magnético con indicación 
de dia e méio no que foron 
emitidos. Adxuntaranse os 
dados personais do autor/a, 
enderezo e teléfono. Toda a 
documentación enviarase 
nun sobre pecho. O fallo do 
xuri darase a coñecer no 
primeiro trimestre do 93, e 
o prémio estará dotado con 
1.000.000 pta.+ 

Anúncios de balde 
Véndese máquina de escreber nova, 
OlivettiLettera 12, 10.000 pta. Chamar 
ao (981) 28 65 53, e perguntar por 
Luis . 

Estamos a organizar unha exposición 
de Xove Humorismo Gráfico Galego. 
Se a tua obra ve a luz en publicacións 
de escasa difusión ou permanece inédi
ta e che interesa participar e/ou colabo
rar na nosa Revista Eis, contacta con
nosco antes do 15 de Xaneiro: Asocia
ción Eis. Colexio Maior Rodríguez Ca
darso. Praza de Rodríguez Cadarso, 
s/n. Campus Sul. 15706 Santiago D. C. 

A nova Agenda 1993 de Mulheres 
Nacionalistas Galegas, que fai um re
passo da vissom da mulher galega ao 
longo da história, pódese conseguir em 
librarias ou pedindoa ao apartado 308 
de Vigo, ao pr~o de 1000 pta. 

A Asociación de Solidaridade Galego
Cubana Curros Enríquez, ven de reali
zar outro envio de axuda humanitária 
(medicamentos, calzado, roupa, alimen
tos infantis e material escolar). Estase 
preparando un novo envio, polo que se 
require colaboración. Interesados poden 
recibir máis información chamando aos 
teléfonos: 635769, 271812 e 626362; co 
prefixo da Coruña. 

Vendense cruceiros e demais traballos 
en pedra. (986) 70 23 02. 

Fanse cuñas publicitárias para 
festas . Megafonia móbil. Atraccións. 
Oberturas de espectáculos. Montaxes 
musicais etc. (986) 29 30 48. 

Gostaria topar alguén que tenha grava
dos filmes en VO da sec~om Butaca 
especial da TVG para inter-cámbio. Ti
no Prego. Santiago de Chile 29 A, 511B. 
15.706 (Santiago). 

Aluga-se local amplo en Ribeira, 25 
m2

, con grandes xanelas exteriores e 
con lugar para rótulo. Perto da Casa do 
Concello, r/ Otero Pedraio (Edificio 
Atanes). Chamar ao (981)871216 en 
horas de escritório. 

Ternos livros portugueses, ecoloxis
mo, liberación e música popular (dis
cos e CD). Pide os catálogos temáticos 
á: Libreria Sírius, Travesía de Vigo 17, 
36206. Vigo. (986)279855. , 

Faite suscritor da revista O Tran 
Vía. Receberás a revista pontoalmente 
por .. correo. Cota de suscrición 1.000 
pta., 4 números ao ano. Mandar peti
cións a: Tran Vía Colectivo, Apartado 
de Correos 136, 36480 O Porriño. 

Negócio anticapitalista con vocación 
cooperativa busca sócios capitalistas 
para a sua expansión. Pódese partici
par desde 300 pta. ao mes. Interesa
dos/as, dirixirse a Librería Sírius, Tra
vesia de Vigo 17, 36206. Vigo. (986) 
27 98 55 . 

Rata Subversiva Distribuidora Alter
nativa, é un proxecto de distribución 

Teatro 

Roberto Vldal Bolafto. 

·saxo.Tenor 
A compañia Teatro do Aquí es
trea o especrá.culo de Roberto Vi
dal Bolaño, o dia 12 de Xaneiro, 
ás 11 da noite no Teatro Colón da 
Coruña. 

O camiño das .. estrelas 
Días 15 e 16 na Nave de Servícios 
Artísticos de Santiago. Da man da 
compañia Elsinor Teatro, formada 
por Manuel Lourenzo, X. Bisón, 
Lino Braxe e F. Maceiras. • 

de material autoxe tionado e alternati
vo (publicacións contrainformativas, 
chapa , camisetas, libros e mú ica anti 
comercial), dando empre priori.dade o 
material autoproducido ppr grupos, · e
los non comerciai e colectivos que te
ñen outras iniciativas á manee do si te
ma. Se estás interesado ou queres pe
dir catálogo escreve a: Triñans Nª 60. 
15938 Boiro. 

Queria coñecer xente que estivese inte
resada no Galego Reintegrado, para fa
cer un grupo reintegracionista ou so
ciedade cultural na Coruña. Interesados 
chamar ao (981) 269442 e perguntar 
por Carlos ou escreber a: r/ Cidade de 
Lugo 37, 82 . 15004. A Coruña. 

Vendo discos e casetes de calquer dos 
3 LPs do grupo de rock alicantino Ba
dana . O cuarto LP editarase próxima
mente. Tamén vendo gravacións de cal
quer LP de Fuxan os Ventas. Contra-re
enbolso. Escreber a Manoel Bello Sal
vado. Ruada Igrexa nª 9, 15685 Xan
ceda-Mesia. A Coruña. 

Por cámbio de actividade véndese fur
goneta Fiat Fiorino-D. 18 meses , 
800.000 pta. Telf. (986) 43 '38 30, pre
guntar por Lola. 

Vendo amplificador PEAVEY de 15 
Watio s. (AC/DC). Sen uso . Razó n, 
(986) 30 38 58 en horas de traballo . 
Perguntar por Padin. 

Xa es tamo s en Barce lon a: P.P.G . 
(Produtos Patrióticos Galegos). 
Venda e distribuizón de produtos da 
terra de alta calidade a prezos en 
competéncia : camisetas , bandeiras, 
pegatas e outros obxecto imprescin
dfbeis para calquer celebración patri6-
tico-rei vindicativa. Un magnífico aga
sallo para as vindeiras festas. Se que
redes contactar connosco, non lle de
des máis voltas e escrebede a: Dores 
Asorei Veiga. R/ Ausiás March, 130, 
2r;i 11• 08013-Barcelona. 

A Casa da Xuventude de Oleiros, está 
interesada en ter infonnación sobre to
do tipo de fanzines que se distribuen 
pola Galiza. O noso enderezo é Dar- " 
win, l. 15172 Perillo (A Coruña). (981) 
63 65 98. . 

O Colectivo Gai de Compostela 
(CGC), reúnese todas as semanas ~a 
traballar na defensa dos direitos dos 
homosexuais. Unha das nosas activida
des é a publicación da revista S'homos, 
á venda nos pubs da zona vella com
postelá. O próximo número sairá á luz 
a princípios de Decembro. Para contac
tardes connosco ou recibirdes calquera 
tipo de información escribide ao Apar
tado 191. 15780. Compostela. 

Sabes se queda nesta sociedade algun
ha muller que non téndose traicionado 
a si mesma este disposta a negar tantas 
veces como sexa necesario o patriarca
do e rebelarse contra él, en feito de in
sumisión? Respostas ao Apdo 305. Vi
go. Asociación Antipatriarcal. • 
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.Música . 

Korosidánzas 
Dia 14, Xoves, na Nave de Serví
cios Artísticos (NASA) de Santia
go. Actuación do grupo de pop- · 
rock-batea de Vilagarcia. 

Pop Crash Colapso 
Dia 21, na NASA de Santiago. Pre
sentación deste grupo basca. 

Royal Philharinonic 
Orchestra 
Dia 8, ás 21 h, no Auditório de 

. Galicia, en Compostela e o dia 9 
no Centro Cultural Caixavigo. In
terpretará · obras de Beethoven e 
Dvorak, dirixida por Yehudi Me
nuhin. 

Cme 

Ser ou non sér, de Ernst Lubistch 

A Ollada 
Cinematográfica II 
Ciclo de cine no Salón de Actos do 
Colexio Maior Universitário Fon
seca. Dia 13, Mércores, ás 20 h, 
ábrese o ciclo cun maratón de catro 
películas: Antes da revolución, de 
B. Bertolucci; Vidas secas, de N. 
Pereira dos Santos; A guerra re
matou, A. Resnais e O acorazado 

Vídeo 

Festival de vídeo 
Dia 14, na Sá de Conferéncias do 
Centro Cultural Caixavigo, oferé
cese un ciclo de video-criación 
dentro do programa do IV Festival 
Internacional de Vídeo Cidade de 
Vigo.+ 

The English Concert 
Dia 12, ás 21 h, no Auditório de 
Galicia en Santiago. Baixo a direc
ción de" Trevo~ Pinnock e con Paul 
Goodwin (oboe~ e Mark Bennett 
(Trómpeta), coma solistas. Inter
pretarán obra de W. A. Mozart, L. 
Mozart e Haydn. Prezo 2.000 pta. 

,. Orquestra Sinfónica 
de Odense 
Dia 15, ás 21 h, no Auditório de 
Galicia en Santiago. Conta con Mi
chaela Fukakova no violonchelo e 
con Edward Serov na dirección. O 
programa inclue pezas de N. Rims
ki-Korsakov, A. Dvorak e C. Niel
sen . Prezo 1.500 pta.+ 

Potemkim, S. Eisenstein. Entrada 
Libre. 

Primeiras Versións 
Ciclo de cine no Centro Cultural 
Caixavigo. Dia 7, ás 20,30 h, pasan. 
a película _Ser ou non ser, de Emst 
Lubitsch. Dia 8, á mesma hora, 
pFoxecta~ase A invasión dos la
dróns de ~orpos de Siegel. + 

Festas 

Festas 
Dia 1 O, Domingo, festa en Carreira 
(Pontecesures) e dia 15, Venres, en 
Filgueira e Lalin. + 

ax en da 
Exposicións 
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Moncho Borrajo 
Do 12 ao 21 de Xaneiro, 
na Sá de Arte Caixavigo. 

II Bienal 
de Gravado 
A Aula de Cultura de 
Caixa Ourense, recolle 
as obras participantes na 
lI Bienal de Gravado Ju
lio Prieto Nespereira: 

A Muralla· 
de Papel 
No Arquivo Histórico 
Provincial de Lugo, a 
evolución da Muralla de 
Lugo fundamentada coa 
información do arquivo. 

Arturo Baltar 

Poble Nou, Barcelona, 1962 I ~yma Sae "Barcelona Blanc i Negre". 

Até finais de Xaneiro, de 
19 a 22h. Esculturas na 
Sala de Exposiciones 
Caixavigo. . . 

Galicia Terra Nai 
Até o 23 de Xaneiro, fo
tografia ·na Estación Ma
rítima da Coruña. Orga
niza o Consello da Cul- . 
tura Galega. 

Galegos, as mans 
de América 
Fotografia na Sá de Ex
posi.cións Salvador de 
Madariaga da. Casa da 
Cultura da Coruña. Até o 
10 de Xaneiro. 

De Taller 
Pinturas de Leopoldo 
Nóvoa na Galería Trinta 
de Santiago. Até o 12 de 
Xaneiro, de 12 a 14 e de· 
17,30 a 21,30 h. 

Galiza e América 
No pazo de Fonseca en 
Compostela. A mostra 
recolle cinco séculas de 

.Televisión 

Dentro do 
Labírinto 
Domingo 10, ás 19,05 h, 
en Entrada Libre da 

· TVG. A acción desenró
lase no eido fantástico. É 
unha produción de Geor
ge Lucas e Jim Henson, 
que conta no reparto con 
Jennifer Connelly e Da
vid Bowie. 

A muller pola 
corda ·· 
Luns 11, en Telecinema 
da TVG. Título orixinal 
The taming of the shrew. 
Franco Zeffirelli dirixiu 
en 1966 está ca-produc
ción italo-norteamerica
na, baseada na obra de 
Shakespeare, para o que 
contou con actores como 
Liz Taylor, Richard Bur
ton, Cyrill Cusac e Mi
chael Horden. Na Idade 
Media, nas cidades de 

· Verona e ·Padua, un fidal-

relación coa América. 

Lodeiro 
Pintura na Galería Citá
nia de Santiago, até o 8 
de Xaneiro, de 18 a 21 h. 

Grupo·Eixo 
Mostra de pintura na Ca
sa da Parra de Santiago. 

III Bienal 
Internacional 
de Arte 
Na sá Araguaney de San
tiago. 

. , . 

F eitura Art~? • 
Plásticas· ... -· 
Mostra dos traballos do 
certame no Ateneo de 
Ferro l. · 

Así é Compostela 
No bar Rua Nova e no · 

Elizabeth Taylor 

go de modais ásp·er9s 
pretende casar cunha da
ma rica, coñecida pola 
sua particular per~<tffli
dade. Son as duas petso
naxes representadas por 

Páxtnas coordenadas por: 
IAGO LUCA 

bar Feijoo, de Santiago, 
até o 15 de Xaneiro, fo
tografias de Xan Muras e 
da Asociación de Viciños 
do Casco Antigo. 

Colectiva 
_ Mostra de pintura na Ga
lería Marga Prada de Ou-
re ns e. 

IX Certame de 
Pintura 

\ 1 

Obras na Biblioteca Pú
·. blica do Concello. -de 
Cambre. 

Casa da Cultura 
de Noia 
Acolle duas mostras, 
América tece que tece 
composta por tapice.s 
américanos, e Flora das 
Indias. 

i\melia Queiroz 
Até o 11 de Xaneiro. 
Pinturas na Galería Sar
gadelos de Vigo. 

IU Fotóviaxe do 
Verán 
· Até o dia 16 .de Xaneiro 
na Casa da.Xuventude de 

· Vigo. Mostra das obras 
participantes no certame. 

·. Xabier Miserachs · Lugonova 
A parth-es do dia 12, na Obras dos 66 artistas 
.Casa: (fas Artes d~ Vigo, participantes no certame 
fotogri:i:fi;l-.urbana na Ca- na Casa da Cultura de 

:'. ~~Iiy~~~~~~de.1952. ~- Burela.+ 
. . · .--~ . . :.-_· ··.:: 

Richard Burton e Liz 
Taylor. 

Apocalipse 
Venres 15, en Gran Ci
nerry¡. da TVG. Título 

... t( 

orixinal Apocalipsis 
Now. Realizada por 
Francis Ford Coppóla 
en· 1979 con Martín 
Sheen, Marlon Brando, 
Robert Duvall e Frede
ric Forrest coma intér
pretes. Ademais de ser 
un dos filmes máis im
presionantes da história 
do cine , Apocalipse é 
seguramente o maior 
alegato anti-belicista 

' aportado polo cinema 
cunha dimensión mo
derna, no que atinxe á 
i<;leia dunha guerra to
tal. Francis Ford Cop
pol a, tardou tres anos 
en rodala, enfrentando
se aos efectos dun ci
clón, o infarto do actor 
principal, Martin She- · 
en; e á nula cooperación 
do exército do seu país. 
O guión tómase directa
mente da novela de Jo
sep h Conrad, O cora
zón das tebras. + · 
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XURXO LOBATO 

Morreu nos primeiros dias de Xaneiro 

o. Xestal, un · pouco folclore, • 

un pouco humor e un pouco labrego 
•A.EIRÉ 

e arios "O Xestal", asiera 
coñecido por toda a 

galeguidade, morreu na noite do 3 
de Xaneiro víctima dun derrame 
cerebral. Era precisamente no 
Nadal cando centos de emigrantes 
bagoaban de morriña por mor dos 
seus cantos, xa antes de aparecer 
Ana Kiro, e seguian agora as suas 
actuacións mesmo en vídeo. 
Carlos Díaz foi un incomprendido 
tanto persa.al como artísticamente. 
En 1978, nunha entrevista 
realizada por Xosé Ramón Pausa, 
nestas mesmas páxinas, afirmaba 
ter "sofrido moito por Gal iza". 

No ano 1954, Carlos "O Xestal", e un gru
po de gaiteiros que el lideraba foron cha
mados a actuar á "Feira do Campo de 
Madrid" naquelas espedicións que organi
zaban as Cámaras Sindicais Agrárias. 
Cando estaban no recinto feiral a embai
xada da Grande Bretaña chamounos para 
que actuasen na preséncia do embaixa
dor e autoridades, para escoitar música 
como a escocesa. Cando viñan de volta 
ocorreuselles entrar no pavillón de Lugo, 
onde estaba comendo con outros amigos 
Antonio Rosón Pérez, daquela manda
máis das Cámaras luguesas. Cando os 
viu, o que logo seria presidente do Parla
mento galega, alporizouse e comezou a 
berrar: "Fora daquí. Pensan que esto é 
unha carnavalada. Gamberros!". A Cáma
ra da Coruña que foi a que os convidara 
~proveitou a ocasión para non pagarllesas 
tres semanas de traballo, nen tan sequer 
a estáncia. Máis dun ano tivo que estar "O 
Xestal" e un compañeiro na emigración, 
en Holanda, para salvar as débedas. 

Aquelo fíxolle ver a Carlos Díaz que "as 
autoridades toleraban o folclore, mesmo 
utilizábano, pero no fondo, despreciába
no. Co Folclore", senténcia, "pasou un 
pouco como co idioma no campo, a xente 
con estudos despreciábao como trangalla
da de taberna, de xente inculta, que tala
ba en dialecto". Pero, Carlos, que tendo 
poucos anos xa .se perdera na festa de 
Santa Marta de Samio por ir detrás dun 
grupo de gaiteiros, seguiu de gaiteiro por
que "o folclore nasceu conmigo e através 
del cheguei a saber moito máis de Galiza 
que outra xente con moitos estudos que 
presumen de culturetas". 

Despois de pasar por numerosos grupos 
entrou en "Follas Novas", logo en "Bréte
mas e Raiolas", agrupación da que nasce
ria "Aturuxo". Aqui, ademáis de tocar o 
bombo, contaba cantos. Nesta faceta, na 
que compaxinaba o cómico co folclórico, 
andou por teatros e por romarias, até que 
chegou aquel famoso "Desfile de Estre
llas", programa de Rádio Nacional no que 
se deu a coñecer e lle permitiu grabar o 
seu primeiro disco. Lago viñeron máis dis
cos de cantos e "O Xestal" era case a úni
ca voz que se ouvia en galega nas emiso
ras. Os emigrantes, dos poucos que tiñan 
radiocasetes e tocadiscos, andaban coas 
suas cintas, como agora andan coas da 
Ana Kiro. 

Pero "O Xestal" un dia "gravaba un disco 
en Madrid e, ao outro, estaba sachando 
nas patacas", porque, como el afirma, "O 
Xestal é un pouco folklore, un pouco hu
mor e un pouco labrego". 

Co aumento da conciéncia galeguista, foi 
visto como ridiculizador do galega, sobre 
todo do paisano e cando se quixo sumar, 
dalgun xeíto, ao movimento de "Voces 
Ceibes", "fun xulgado por moitos como 
fascísta".O mesmo Carlos é crítico con 
aquela sua etapa e manifesta que "o que 
pasa é que habia que vivir no médio de
les". Cumpriria estudar a fondo a maioria 

dos seus cantos par? esculcar canto hai 
de "autonoxo", como se decia polo "seten
ta e cinco", e canto de "crítica social" ou 
de "humor negro ou macabro, porque a 
mín daquela virábase todo negro, por den
tro e por fóra". 

Cando Carlos Díaz ollou a inxustiza que 
estaban a facer coa lagoa de Baldaio, rou
bada aos viciños, "encarraxeime de todo e 
non puiden aturar máís aquelo". Seria un 
dos veciños máis activos na defensa das 
marismas, foi mallado, detido, encadeado. 
Ao pouco tempo "pasáronlle factura", man
dárono a un centro de reabilitación por ho
mosexual, "por corrupción de menores, 
cando en Baldaio habia moita corrupción 
dos maiores e ninguén estaba na cadea". 

Aquelas esperiéncias acabárono deformar 
socialmente, "ao comprobar as inxustizas 
e as vinganzas", entrando na AN-PG e 
nas Comisións Labregas. Anos despois 
poñeria a sua casa de labrego a disposi
ción de artistas e necesitados. En Carlos, 
"O Xestal", tiñan un apoio, unha axuda, 
"un teito e unha cunea de caldo e, se me 
chaman para actuar nalgun programa da 
TVG e a paga me chega para a viaxe, ta
mén un anaco de carne". 

Lonxe queda xa aquel "Xestal", acusado 
de fascista e de ridiculizar aos galegas, 
"hoxe se teño algunha idea son separatis
ta", afirmaría. Agora a sua arte era apre
ciada e voltaba a acadar cotas de popula
ridade, apresentando o seu espectáculo 
polas festas, pero xa como "atración este
lar. Manda Caralla!". 

Non sabemos se Carlos deixou outro tes
tamento que a sua obra, pero, seguro, 
non foi como o daquel fidalgo que quería 
que "o enterrasen en Santa Maria de Arri
ba se morria en Santa Maria de Abaixo e 
en Santa Maria de Abaixo, se morria en 
Santa Mariña de Arriba, para foder aos 
herdeiros", segundo contaba nun dos pri
meiros cantos que gravou.+ 

, TRES EN RAIA 

En futuro 

• VICTOR F. FREIXANES 

¿Q ue esforzo deberíamos fa
cer para encontrarnos? 

¿Que cura de humildade? ¿Que pro
funda autocrítica ou reflexión? 

¿Como encontrar as palabras para pe
dir disculpas, para curar as feridas que 
abrimos entre nós (e seguen vivas, su
purando)? ¿Como desterrar os perso
nalismos, a vaidade, a egolatría ou pe
queno púlpito particular? ¿Como es
quecer as calumnias , as acusacións 
inxustas, as aldraxes, as puñaladas 
entre irmáns? E se non esqlJecelas, 
porque a memoria tamén é necesaria, 
¿por que sustítuilas? 

¿Con que novas xestos podemos ilu
sionar, acender a esperanza, chegar á 
xente que non nos entende (e que non 
son nin imbéciles, nin escuras, nin trai
dores, nin feridos, nin ignorantes, nin 
españolistas, nin inimigos, nin tillos de 
puta)? 

¿Como establecer un programa co
mún, un espacio común, un proxecto 
verdadeiramente común onde todos 
teñamos sitio, voz e voto? 

¿Cantos bimbios quedan aínda para 
que non se estrague definitivamente o 
cesto? 

¿Ou cómpre deixar que o cesto -defi
nitivamente- se estrague (acaso para 
volver empezar)? 

Falo de nós. De todos nós. Os nacio
nalistas galegas. Os galeguistas. • 

VOLVER AO REGO 

Q ue facer cando se encentra 
un a un pobre durmindo no 

descanso das escaleiras? Como dis
tinguir aos excluidos do sistema dos 
pobres profisionais? Como se conse
gue non mirar para a rapaza que pide 
cartas, cos ollas humidos e que até 
parece qué che é unha cara coñecida, 
dalgun outro momento da tua vida? A 
caridade semente é útil para a con
ciéncia de quen a exerce. Até os no
ves keynesianos recomendan dar a 
cana de pescar en vez do peixe. Pero 
que poden facer os cídadáns de a pe, 
que non son o governo, nen teñen po
lo tanto na man a posibilidade de eri
xir unha política solidária? Quizá o 
comezar a esixíla. + 




