
O petróleo, . 
botin da invasión de Somália 
Os EEUU véñense a lembrar 
de Somália 19 anos despois 
de comezar o conflito que 
afecta ao país do Corno de 
Africa. Mesmo a orixe do pro
blema estaria situada en 
1948, cando as poténcias 
vencedoras da 11 Guerra 

Mundial cederon Ogadén a 
Etiopia e repartiron a sua in
fluéncia sobre Somália e Etio
pia. Desde entón a loita polo 
control dos imensos recursos 
petrolíferos provocou nume
rosos cámbios políticos. 

{Páx. 5) 

Unha nova folga xeral poderia 
ser convocada en Maio 
O 30 de Xaneiro de 1992 o 
que fora subdirector xeral de 
Bacharelato co PP, Avelino 
Muleiro, e outros once funda
d o res máis, constituian o 
partido Nacionalistas de Ga
liza. O 1 O de Febreiro o xor
nal El Correo Gallego denun-

ciaba que este partido era 
unha tapadeira de Vitorino 
Núñez, aspecto que foi ne
gado polos dous protagonis
tas. A Nosa Terra conversou 
con persoas que asisten a 
reunións deste grupo. 

{Páx. 7) 

Xavier Alfaya: 
1 Escreber en castellano 
dá sensación de poder' 
Xa era militante comunista 
cando publicara os primeiros 
versos mozos. A crítica cele
bra estes dias a sua última no
vela Eminencia o la memoria 
fingida, que mantén coeréncia 
plena co seu ideário dos 19 
anos, ben que sinale o · cúmio 
dunha delongada procura for
mal de estilo, desde Viaje al 
País Gallego (en colaboración 
con Armando López Salinas) 
do ano 1965. Miñorano de na-

cimento, asimilado desde xo
ven ao mundo literário de Ma
drid, Xavier Alfaya ten publica
do ensaios sobre Valle (1970), 
os republicanos españois no 
111 Reich (1970), os libros de 
versos Transición (1970) e La 
libertad, la memoria (titulado a 
partir dunha cita de Dieste), o 
libro de relatos El traidor me
lancólico e numerosas tradu
cións, críticas e artigas. 

{Páx. 14 -15) 

Blanco Amor e Paco Vázquez, 
duas biografias esenciais 
Duas crónicas biográficas 
convértense nestes días nas 
estrelas do mercado edito
rial. Gonzalo Allegue escribiu 
a primeira biografia de 
Eduardo Blanco Amor, des
mitificadora e reveladora da 
traxectória inteletual do es-

critor a quen se lle adica o 
Ano das Letras. Dous xorna-
1 i stas , Primitivo Carbajo e 
Luis Pita, abordan através da 
figura de Paco Vázquez a 
construción partidária do 
PSOE na Galiza. 

{Páx.19 e 24) 

-N-0-V-I-D-A-D-E-

galaxia 

O atraso das comunicacións provoca máis 
accidentes e un prezo altísimo nos seguros 

Siniestro total 

ANXO IGLESIAS 

As comparacións estadísticas colocan a Galiza nun alto índice 
de perigosidade nas estradas. As causas obxectivas (climato
loxia, dispersión da povoación ... ) multiplican a sua perigosida
de con trazados antigos, calzadas estreitas e en mal estado e 
unha deficiente promoción do transporte público. As asegu
radoras do automóvil non ven negócio apesar de ter A Coru
ña e Pontevedra alguns dos prezos máis elevados do estado. 
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Dos 15.000 quilómetros de estradas a metade ten unha calzada de 
menos de cinco metros 

Co maior índice de sinistros do Estado, 
as compañias fuxen do negócio 

do seguro de automóbil 
XAN CARBALLA-XOSÉ RAMON CASTRO 

Unha rede de estradas deficiente, combinada cunha gran dispersión xeográfica e unha climatoloxia .advers?, poñen ?º 
naso país en alerta vermella en canto a accidentes de automóvil no Estado. O prez~ dos segur~s incrementase ate 

colocarse no caso de A Coruña e Pontevedra, entre os máis altos do Estado. Mo1tas comparnas non aseguran 
' motocicletas ou á xente nova e várias aseguradoras pecháronse ao ramo do automóvil. 

O enorme grao de siniestrabili
dade das estradas clasifica ás 
províncias galegas nas catego
rías A e B en canto a prezos do 
seguro de automóvil. Un seguro 
obrigatório, a terceiros e sen bo
nificacións por experiéncia ou 
/impeza de expedente do usuá
rio, elévase segundo a compa
ñia a 70/80.000 pesetas anuais 
nas províncias de A Coruña e 
Pontevedra (categoría A) e 
50/60.000 en Lugo e Ourense 
(categoría B). A división provin
cial non é seguida estrictamente 
polas compañías, que estudan, 
nunha dinámica de prezos li
bres, as bisbarras segundo a 
sua perigosidade. 

A estadística de MAPFRE, a 
compañia punteira no sector 
dos seguros do automóbil no 
Estado e cunha importante cota 
do mercado galega (115.000 
asegurados), é unha radiografía 
da situación. De 790 martas , 
asegurados pola compañia, que 
se produciron o pasado ano en 
todo o Estado 100 corresponde
ron a Galiza, cando só supoñen 
un 6,8% dos asegurados da 
compañia. Segundo dados faci
litados a semana pasada a si
niestralidade do automóvil, ain
da que descendeu levemente 
(ver recadro) segue a ser un 
26% máis elevada que a média 
estatal e o custe do sinistro mé
dio tamén é superior nun 20%. 

Motos, non grácias 

Os dados financeiros das asegu
radoras levan a unha certa de
serción do negócio do automó
b i I, senda os máis penados 
os/as xóvenes e usuários de 
motocicletas. Várias compañías 
abandonaron nos últimos anos a 
sua actividade nesta ponla espe
cífica e segundo representantes 
do sector é unha tendéncia que 
aumenta. O déficit acumulado 
palas compañías no conxunto do 
estado -sen contar rendimentos 
financeiros-, é superior aos 
140.000 millóns de pesetas. Se
ria a contabilidade resultante do 
pago dos seguros e os desem
bolsos en arranxos e indemniza
cións. No último ano o seguro 
subiu perta dun 20%, "era o úni
co xeito de equilibrar a canta de 
resultados'', aseguran fontes da 
UNESPA, a patronal que agrupa 
ao 100% das compañías. 

Os resultados desta situación 
provocan que un de cada cinco 
veículos (motos e coches) que 
circulan palas calzadas galegas 
non leven seguro. A tendéncia 
non é exclusiva do naso país, 

Galiza ten un 20% máis de sinistros que o resto do Estado. 

En canto mellaran 
un pouco as 
estradas o 
descenso de 
accidentes é 
sistemático 

ainda que as cifras de sinistros 
si nos fan singulares. En ltália 
lexislouse para abrigar a levar 
en sítio visíbel a paliza e a ga
rantía de estar ao dia e na Sui
za, para ter o carné en vigor, hai 
que ter pago un seguro . Se lle 
sumamos a iso as cifras de frau
de (accidentes simulados, so
bretodo), que se estiman en 
máis de 100.000 millóns anuais, 
as expectativas son pesimistas. 

A intervención do Estado só 
existe na medida que tutela o 
Fondo de Garantía de Seguros, 
un organismo financiado cunha 
fracción do custe dos seguros, 

que serve de garantía para 
aquelas situacións de desampa
ro por falla de paliza ou quebra 
de compañías. 

Unha de romanos 

Para un alto executivo de Map
fre o motivo principal dos sinis
tros "é o sistema de estradas: 
estamos coma no tempo dos ro
manos", di parodicamente. A se
guir nas razóns, admitidas por 
todos, estaría a climatoloxia, ad
versa en condicións normais de 
pluviosidade ou fria, pero que 
está modificándose nos últimos 
anos; a dispersión xeográfica; a 
formación das cidades con po
voacións de aluvión, a falta de 
cultura vial e os sistemas de 

Un de cada cinco 
veículos circula 
sen seguro. 

aprendizaxe da conducción. 

Calquer rota galega, mesmo as 
que unen as grandes capitais 
que deberan coidar máis os 
seus trazados pala densidade 
da circulación, están cheas de 
travesías. A cada poucos quiló
metros é fácil observar unha li
mitación a 50 Km/h., que maior
mente non é respeitada. As dife
réncias con calquer trazado das 
duas Castelas -que ten un índi
ce de mortos por cada veículo 
superior ao galega por mor das 
rotas de desprazamento que as 
atravesan-, ou Andalucía coñé
cenas todos os conductores e 
supón un dos meirandes facto
res de risco. Non hai unha esta
dística que distinga os sinistros 
pormenorizadamente, pero a 
experiéncia dos axentes de se
guros é sintomática "as estradas 
de Galiza parecen ruas. Hai 
moita xente, animais saltos, trá
fico de veículos agrários, ... e en 
estradas estreitas ou pouco ilu
minadas é un perigo constante". 

Pontos negros 

O sistemático descenso de acci-

A NOSATERRA 

Segundo 
as aseguradoras 
Galiza ten un 
índice de 
siniestros 
superior nun 26°/o 
ao do Estado 

dentes en canto se mellaran as 
vias ou se estabelecen circuitos 
alternativos é incontestábel. O 
trazado Vigo-Baiona, pala antiga 
via do tranvía, limitado a 50 km/h 
case en toda a sua lonxitude era 
o pánico dos conductor-es. A 
apertura da estrada remozada 
polo interior baixou os índices á 
normalidade. Nestes dias unha 
proposta do deputado Ventoso 
Mariño sinala outro ponto negro 
no quilómetro 16,500 da estrada 
C-550 (Padrón-Ribeira), ao paso 

(Pasa á páxina seguinte) 



A autovia Vigo-Porriño ten curvas nas que hai que reducir a sesenta, e un gran número de acidentes. ANXO IGLESIAS 

Accidentes mortais 

N2 de Accidentes 
Mortos 
Feridos Graves 
Feridos Leves 

Fonte: Dirección Xeral de Tráfico. 

(Ven de páxina anterior) 
por T aragoña "onde se rexistan 
continuamente accidentes, tanto 
pola auséncia de límite de velo
cidade como pola falta de alu
m ead o público". O mapa de 
irregularidades, (exceso de cur
vas, mal trazado, firme en mal 
estado ... ) inzaria o mapa de 
16.000 quilómetros de estradas 
que ternos no país. 

A comparación estadística ca 
estado tamén é negativa: un 
47% das estradas galegas 
(7.249 km.) teñen unha calzada 
de menos de cinco metros de 
ancho, frente a un 33% no con
xunto do estado. Só un 29% 
deste trazado ten firme de formi
gón ou asfalto e un 68% só con
ta con tratamento superficial. 

Educación vial 

Outra baremo importante nas 
causas da siniestralidade supo
ne a falla de educación vial. A 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galiza 
91-92 91-92 91-92 

189 141 101 87 68 
211 162 116 103 74 
109 81 55 49 36 
56 62 39 35 38 

Motocicletas e 
xóvenesteñen 
grandes 
dificuldades para 
conseguir o 
seguro obrigatório 

comparación coas estimacións 
doutros paises son claramente 
negativas . A educación vial , 
contemplada como unha parte 
importante da aprendizaxe no 
ensino, non deixa de ser ainda 
un estarzo de vontade. Apesar 
da convivéncia continuada cos 
coches -sobretodo en ámbitos 
urbanos-, ainda non se normali
zaron nen os hábitos de circula
ción dos peatóns nen as manei
ras dos conductores. A recente 

91-92 91-92 

62 99 97 457 383 
74 107 116 508 455 
34 46 62 246 226 
25 51 56 184 178 

implantación da obrigatoriedade 
do uso de cinto de seguranza 
ou de cascos nas motocicletas, 
ten un seguimento relaxado por 
parte das autoridades de tráfico, 
e mesmamente provoca un de
bate social encontrado sobre os 
terreas nos que a obrigatorieda
de debe imporse cun maior con
trol das autoridades de tráfico. 

Unha causa apontada é a cons
titución con povoación de alu
vión das cidades galegas. Con 
efeito, os fins de semana as ci
dades galegas viven un éxodo 
importante ás vilas e aldeas, 
que se ben decrecera en parte 
non é aventurado pensar que, 
coa crise e a necesidade dunha 
economia de apoio, valva incre
mentarse. O volume de circula
ción aumenta e se as opera
cións saida e retorno son con
templadas como excepcións en 
periodo vacacional, convértense 
nas capitais nunha necesidade 
case permanente.+ 

PEPE CARREIRO 

A cuota de sangue 
do atraso 
Cada vez que chegamos ao destino, despois de percorrer uns 
cantos quilómetros através das estradas galegas, ternos que 
agradecer estar vivos. A maiores de estar pagando os seguros 
obrigatórios comparativamente máis altos do Estado, os galegas 
corren o perigo constante de circular por unhas estradas 
perigosas, con trazados antigos e de renovación escasa, 
sobretodo fóra do tempo eleitoral. Talé a magnitude do problema 
que contando coa meirande densidade de estradas por superfície 
e habitante de todo o Estado, o número de vítimas sobarda con 
moito o razonábel, e constitúe unha discriminación sen 
compensación. Os custes da cultura do automóbil teñen unha 
cuota de case cincocentas vítimas anuais. Un morto anual por 
cada 2.260 veículos. Segundo as compañías de seguros un 20% 
superior, discriminados os dados, á do conxunto do Estado. 

Desde a publicidade aos meios de comunicación , a imaxe que se 
fomenta asócia valores de masculinidade e poder á posesión de 
veículo e a poténcia do motor. O automóbil representa ainda 
estátus de diferenciación social e superioridade, pero a neurose do 
símbolo e o tirón da imaxe non moverían á adquisición compulsiva 
tanto como a auséncia de transportes públicos. Un danés non se 
sinte máis fascinado pela publicidade de automóbiles ca un de 
nós, senón máis atraído disuasoriamente por unha rede eficiente 
de transporte público. A metade da povoación de Galiza está 
abrigada a se dotar de meio de comunicación próprio, se quer 
chegar en hora ao traballo. A Administración chama progreso a 
esta chantaxe e xoga a colares de cantas eleitorais coas promesas 
de quilómetros de estrada que derradeiramente non van solucionar 
o problema. 

Nestas circunstáncias, o esforzo por conseguir coche, e canto 
máis caro mellar, trae de cabeza as economías domésticas. Os 
mecanismos de defensa ante a presión do consumo -a publicidade 
de coches e os sistemas de financiación é a máis insistente-, son 
mínimos. Un 20% dos usuários non fan uso de seguro, convertido 
en luxo obrigatório no noso país, e as compañías, ante un nível de 
siniestrabilidade disparatado comezan a desertar dunha actividade 
que paseniñamente xa non é rendábel. A discriminación coa 
povoación máis xoven convértese nunha inxustiza xeralizada. No 
remate, ainda o coche máis caro e aparentemente protexido contra 
golpes representa un ingreso seguro na rede con máis sinistros de 
todo o Estado. 

As duas únicas causas obxectivas que se poden admitir -
climatoloxia e dispersión da povoación- non poden servir para 
admitir como inevitábel a cuota de sangue que pagamos polo 
atraso nas infraestruturas. Pero a maiores débese lembrar que nun 
país excedentário en enerxía eléctrica, o subdesenvolvimento do 
transporte público, especialmente o ferroviário, non se xustifica 
nen social nen económicamente. Tanto a Xunta como o Governo 
central apoian o Eixo Atlántico, un plan de desenvolvemento 
urbano para o que non está previsto nen un tren rápido inter
urbano, nen servícios ferroviários que relaciones o centro das 
concentracións coas beiras residenciais. 

As mellares estradas da rede nacional foron concebidas con 
retraso, están ateigadas de tráfico pesado, e dispoñen de escasas 
vias de tráfico lento. Un país gran produtor de áridos e madeira 
carece de plans para o desenvolvemento do transporte marítimo -o 
máis barato e seguro para grandes volumes- cara aos mercados 
europeus ou doutros pontos do planeta, e no interior unha 
estrutura de mercancias por tren -pensemos no peixe e os 
transportes frigoríficos-, caréncia que converte as estradas nun 
colapso e un ha bomba que reventa a diário por vários pontos.+ 

A NOSA TERRA 

Mortos na estrada1·i 



A estrada transformou a vida de San Cristobo (Ribadávia) e levou por diante a vários viciños 
1 Antes xogabamos aqui a birisca, 
agora pasan os coches a 150 Km/h' 
San Cristobo converteuse 
por méritos próprios e 
sobrados nun dos pontos 
negros das estrdas 
ourensás. Durante moitos 
anos, a intersección que 
unía esta localidade -
paso obrigado desde o 
Carballiño- e Ribadávia 
rexistou un número 
despiadado de accidentes 
e colisións, con feridos 
graves, mortos e por ende 
coches baixo o síndrome 
do sinistro total. Pero, dun 
xeito paralelo a isto, a 
estrada criou todo un 
estilo de vida na 
localidade e condicionou 
por completo o medm e o 
hábitat os viciños. 

Violeta Pérez, unha das mulle
res do lugar que ademais desen
volve funcións de directiva na 
asociación cultural do povo, co
menta aos seus perto de cin
cuenta anos que "pasei toda a 
vida con estrada a costas". Esta 
frase ven demostrar que o lugar 
veuse totalmente transformado 
no último médio século. Nun pri
meiro tempo foi un camiño utili
zado polos arrieiros e feirantes 
carballiñeses, converténdose 
despois nunha sinuosa estrada. 
Pero foi o último troce, apenas 
hai uns meses, o máis dramáti
co. A estrada abandonou o seu 
estado calamitoso, en canto a 
firme e pintado, pero segue pa-
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A estrada aumentou o alilcho e melliorou o firme pero non circunvalou a vila. O resultado: máis velocidade e perigo. A NOSA TERRA 

sando polo meio da vila, o que 
supón na prática un maior risco. 
Violeta Pérez resume deste xei
to toda unha filosofía: "Aqui pri
maron o coche e non as perso
as" pondo como ,exemplo que 
tan só quedou unha beirarrua de 
sesenta centímetros , pola que 
non poden transitar os meios de 
transporte dos minusválidos nen 
tan sequer os coches dos meni
ños. Frente a esta ridícula di
mensión para transitar as perso
as, a estrada foi ancheada, ins
talándose na vila vários indica
dores de cincuenta quilóme
tros/hora como velocidade máxi
ma "pero por aqui pasan acento 
cincuenta sen ninguén lles dicer 

nada", transpasando deste xeito 
o problema do cruce á mesma 
vila, que xa asistiu a un número 
considerábel de accidentes, rei
vindicando os viciños máis unha 
vez un desvío alternativo como 
solución definitiva e unha vixilán
cia maior e un control de radar 
como medida transitória. 

Xogando á birisca 

Pero seguramente o dado máis 
salientábel e característico da in
cidéncia da estrada na vila se
xan as partidas de birisca o ar li
bre. Coa antiga estrada os vici
ños, pero sobretodo as viciñas, 
saí an nos di as festivos e pelas 

noites no verán a xogaren as 
suas partidas, coa peculiaridade 
e que, desde hai moitos anos, 
os grupos están estabelecidos 

'Aqui primaron o 
coche e non as 
persoas só quedou 
unha beirarrua de 
sesenta 
centímetros" 

en función da ubicación xeográ
fica . Agora este costume tivo 
que ser transladado, segundo 
comenta Violeta: "Agora en vez 
de porse a xogar na beirarrua, 
fanno nos corrais, que é o único 
sítio que lles queda", lembrando 
que esta tradición mantense 
desde hai moitos anos. 

A interlocutora viciñal comenta 
que todo se teria arranxado cun
ha planificación prévia, xa que 
desde o seu ponto de vista o pro
blema de cruce foi solucionado 
cunha intersección e cun cámbio 
de sentido, pero aumentou o 
tránsito na estrada que cruza a 
vila, cambiando ainda máis os xa 
condicionados hábitos de vida. 

Con independéncia deste proble
ma engadido, o que si está claro 
é que o cruce xa non é tan luc
tuoso como hai pouco máis de 
un ano, a data da sua entrada en 
funcionamento . O problema de 
cruzar a estrada para dirixirse ao 
Carballiño ou Ribadávia, no meio 
do denso tránsito que se xera 
entre Vigo e Ourense todos os 
dias, traía como consecuéncia 
unha tremenda bagaxe negativa. 
Afinal o mencionado cruce de 
San Cristobo entrou no paquete 
global do denominado "eixo do 
Ribeiro" e todo mudou por com
pleto, ainda que a sinistralidade 
aparece de cando en vez. Agora 
o problema está a pouco máis de 
cen metros e seguramente habe
rá que esperar a que un acciden
te se cobre vítimas mortais para 
tomar medidas no asunto. Por 
certo que a primeira vitima deste 
novo trazado xa foi a natureza, 
cun arrase espectacular de mon
te co fin de modificar a sinuosi
dade anterior.+ 
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A POLÍTICA EXTERIOR DOS EE.UU. 

Os EEUU véñense a 
lembrar de Somália 
19 anos despois de 
comezar o conflito 
que afecta ao país 
do Corno de Africa. 
Mesmo a orixe do 
problema estaria 
situada en 1948, 
cando as poténcias 
vencedoras da 11 
Guerra Mundial 
cederon Ogadén a 
Etiopía e reparti ron a 
sua influéncia sobre 
Somália e Etiopia. 
Desde entón a loita 
polo control dos 
imensos recursos 
petral íferos 
provoco u 
numerosos cámbios 
políticos. Costa de Mogadíscio. 

O fin do pacto USA-URSS 

para o reparto do Corno de África provocou a desestabilización 

LES STONE 

Catro compañias repartiran o petróleo somali 
•H. VIXANDE 

O derrocamento de Haile Selas
s i e e a sua substitución por 
Mengistu Haile Mariam na presi
d énci a de Etiopia, prendeu a 
mecha. Haile Marian declarou 
Estado socialista a Etiopia. So
mália tamén tiña un réxime so
cialista e as suas autoridades 
pensaron que a nova situación 
ia permitir a liberación de Oga
dén, pero isto foi denegado po
los soviéticos, que insistiron en 
que a solidaridade socialista de
bia prevaler sobre os procesos 
de liberación nacional. 

No 77, Jimmy Carter tiña men
tes de construir unhas novas 
relacións co Terceiro mundo: 
Somália tiña todas as condi
cións para se converter en alia
do táctico dos EEUU. En Oga
dén o berro pola unificación 
era palpábel e o presidente so
m ali, Mohammed Siad Barre, 
comezaba a tentar rachar cos 
lazos que o unian a Moscova; 
a sua estratéxia era xogar a 
duas bandas. 

Cando no 76 rusos e etiopies 
asinaron un acordo de defensa, 
Siad Barre interpretouno como 
unha falta de apoio. Ao mesmo 
tempo financiaba á guerrilla de 
Ogadén. 

A desestabilización rusa 
e norte-americana 

A falta de entendemento entre 
os dous antigos aliados, Somá
lia e URSS, e a ambigüidade de 
Siad Barre, foi aproveitado por 
Carter -e mesmo poi a Grande 
Bretaña e a Franza, que apres
táronse a cobrer as necesida
des defensivas de Somália. 

Case dous tércios 
de Somália foron 
cedidos en 
concesión a catro 
empresas de 
petróleo: Conoco, 
Amoco, Chevron e 
Phillips 

A mediados do 77 a situación 
en Ogadén era insostíbel e a 
URSS organizou unhas nego
ciacións entre Etiopia e Somá
lia. 12.000 guerrilleiros de Oga
dén entregaron as suas armas, 
e unha xogada rusa anulou as 
intencións de Siad Barre, que 
tampouco conseguiu o apoio 
norte-americano. Dos EEUU só 
chegaban armas que Somália 
pagaba ben. 

Hoxe, políticamente, o caos en 
Somália deriva da revolución 
etiope, da rotura do pacto 
EEUU-URSS para o reparto do 
Corno de Africa e da progresiva 
dexeneración do rexime de Siad 
Barre, cuxo control escapa das 
mans de Norte-américa. 

A Siad Barre rómpenselle as 
alianzas: primeiro coa tribo dos 
Merjetenn, logo cos norteños 
lsaps. Atópase con rebelións, 
que reprime severamente. No 
89 os Hawiyas toman Mogadís
cio e no 91 son expulsados. Nos 
meses prévios á invasión norte
americana a guerra está exten-

dida a todo o território. 

O cobizado petróleo 

Pero á marxe da trama política 
provocada pola división da zona 
tras a 11 Guerra Mundial, na que 
Somália quedaba baixo a in
fluéncia da U RSS e Etiopia baixo 
o paraugas soviético, en Xaneiro 
do 91 comezaba un escuro plano 
para catro importantes empresas 
petrolíferas facerense coa imen
sa riqueza agachaba oaixo as 
entrañas de Somália, segundo 
desvelaba recentemente o xornal 
portugués O Público. 

Esas catro empresas xa esta
rian a comezar prospeccións 
para localizar as mellares zonas 
e iniciar a explotación do subso
lo, unha vez restaurada a paz. 

Dacordo con documentos aos 
que tivo acceso Los Angeles Ti
mes, case dous tércios de So-

mália foran cedidos en conse
sión para a explotación por par
te de Siad Barre nos últimos 
tempos_ do seu mandato, a catre 
empresas de petróleo: Conoco, 
Amoco, Chevron e Phillips. 

A Continental Oíl Company (Co
noco) foi fundada no 29 e fixo 
importante campaña de perfora
cións no Exipto e cutres lugares 
de Africa durante a década dos 
corenta. A Conoco acadou unha 
importante concesión en Líbia 
nos anos cincuenta. Estas per
foracións tiveron un grande éxi
to e colocaron á compañia nun 
dos primeros postas na produ
ción de petróleo. Pero o cámbio 
das cautas de importación nos 
EEUU obrigouna a procurar 
mercado na Europa ocidental. 

A Standar Oíl of Indiana (Amo
co) foi a primeira compañia nor
te-americana que buscou petró
leo no Irán, a meio dun acorde 
PETER TURNLEY co Sha. o trato 

co monarca per
sa pechouse 
despois de Reza 
Pahlevi recebir a 
Frank Prior, pre
sidente da com
pañia do grupo 
Rockefeller, e fa
cerlle a seguinte 
declaración: "xa 
sabe, sr. Prior, 
que nós non so
mos árabes; so
mos ários, da 
mesma raza que 
vostede". "Natu
ralmente -retru
cou o petroleiro 
norte-america
no". Os intereses 
do grupo Rocke-

, feller no Irán 

quedaron comprometidos pola 
revolución islámica, o que os 
obrigou a buscar fontes alterna
tivas no Oriente próximo. 

A Standar Oíl of California 
(Chevron), pediu en Maio do 73 
un cámbio da política norte
americana no Oriente próximo 
xunto con Texaco e Mobil, á vis
ta das declaracións do rei Fai
sal, de Arábia Saudita, que ad
vertira da imposibilidade de se
guir subministrando cru á com
pañia se os EEUU mantiñan o 
seu apoio ao sionismo. 

A Phillips Petroleum Company, 
que ten intereses coincidentes 
coa Gu/f, participou desde o ano 
54 en explotacións petrolíferas 
en Irán, perdidas despois da re
volución islámica. O seu xeren
te, T. Boone Pickens, inspirou a 
figura de J.R. Ewing na série de 
televisión Dallas. 

Busca 
de fontes alternativas 

A necesidade de novas fonte$. 
levou a estas catro empresas a 
apoiar decisivamente a interven
ción en Somália. Mesmo a Co
noco proporcionou as suas ins
talacións no país do Corno para 
ser embaixada dos EEUU dias 
antes de os marines desembar
caren na capital. 

A invasión de Somália seria un
ha versión en miniatura da ope
ración Treboada do Deserto e, 
como esta última, viria a salva
gardar o acceso ás maiores re-

-servas petroleiras mundiais. Só 
en Somália haberia mil millóns 
de barris baixo a sua terra, sobre 
todo no Norte e Centro do país.• 



DIAS 

• O retraso na 
execución 
dunha 
expropriazón 
puxo en perigo 
a construción 
dun coléxio en 
Carnota 

Un conflito entre o Concello de 
Camota e os antigos 
proprietários dun terreo 
expropriado para a ampliación 
dunha escala puxo en perigo 
que o núcleo do Pindo poda 
dotarse de instalacións 
deportivas escolares. O terreo 
en litíxio é o destinado a esas 
dotacións e a demora na sua 
ocupación, finalmente realizada, 
segundo temían membros do 
grupo de governo, pudo ter 
levado á Xunta a renunciar aos 
espazos deportivos. 

Habia anos que Pindo 
demandaba o incremento das 
suas dotacións escolares, 
insuficientes, e cando a 
consellaria decidiu construir un 
novo centro exixiu que se 
tratase da ampliación do xa 
existente, polo que o Concello 
iniciou uns trámites de 
expropriación para facerse con 
terreas colindantes. 

Rafael Lamela, proprietário 
dunha destas fincas mostrou a 
sua oposición, mais renunciou a 
apresentar alegacións, 
agardándo até a aprobación 
definitiva polo Pleno para 
recorrer ao contencioso 
administrativo, que iniciou o 
procedimento pero que entendeu 
que non era preciso invalidar a 
expropriación. A família Lamela 
aseguraba que esa finca era 
fundamental para o seu negócio. 

A expropriación e a orde de 
desafiuzamento dos terrees 
chegou en Febreiro do 92, pero 
a finca seguiu ocupada até o 
mes de Xaneiro deste ano, 
cando comezaron as obras. 
Daquela o construtor solicitou o 
desaloxamento ao Concello e o 
Alcalde, Manuel Brea Beiro, do 
BNG, acudiu en duas ocasións 
ao lugar acompañado de 
maquinária para desaloxar, pero 
a tentativa resultou falida. Xosé 
Manuel Orodea, concelleiro, 
tamén do BNG, e cutres 
membros do grupo de governo 
(BNG, PSOE e FPG) 
consideraronqueBrea "non ten 
suficiente vontade de exect.ición 
da expropriación,pondo en 
perigo a dotación de campos 
deportivos escolares nun núcleo 
tan necesitado como O Pindo". 
Na terceira intentona quedou 
valeiro o terreo.+ 

• 140 quilómetros 
descalzo 

Xosé Miguel Anxo Nebril, 
secretário xeral da Coordenadora 
de Gais e Lesbianas da Galiza, 

XOSE LOIS 
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percorrerá descalzo os 140 
quilómetros que hai entre 
Santiago de Compostelae San 
Andrés de Teixido, para 
demandar máis axudas por parte 
das institucións para este tipo de 
asociacións. A de Nebril será 
unha peregrinación á inversa que 
durará tres ou catre dias. • 

•Admitidas 
o 95°/o das 
alegacións do 
PXOU de Allariz 

Tras o proceso de exposición ao 
público o pleno do Concello de 
Allariz aprobou o 95% das 400 
alegacións apresentadas ás 
Normas Subsidiárias do Plano 
Urbanístico do Município. O 
logro máis salientábel é a 
modificación do trazado da 
autovia, propendo ao MOPT 
unha alternativa de menor 
impacto visual e meio-ambiental. 
No Plano figura tamén a reserva 
de espazo para a construción 
unha estación de autobuses.+ 

• lmpeden á CIG 
negociar o 
convénio 
estatal de artes 
gráficas 

Na primeira reunión para a 
negociación do convénio estatal 
de artes gráficas, o tres de 
Febreiro, CCOO, apoiada pala 
UGT, solicitou unha suspensión 
para consultar cos seus 
asesores a representatividade 
da CIG, que tamén ia participar 
na mesa de negociación. Ao 
reanudar a reunión CCOO 
recoñeceu o direito da CIG, 
mais non asi a UGT. 

A CIG, que ten o 20,74% dos 
delegados na Galiza, por riba do 
15% preciso, anunciou que vai 
recorrer á via xudicial para 
defender o seu direito a 
negociar este convénio e fixo 
unha chamada para estudar a 
conveniéncia de lograr un 
convénio de ámbito galega.+ 

LALO R. VILLAR 

• Os traballadores de Alvarez 
ocuparon as sedes do PP e do PSOE 

A incertidume no futuro levou aes traballadores do Grupo de Empre
sas Alvarez a ocupar en Vigo, sendos dias consecutivos, 15 e 16 de 
Febreiro,as sedes do PP,primeiro, e do PSOE, depois. O dirixente do 
PP Manuel Alvarez foi retido para presionar ao conselleiro de lndús
tria para que lles concedese unha entrevista.+ 

• O SLG contra 
o Instituto 
Lácteo Galego 

A proposta da 
consellaria de 
Agricultura de criar un 
Instituto Lácteo Galega 
foi rexeitada polo 
Sindicato Labrego 
Galega ao considerar 
que supón a 
privatización da política 
leiteira, ao estabelecer 
que seria unha 
sociedade anónima 
privada, entendendo 
que formula unha 
reconversión e ao 
comprobar que hai un 
agrávio comparativo con 
Holanda, que recebe 
fundos públicos por 
unvalor moitas veces 
superior á Galiza. 

Para o SLG é unha 
tentativa para destruir 
este sector produtivo e 
reclama o direito a 
producir leite, un plano 
de infraestruturas e a 
criazón dun grupo lácteo 
galega sen demora.• 

• IG recuan en 
Pontevedra e 
apoian a 
Cobián 

Logo da demisión dos 
seus pastos no governo , 
por parte dos membros 
de lndependentes da 
Galiza en Pontevedra, 
tras a Xunta levar a 
Escala de Montes para 
Lugo, as promesas do 
PP, e nomeadamente 
de Fraga, oferecendo un 
grande cámpus para 
esta cidade, fixeron a IG 
recuar da sua intención 
de ensaiar, xunto co 
PSOE e o BNG, unha 
nova maioria de 
governo. 

Esta polo menos é a 
versión oficial , pero en 
Pontevedra afírmase 
que a marcha atrás é 
debida a que a "Rivas 
Fontán apertoulle os 
machosao PP, para iso 
lle deu cargos como o 
da Ca.ixa". O ex alcalde 
segue a ser o líder dos 
"lndependentes". • 

•O Tribunal 
Superior deixa 
a Vigo sen 
novos táxis 

Unha senténcia da sala 
do contencioso 
administrativo do 
Tribunal Superior de 
Xustiza anulou o 
decreto do governo 
municipal vigués que 
ampliaba en 1 oo o 
número de licéncias 
para táxis nesta cidade. 
Mália as corporacións 
locais teren 
competéncia exclusiva 
sobre esta cuestión, o 
alto tribunal estimou que 
o interese xeral xustifica 
o fallo. Na senténcia 
asegúrase que co 
decreto do Concello de 
Vigo situábase por riba 
da média de táxis por 
habitante nas cidades 
galegas.Contado, na CE 
o número de táxis por 
persoa é moi superior. 
As forzas do governo 
anunciaron que 
recorrerán.• 

• Garzón procesa 
a máis gardas civis 

O comandante da Garda Civil José Ramón 
Pindado foi procesado polo xuíz Baltasar 
Garzón, que o acusa de ter implantado na 
Unidade Central de Investigación Fiscal e 
Antidroga o pagamento con drogas a confi
dentes. Outros 13 gardas e 9 civis foron en
causados polo mesmo presunto delito.• 

• Parque natural 
do Xurés 

A zona da Límia - Serrado Xurés foi decla
rada pela Xunta parque natural galega, que 
tamén terá un plano de protección especial. 
Ocupará terras nos concellos de Entrimo, 
Lóvios e Muiños nun espazo de 20.920 Ha. 
Será adxacente ao parque de Peneda de 
Xeréz, en Portugal.+ 

• Manifestación en 
Pontevedra contra a 
redución de trens 

O pasado Venres 12 as ruas céntricas de 
Pontevedra e a sua estación de ferrocarril 
foron cenário dunha manifestación convo
cada pela Plataforma en Defensa do Tren, 
en protesta polo desmantelamento dos ser
vizos ferroviários. • 

• APU quer obter 
representantes 
no Parlamento 

A 111 Asemblea Nacional da APU, celebrada 
os dias 13 e 14 en Vigo, acordou afortalar
se como formación política para acadar 
máis peso na sociedade e para conquerir 
representantes no Parlamento e demandar 
asi a independéncia. • 

•Aumentan 
os obxectores de 
consciéncia 

O ano 92 rexistou un novo incremento no 
número de xóvenes que se 
declaran obxectores de consciéncia. Un to
tal de 35.732 persoas foron recoñecidas 
como obxectoras, un 21 % máis que o ano 
anterior. Nestas cifras non se incluen aque
les que non conseguiron o recoñecimento 
por se negaren a aceitar ser xulgada a sua 
conciéncia. • 

• Angola pede 
sancións para a 
Suláfrica e o Zaire 

A contribución da Suláfrica e o Zaire para 
manter a actividade da Unita foi o motivo 
polo que o Governo saído das últimas elei
cións, presidido por José Eduardo dos San
tos, do MPLA, solicitase da ONU sancións 
contra estes dous países. Jonas Savimbi, 
xefe da Unita, négase a aceitar a derrota 
eleitoral da sua forza e trata de facerse co 
control das partes máis ricas do país, onde 
poderia tentar a proclamación dun Estado 
tutelado por Suláfrica e os EEUU, para iso, 
até o momento 20.000 persoas foron víti
mas da violéncia armada xerada por Sa
vimbi. O periódico The New York Times, 
nun editorial publicado o 11 de Febreiro, 
demandaba da nova administración norte
americana que apoie a dos Santos e ''faga 
un plano que non esqueza a penosa situa
ción de Angola".+ 



ALIZA E M NDO 
pLATAFORMAS POLÍTICAS 

Ainda que manteñen contactos coa CNG e UG 

Nacionalistas de Galicia pretende galeguizar o PP 
•A. EIRÉ 

O 30 de Xaneiro de 1992 
o que tora subdirector 
xeral de Bacharelato co 
PP, Avelino Muleiro, e 
outros once fundadores 
máis, constituían o partido 
Nacionalistas de Galiza. O 
1 O de Febreiro o xornal El 
Correo Gallego 
denunciaba que este 
partido era unha tapadeira 
de Vitorino Núñez, 
aspecto que foi negado 
polos dous protagonistas. 
A Nasa Terra conversou 
con persoas que asisten a 
reunións deste grupo. 

O 23 de Xuño de 1992, un mes 
antes da desaparición formal de 
Centristas de Galicia, a Direc
ción Xeral de Política Interior 
comunicáballe a Avelino Muleiro 
García que o partido Nacionalis
tas de Galicia fora inscrito no 
Rexisto de Partidos Políticos. 
Pero cando verdadeiramente se 
poñeria a andar esta idea seria 
a fins do ano pasado, na inau
guración dos locais da editorial 
Ir Indo, que preside Bieito Ledo. 

Nesta festa-inaguración estive
ron presentes moi1as das perso
as que andaron ligadas ao Cír
culo Ourensán Vigués, na sua 
maioria ex cregos e ex semina
ristas de Ourense e o Sul de Lu
go, que forman un grupo está
bel que leva anos reuníndose. 

r-------------------------
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¡O grupo 
1 
1 que puxo a 
Soto de 
Alcalde 

Ese dia decidiron "tirar para 
diante ainda que moitos do gru
po quedasen tora". A idea que 
se barallou nesta reunión foi a 
"necesidade de galeguizar o 
PP", seguindo a teoria que, da
cordo co que proclama, Sixto 
Seco formulara Ramón Piñeiro 
antes de morrer. 

Achegarse ao PP 

A coincidéncia en achegarse ao 
PP, usando a Nadonalistas de 
Galícia como plataforma ou gru
po de presión para conseguir 
cargos, semella ser a idea xeral 
na maioria dos membros do gru
po que decidiron apoiar a este 

partido. O que si hai son "leves 
discrepáncias" en canto aos 
sectores do Partido Popular aos 
que achegarse. Avelino Muleiro 
e os outros once promotores 
(Xurxo Costas, Francisco Gon
zález, X. L. Fuentes, Moisés 
González, Eliseo González, Luís 
González, António Marcote, X. 

M. Mendiola, Vi
cente Redondo, 
X. A. Rodríguez 

.. e Rafael Casal) 
están moi perto 
de Vitorino Nú
ñez e pretenden 
"apoialo nas 
suas ánsias de 
galeguizar o PP, 
agora que está 
a perder peso 
en Ourense", 
segundo afirma 
un dos militan
tes, que de mo
mento ainda 
non pasan de 
cincuenta. 

Hainos tamén 
que apoian a 
Vázquez Porto
m eñe, pois o 
seu home de 
confianza en Vi
go, Manuel Ga
rrido, é un dos 
membros máis 
activos do gru
po, ou a Manuel 
Pérez, o xefe da 
oposición vigue
sa, que asiste a 
todas as reu
nións, e outros 
que pertencen 
ao grupo lidera
do por Sixto Se
co. Segundo un
ha persoa habi
tu a I nas reu
nións, "todos ta
ñen en comun o 
interés por ocu
par un espácio 
no PP". 

na CNG, non apoiou a candida
tura de Bonome, pois el pret13n
d i a o primeiro posta. Outros 
membros cualificados, como 
Virxílio R. Silva, están fara da 
política. 

Persoas relacionadas con este 
grupo, que aproveitou a estrutu
ra do "Coserese" ( entidade que 
reclama a xubilación de cregos 
e monxas secularizados), asis
ten ás reunións de refundación 
da CNG e, mesmo, de .LJnidade 
Galega, ainda que hai quen afir
ma que é "cunha evidente fun
ción controladora en benefício 
de Vitorino Núñez". Un dos inte
grantes de UG, relacionado con 
este colectivo, chegou a afirmar 
na última asemblea desta for
mación celebrada en Vigo hai 
uns días que "habia que apoiar 
ao PP e a Aznar porque eles 
son o verdadeiro cámbio''. Son, 
precisamente, os integrantes 
deste "grupo de presión" os que 
máis fincapé tan en que CNG e 
UG cheguen a un acorde. 
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Ademais de Vigo, que é onde 
está o núcleo, teñen tamén xen
te en Ourense e no Sul da pro
ví ncia de Lugo, a maioria ex se
minaristas ou cregos. Outra das 
suas ramificacións está en Pon
tevedra, onde cantan como alia
do a Aniceto Núñez, que liderou 
Coalición Galega despois de ser 
conselleiro de Educación, e Vila
garcia, onde radica o agora pre
sidente de CG, Manuel Cuervo. Este grupo aglutinado a carón 

do Coserese, tivo todos estes 
anos como plataforma exterior 
máis visíbel o Círculo Ouren
sán Vigués, presidido polo edi
tor ourensán Bieito Ledo, que 
contou coa inspiración inesti
mábel nos últimos anos de Xo
sé González, Pepiño; a Cea 
das Letras era o acto anual 
máis sobranceiro desta institu
ción. Agora Bieito Ledo ven de 
dimitir de Presidente do Círcu
lo; despois de que o ano pasa
do a Cea das Letras tivese a 

A perda de poder político en Ourense obliga a Victorino Nuñez a contar con grupos de presión de fora 
do PP para mantero seu status no partido. XURXO LOBATO 

Ainda que nas 
distintas reu
nións, ás que 
asisten tamén 
alguns policias 
que pasaron po

Un membro deste partido afir
mou que a notícia aparecida en 
El Correo Gallego "seguramente 
saiu para desactivar ao partido, 
acusándonos de estaren supe
ditados a Vitorino Núñez. Prodú
cese, precisamente, cando dis
cutimos a posibilidade de apre
sentarnos ás eleicións e formar 
grupo parlamentário próprio. 
Non descartamos que sexa al.: 
gunha persoa de dentro, vincu
lada ao PP a que realizou a fil
tración á prensa". • 

última edición, facéndose ago
ra unha fundación cargo dela. 

cidira subirse ao carro do 
PSOE apartándose do gale
guismo que preconizaban os 
seus mentores. Pero, cando 
chegou a alcaldia non se es
queceu do seu grupo, chman
do para o concello, a alguns 
dos seus anteriores apoios, 
entre eles a Bieito Ledo, como 
asesor municipal de Cultura.• 

lo seminário, sempre se expuxo 
que o grupo debia decidirse po
lo mesmo partido, a unidade de 
acción non foi posíbel. Unha 
das persoas que se desligou do 
proxectofoi Emílio Bonome, o 
que tora candidato ás munici
pais pola CNG en Vigo, Bieito 
Ledo era daquela o Secretário 
Xeral de CG na capital olívica. 
Avelino Muleiro, ainda estando 

Foi este conxunto de amigos, 
vidas da clerecia, que tentaron 
de apoiarse profisional e per
soalmente, o que empurrou a 
outro ourensán, Manuel Soto, 
á alcaldia. Este descoñecido 
viaxante por aquel tempo, de-
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QS TRABALLADORES E A CRISE 

Os sindicatos obreiros e 
labregos estudan a 
posibilidade de convocar 
unha folga xeral nas 
próximas semanas. 
Manuel Mera, Secretário 
Xeral da INTG-CIG sinala 
que "non é descartabel 
que se celebre antes de 
que remate Xuño". "Canto 
máis tempo se deixe 
pasar pior", sinala Mera. 
Emílio López, dirixente do 
Sindicato Labrego, coida 
que a folga poderia ter 
lugar en Abril ou Maio. 
Hai precisamente un ano 
-fara o 2 de Abril- que 
outra folga xeral 
paralizara toda Galiza. "O 
escenário de crise é 
semellante, comenta 
Mera, coa diferéncia, de 
que agora as empresas 
en crise son moitas máis". 
Para as próximas 
semanas están 
convocadas xa 
movilizacións en várias 
cidades que poderian ser 
O anticipo. A Seguridade Social e o seguro de paro salvan á sociedade dun estoupido. 

Os últimos datos de Eurostat confirman o incremento das distáncias entre Gal iza e a CE 

Os sindicatos poderian convocar en Maio 
unha nova folga xeral 
•MANUEL VEIGA 

As centrais sindicais elabora
ron xa o calendário laboral das 
próximas semanas. O 2 de 
Marzo os sindicatos obreiros 
convocan a unha concentración 
de empresas en crise en San
tiago. O 1 de Abril os produto
res de leite realizarán en San
tiago unha movilización que 
pretende emular á que no 87 
reunira na Coruña á 80 mit 
persoas. Ao dia seguinte, o 2 
de Abril, terá lugar outra movi
lización, esta vez en Vigo, de 
delegados e trabaJladores de 
empresas en crise. 

'Situación crítica' 

"As circustáncias son moi gra
ves, se cadra máis que en cal
quer outra ocasión anterior", 
sinala Emílio López, que parti
cipou activamente en todas as 
taigas xerais celebradas en 
Galiza desde a transición e 
nas duas tractoradas históri
cas, a de 1977 e a de 1987. 
En mentes ten os problemas 
do sector leiteiro. A situación 
é crítica. O SlG chama a pro
ducir máis leite, todo o contrá
rio do que marcan as adminis
tración s, nomeadamente a 
CE. O lema para a moviliza
ción de Santiago será: Cuotas 
nunca máis, producir sempre. 
O Sindicato Labrego instou xa 
ás demais organizacíóns do 
sector á que apoien a movili
zación. 

"Pedimos que se aumente a 
produción de leite na medida 
nas nosas neces·idades -sinala 
Emílio López-. Cuota que nos 
perdamos vai para Holanda. Ali 
montan as queixeirias e o go-

verno garantelle a venda por 
seis meses. Estamos a conven
cer a todos os labregos de que 
a mellor defensa é ter o tanque 
de leite cheo. Dese modo abri
gamos ao governo a procurar 
un remédio. Co tanque valeiro 
elimínaste ti mesmo". Emílio 
López desafia ao governo a que 
peche as explotacións agrárias 
"unha por unha, casa por casa e 
família por família, a ver se é 
tan doado como pechar unha fá
brica". As cuotas -resume- son 
"as suspensións de emprego 
versus agro". 

EVOLUCIÓN DO PRODUTO INTERIOR BRUTO ·.~ 

Galiza 
Estado 
CE 

Fonte: Eurostat 

Aceitado o recurso 
das tractoradas 
A notícia de que o Tribunal Su
perior de Xustiza de Galiza viña 
de aceitar os recursos presen
tados polos labregos por mor 
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100 100 
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das multas impostas con motivo 
das tractoradas de Setembro 
de 1990 foi ben recebida no 
sector. O SLG lembrou que as 
multas foran postas a instáncias 
do governo central e do seu de
legado Garcia Sabell, e veiculi-

zadas através dos governos ci
vis, tratando con iso de frear as 
movilizacións. 

"A última grave crise foi a do 85 
-lembra Manuel Mera- pero da
quela non eran tan numerosas 
as empresas en dificuldades. 
Agora son sectores enteiros os 
que están a padecer os efectos". 
O dirixente da INTG-CIG consi
dera que o parón económico dos 
últimos meses non restará forza 
ás movilizacións. "A necesidade 
de facer algo vea todo o mundo, 
porque a todos lle toca".• 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Só no que vai de ano declaráronse en crise dez factorías 

j A empresa privada incapaz de remontar a crise 
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O mapa do desmantelamento guns casos até o 50%. can que Galiza reduciu o seu dias aos asteleiros da ria vigue-
cobra cada mes novos pontos produto interior nun 3% en reta- sa e sobre o que compre man-
ígneos. A bisbarra de Ferrol Salários máis baixos ción coa média da CE mentres ter ainda algunhas reservas-. 
perde povoación, ao tempo que en Galiza o Estado español acortaba dis- outros sectores ceden traballa-
se albisca unha nova redución táncias en igual proporción, o dores nunha hemorráxia inter-
do cadro de persoal de Astano Governo e empresários insisten que mostra un diferencial entre minabel. Pebsa non paga as 
que poderia verse resumido a na redución dos custos salariais, Galiza e o resto do Estado de nóminas desde Xaneiro. A cuo-
pouco máis de trescentos tra- na flexibilización- laboral e no seis pontos do PIB. ta de traballo de Santa Bárbara 
bailadores. Neutro eido, o des- abaratamento do despido como non chega ao 30%. A conser-
mantelamento ferroviário forne- formas de remontar a crise e Unha ringleira veira Masso presentou unha 
ce a Galiza das caracterfsticas criar emprego. Contado e segun- inacabada proposta de regulación de em-
de deserto xeográfico. Várias do a CIG a médla salarial liquida prego sobre 200 traballadores 
mobilizacións tiveron lugar xa en Galiza situase entre un 25 e A necesidade de regulación pú- fixos . Cordelerías Mar debe 
por este motivo no·s últimos un 30% por baixo da média esta- blica ponse a cada máis de seis meses de salários. Ti/e 
dias. Unha delas en Ponteve- tal e en máis dun 40% nalguns manifesto ante a incapacidade Stone, empresa dedicada á pe-
dra. A crise en Lugo afecta casos nos salários cotizábeis. dos investidores privados para dra artificial, pode declarar axi-
agora aos camioneiros que ao trocar por si só o rumbo. A lista ña suspensión de pagos. A re-

' cerre desta edición tiñan detido Os últimos datos oferecidos po- de empresas en crise viuse in- gulación de emprego en lnes-
' o tránsito nesta capitaL Tamén la oficina Eurostat contradin crementada ultimamente cos pal afectará a 300 traballado-
: o sector do comércio é vítima afirmacións como as vertidas nomes de Ti/e Stone,. Mafsa, res. Alvarez pode regular a 250 
: destacada da crise. A forte polo dirixente socialista Abel Jmenosa, Santa Barbara, Ma- traballadores. Maneiras pre-
: asisténcía ao acto de afirma- Caballero quen sinalaba (ver neiras ou Picusa. sentou suspensión de pagos 
1 ción empresarial celebrado en número anterior) que as distán- . en Decembro. lmenosa estuda 
: Santiago viña sen dúbida moti- cias entre Galiza-e o Estado, Ao tempo que o sector naval, un plan de viabilidade. As ven-
: vada polas dificutdades, a cada asi como a respeito da Comuni- agrícola e pesqueiro non er- das de Mafsa cairon nun 40%. 
: máis perceptíbeis, do sector. A dade Europea, estaban a acor- guen ponto -coa saJvedade do Unicar pechou as suas instala-
' cifra de vendas descer:ideu naf- tarse. Pola contra, as cifras indi- pedido realizado estes últimos cións de Ourense ... • 
1 1 

L-------------------------~--------------------------------------------------------------------------~ 
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p OLÍ T l CA E XUSTIZA 

García Malvar encarrégase do affaire Guiña sobre 
irregularidades na Deputación de Pontevedra 

Unha resolución da COTOP 
beneficia ao fiscal xefe de Galiza 
• HORÁCIO VIXANDE 

A COTOP resolveu a 
favor da família de Ramón 
García Malvar Mariño, 
fiscal xefe da Galiza, nun 
recurso apresentado 
perante a Consellaria 
contra a calificación 
urbanística de zona verde 
dun terreo desta família 
en Noia. Dase a 
circunstáncia de a 
resolución producirse uns 
di as antes de García 
Malvar ser nomeado fiscal 
xefe da Galiza, e dias 
despois de o Tribunal 
Superior de Xustiza da 
Galiza decidir o 
procesamento do 
conselleiro Xosé Guiña 
por presuntamente ter 
cometido irregularidades 
na contabilidade da 
Deputación Provincial de 
Pontevedra na sua época 
de presidente. 

A nova calificación urbanística, 
consecuéncia da resolución da 
COTOP ao recurso da família 
de García Malvar, foi considera
da como irregular por parte do 
deputado do PSOE Miguel Cor
tizo, que vai interpelar ao conse
lleiro sobre a cuestión. 

Xosé Guiña, pala sua parte , 
apresurouse a asegurar, através 
dunha nota difundida polo de
partamento que dirixe, que a 
coincidéncia de persoas e datas 
e as relaciónms entre García 
Malvar e el mesmo non son 
máis ca unha resolución que 
aborda todos os recursos en 
conxunto, sen facelo de xeito 
particular. 

Os f eitos remóntanse á aproba
ción do Plano Xeral de Ordena
ción Urbana, que calificaba como 
verde a zona de detrás do cemi
tério, xusto onde os irmáns Gar
cía Malvar tiñan unha proprieda
de. O fiscal xefe do Tribunal Su
perior apresentara unha alega
ción á zona verde, desestimada 
finalmente. Corrian fins do 8'l 

Ano e médio en resolver 

En Xaneiro do 91 a Comisión 
Provincial de Urbanismo, de
pendente da COTOP, desesti
maba esta e outras alegación e 
aprobaba o PXOU. No seguinte 
mes Malvar apresenta un recur
so de alzada diante da própria 
consellaria, que hiberna durante 
ano e médio longo, até ser falla
do o 1 de Setembro do 92. Nesa 
data o affaire Guiña xa é coñeci
do publicamente e vai camiño 
do Supremo e o nomeamento 
de_ Malvar como fiscal xefe do 
alto tribunal é un feito, mais non 
a toma de posesión, un sinxelo 
formalismo. 

A resolución da COTOP di que 
"se deben prever as pezas para 
a eliminación de todas as me
dianeiras do casco histórico de 
Noia". De todos os recursos de 

O recurso de García Malvar tardou ano e meio en ser fallado, coincidindo co proce
samento de Cuiña. 

alzada apresentados diante da 
consellaria, o de Malvar era o 
único que ia máis alá da matiza
ción estrictamente técnica, ain
da que a resolución non produ
ce un grande enriquecimento ao 
fiscal, só cámbia a calificación 
urbanística da propriedade do 
mesmo ao haber unha casa on
da o terreo. 

Mais o grande efeito que provo
ca esta resolución é que eleva 
as alturas do casco histórico de 
Noia ao abrigar a tapar as me
dianeiras. 

Recurso non axeitado 

"Paréceme unha barbaridade -
indicaba Daniel Pino, membro 
de Consultora Galega, empresa 
redactora do PXOU-, ao meu 
xuízo non debería empregarse o 
recurso de alzada contra as re
solucións da Comisión Provin
cial de Urbanismo, para isa está 
o contencioso administrativo. O 
recurso de alzada é para cando 
se vulnera a lei, e ten que ser 
respostado de modo imediato, 
non nun prazo de ano e médio 
longo. Non debe recorrerse a el 
por cuestións de critério. A su
presión das medianeiras, por 
outra banda, só pode darse de 
duas formas, elevando a altura 
dos edifícios máis baixos ou ti
rando os altos. No caso que nos 
referimos, a resolución ven deri
vada dun recurso do proprietário 
dunha parcela xunto á que edifi
caran baseándose no Plano an
tigo, e que tora calificada como 
zona verde por estar no casco 
histórico e estar pendente dun 
Plano Especial. Seria, a ·raíz da 
publicación dese Plano, o mo-

mento axeitado para recorrer". 

"Se este asunto é o que aparen
ta non me estrañaria nada, da
dos os manexos de Guiña na 
política. Con relación ao fiscal 
non nos queda máis remédio 
que confiar na sua honestidade 
como profisional, apesar de ter 
demonstrado unha estraña pasi
vidade en todo o proceso contra 
Guiña", indicaba o deputado 
provincial do BNG en Ponteve
dra César Mosquera, a persoa 
que descobriu presuntas irregu
laridades cometidas na Deputa
ción Provincial de Pontevedra 
cando Guiña Crespo era seu 
presidente. 

A respeito do fiscal xefe García 
Malvar, que se negou a facer 
calquer tipo de declaración 
abordando esta cuestión por 
considerar que el apresentou o 
recurso hai anos, esta non é a 
primeira vez que leva un asunto 
relacionado co BNG ou algunha 
das suas denúncias. Senda fis
cal xefe da Audiéncia Provincial 
de Ourense, tras os sucesos de 
Allariz, e a raíz dunha senténcia 
absolutória, dictada a favor do 
actual alcalde, Anxo Quintana 
(BNG), Malvar recorreu de ofício 
cando o denunciante, o alcalde 
anterior, Leopoldo Pérez, renun
ciou a facelo. 

No referente á denúncia contra 
Xosé Guiña polo asunto das fac
turas, no que Malvar é fiscal, a 
instrución avanza con dificulda
de, até o ponto de o Tribunal so
licitar a axilización do mesmo ao 
xuíz instrutor, Pablo Saavedra. 
A lentitude débese á falta de ex
periéncia de Saavedra. • 
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O conflito das normas 
para o galega 
A necesidade de consenso . na elaboración dunha normativa para 
o idioma galega é abordada polo empresário e artista Isaac Díaz 
Pardo nun artigo de opinión publicado en LA Voz DE GALicIA o 
14 de Febreiro. 

"Se no horizonte ternos moitos problemas -afirma Díaz Pardo-, e 
máis importantes, a resolver, chegar a un consenso e facer 
desaparecer estas guerras dos Capuletos e Montescos, dos 
Onesti e dos Buondelmonti, da língua, coido que todos 
recebiriamos un alívio, non só polos demais problemas, tamén 
polo espallamento e implantación da língua galega apoiada por 
todos nunha mesma orientación". 

"As divisións que se criaron a partir do intre en que se fixo 
posíbel converter a utopia en realidade, cando unha institución 
copou a idea da língua, indubidabelmente con 
grandescoñecimentos técnicos, mais sen sentido histórico e 
político, descoñecendo, consciente ou inconscientemente, a 
función social, económica e política, que ten que cumprir tamén 
a língua, e todo, pois o que non ten esa orientación fica en 
vácua arqueóloxia, válida só para gardar nos armários", continua 
Isaac Díaz Pardo. 

Diaz Pardo critica certos conceitos normativizadores "está 
xeralizada entre os normativizadores é esa espécie demagóxica 
de se querer xustificar na tala do pavo. ( ... )Se a aceitásemos 
teriamos que renunciar a causas valiosas que xa non utiliza o 
pavo : fiestra, estrada, onte, nantronte e afortunadamente os 
mesmos normativizadores non están dispostos a renunciar a 
elas, incorporando outras como orzamento, que cando a 
escoitamos hai unha dúcia de anos proposta polos lusistas, 
batámonos a rir todos, (entre os que tamén se atopaba o 
secretário da Académia Galega)". 

O Irixo sen eucaliptos 
As 274 hectáreas de monte comunal do lrixo que ian ser 
dedicadas á plantación de eucaliptos por parte da multinacional 
papeleira Celbi, Celulose da Beira Industrial, veranse libres 
desta espécie ou serán explotadas polos próprios viciños, 
segundo anunciou o xornal LA Voz DE GALICIA no seu número 
do 14 de Febreiro. 

O diário coruñés recorda que Celbi e a comunidade de montes 
de Nogueiroa asinaran en Setembro do 89 un contrato de 
explotación forestal dese terreo por un espazo de trinta anos. A 
cuantía do contrato era de 8,2 millóns e 1,9 millóns en conceito 
de aluguer. 

"O proxecto quedou paralisado ao se coñecer o acorde e criarse 
unha plataforma anti-eucalipto no Carballiño que promoveu 
mobilizacións contra o proxecto. Os viciños anunciaron que 
procederán a solicitar axudas para recuperar o monte", informa o 
periódico. 

Contado, a decisión está pendente de tomarse nunha reunión a 
celebrar nas próximas semanas entre a empresa e a 
comunidade de montes. Ademais, o portavoz dos viciños 
asegurou que "oferecéronnos a posibilidade de faceren a 
plantación eles para explotala nós". 

Somozas non é solución 
"Podemos afirmar que a planta de tratamento físico-químico 
proxectada non se axusta aos volumes de resíduos tóxicos e 
perigosos xerados actualmente no noso país, proxéctase unha 
planta de tratamento de volume moi superior á galega, que 
excede·nun 700% as posibilidades reais, polo que a planta é de 
supor que vai importar produtos doutras áreas para tratar aqui". 
Este texto pertence a un artigo asinado polo Secretário Xeral de 
Adega, Ramón Varela, nunha tribuna libre por el asinada e 
publicada no diário EL CoRREo GALLEGO o pasado Domingo 14. 

"Considerando que existe o proxecto de Eurogalicia Forestal e 
Papelga -continua Varela-, para As Pontes e Narón -apoiados 
pala Xunta-, e que as indústrias de fabricación de pasta de 
papel, papel e cartón, xeran o 25% do total de resíduos tóxicos 
do total industrial, parece como se o proxecto das Somozas se 
elexise e fose destinado a solucionarlle o problema de resíduos 
a estas duas indústrias". 

"Galiza é sen dúbida un lugar desaconsellado para a instalación 
de depósitos de seguridade, dada a alta pluviometria que 
sobrepasa con moito o idóneo e a desfovarábel relación 
pluviometria/evapotranspiración -para estas instalacións-, 
asimesmo a xeoloxia e a múltiple presenza de pequenas fallas", 
indica o líder ecoloxista. • 



A CRISE DO MODELO ECONÓMICO 

A alternativa laboral basca péchase definitivamente para os emigrantes 

A reconversión de Altos Hornos de Vizcaya 
afecta a máis de 200 traballadores galegos 

Producción de bobinas de aceiro laminado nunha factoría norteamericana. 

A AGRICULTURA NA e.E. 

• DANIEL LAZARE/BILBO 

A alternativa laboral que 
supuxo Altos Hornos de 
Vizcaya para moitos 
emigrantes péchase 
definitivamente. O 
Ministério de Traballo 
autorizou a rescisión dos 
contratos a 3.360 
empregados que esta 
empresa ten nas factorías 
bascas de Lesaka, Bande, 
Barakaldo e Sestado. A 
regulación de emprego 
afectará semente nas 
duas últimas factorias a 
220 traballadores galegas. 

A saída dos traballadores tarase 
de forma escalonada desde 
este ano até 1998. Os 200 tra
balladores, que cumpren os 52 
anos de idade antes de 1998 
perceberán o 75% do soldo bru
to. Pasados tres anos desde a 

sua saída da empresa obterán 
un aumento anual do 3,5% atá a 
idade de xubilación. O total de 
persoal afectado en Barakaldo e 
Sestado ascende a 1.97 4 obrei
ros, indican fontes sindicais. 

Segundo as mesmas fontes 
quedan 2.080 empregados, 
dos cales 98 son galegas, que 
chegan a1998 sen ter cumpri
dos os 52 anos, co que non 
entran no plan de coberturas 
deseñado pala Confederación 
Siderúrxica Integral. O seu fu
turo dependerá, en grande me
dida, da construción dunha Mi
n iaceria, que teria que estar 
funcionando a finais de i 997. 
De tecnoloxía alemá, abaste
ceríase de folla de lata e esta
ría impulsada por dous tornos 
eléctricos, requeri ria pou ca 
man de obra pero altamente 
especializada. lsto afectará ne
gativamente aos traballadores 
galegas, pois estes desenvol
ven, na maioria dos casos, la
bouras pouco cualificadas. 

Folga xeral 

A marxe esquerda da riada Ner
vión enfréntase a unha das piares 
crises industriais da sua história. 
Un informe da Confederación 
Empresarial Basca, Confesbask, 
sinala que neste ano Euskadi per
derá i 2.000 empregos. No País 
Basco viven perta de 50. 000 gal e
gos, dos que sen dúvida moitos 
veranse afectados, co que pensa
rán no retorno á Galiza, ante a in
viabi l idade de atapar traballo 
nesta zona do Estado español. 

O sindicato nacionalista LAB 
mantén que Altos Hornos de 
Vizcaya pode ser viábel e acha
can a crise que sofre a empresa 
ás cargas financeiras. 

Por outra banda, a asemblea de 
traballadores da empresa side
rúrxica aporbou para o dia 25 
deste mes unha folga xeral e un 
calendário de mobilización ao 
que aderiron diversos colectivos 
sociais e políticos.+ 

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

Galegos no traballo duro 
Os traballadores galegos de 
Altos Hornos de Vizcaya de
senrolan tarefas, na maioria 
dos casos, manuais e pouco 
cualificadas, o que os levou a 
reducir efectivos paralelamente 
ao proceso tecnolóxico que 
emprendeu a empresa. 

Os efectivos galegas na side
rú rxica basca van descender 
paulatinamente. A maioria dos 
galegas traballan na batería , 
proceso duro e manual, onde 
se converte o carbón en coque 

siderúrxico, mentres que no 
proceso de colada contínua al
tamente tecnoloxizado, hai 
poucos traballadores galegas. 

O número de galegas en Altos 
Hornos de Vizcaya descendeu 
desde hai tres anos a partir 
das baixas incentivadas. En 
198i chegou a haber 894, o 
que supón o 7,71% dos 
11.581 empregados da facto
ria . Dos cales o i 3% corres
pondian a directivos e man
dos, 144 empregados e ubal-

ternos e 733 a abriros. 

Pola procedéncia dos traballa
dores, a Galiza ocupa o tercei
ro lugar despois de Euskadi e 
Castilla-León. 

A evolución do plantel é reflexo 
da progresiva adaptación tec
nolóxica e organizativa de Al
tos Hornos de Vizcaya . Asi , 
mentres os operários eran o 
95% do cadro de persoal en 
i 902, pasarian a representar 
en i 980, o 69,4%. + 

Cortaron a fronteira para pedir acordes sobre a pataca semellantes aos da Límia 

Labregos do Norte de Portugal queren ser galegos 
•XOAN CARLOS SILVA/A LIMIA 

Tras os acordes 
asinados pala Xunta da 
Galiza cos labregos da 
Límia, os produtores de 
patacas do Norte de 
Portugal solicitan unha 
medida semellante do 
seu Governo. Ademais, 
quéixanse do prezo co 
que esta entrando a 
pataca de Galiza no seu 
país. Afirman non ter 
nada en contra dos 
seus compañeiros 
limiáns e solicitan a sua 
solidariedade. 

Hai escasos dias un cento de 
produtores de patacas do Norte 
de Portugal manifestáronse cos 
seus tractores pechando duran
te máis de catre horas o paso 
fronteirizo de Vilaverde da Raia 
co Verin. Os labregos portugue-

ses protestan pola masiva en
trada de patacas a baixo prezo 
procedentes dos países da Co
munidade Europea no seu país. 
Moitos destes quilos chegan ao 
país luso desde a comarca da 
Límia. 

Os labregos da rexión trans
montana do Norte dese país vi
ciño quéixanse do escaso apoio 
que perceben do seu governo 
cando neutros países da Comu
nidade Europea os agricultores 
receben subvencións para po
deren colleitar a pataca e asi 
competiren noutros mercados a 
baixo prezo. Até o momento non 
receberon nengunha resposta 
aos numerosos pedimentos de 
axuda que este colectivo enviou 
en reiteradas ocasións ao go
verno de Cavaco Silva. 

Hoxe está chegando a pataca 
da Límia a seis escudos e mé
dio aos mercados portugueses, 
cando a eles cústanlle 20 escu
dos os gastos de produción dun 
só quilo de patacas, o que re
percute seriamente na econo
mía da rexión transmontana, ao 

igual que acontecía hai uns me
ses na comarca da Límia. 

O conflito ocasionou unha das 
maiores manifestacións nos últi
mos anos na rexión transmonta
na, pechando durante catro ho
ras o paso dos numerosos cida
dáns que desexaban cruzar a 
fronteira e esparexendo moitos 
quilos de patacas en diversos 
tramos da estrada que une Vila 
Real con Verin. Os viciños máis 
vellos da zona non lembran outro 
peche igual desde hai vinte anos, 
cando a Revolución dos cravos 
tomou a fronteira de Feces. 

Segundo aseguran os próprios 
labregos, a pataca desta comar
ca é de grande calidade e a 
principal riqueza do Norte de 
Portugal. 

A Confederación de Agriculto
res de Portugal, ó maior sindi
cato do sector no país veciño, 
enviou un comunicado ao Go
verno portugués para que tixe 
un prezo mínimo ás patacas 
que están entrando desde a 
Galiza e a Holanda. 

'Consideramos 
aos labregos da Límia 
os nasos irmáns' 

Apesar de queixarse da entrada 
de pataca de calidade galega, 
os labregos sinalaron que 
apoian aos agricultores da Límia 
na defensa dos seus intereses. 

Os labregos portugueses tixa
ron unha chamada de solidarie
dade aos compañeiros galegos, 
decendo que non teñen nada 
en contra deles, apesar de que 
se mostran en desacordo coa 
entrada de pataca. Indican que 
non teñen outra posibilidade 
máis que efecturar a sua pro
testa, como o fixeron os labre
gos limiáns. 

Tomando o exemplo destes, os 
transmontanos pretenden cha
mar a atención do governo por
tugués con protestas que conti
nuarán protagonizando, á espe
ra de non teren que as levar a 
termo durante tanto tempo 
como foi no caso dos labregos 
da Límia. 

Luís Pinheiro, un dos produtores, 
declara que "consideramos aos 
labregos galegos irmáns e pedi 
mos a sua solidariedade, espe
rando que comprendan a nosa 
situación, xa que eles sofreron ó 
mesmo problema". Pinheiro ma
nifesta tamén a sua alegria por
que afinal os labregos galegos 
conseguisen as indenizacións 
para salvar a colleita deste ano e 
poder sementar a da seguinte 
campaña. O dia da manifesta
ción alguns labregos lusos tenta
ron pór a bandeira galega dentro 
do território transmontano polo 
"pésimo trato que recebemos do 
naso governo. Moitos manifesta
ron o seu desexo de pertencer á 
Galiza para poder beneficiarse 
dos acordes asinados pala Xunta 
cos produtores de patacas. 

Finalmente, a Cooperativa Agrí
cola de Chaves e os sindicatos 
no sector queren porse en con
tacto cas forzas sindicais e la
bregos da Galiza para loitar en 
conxunto contra o libre mercado 
europeu. O Sindicato Labrego 
Galego respostou xa positiva
metne a este pedimento.+ 



QS EMPRESARIOS E A CRISE 

O discurso de Antonio Ramilo non coincide co dos pequenos empresários 

Unha denúncia empresarial e duas linguaxes distintas 
• HORÁCIO VIXANDE 

O éxito de convocatória e 
as duas linguaxes 
distintas empregadas 
polos asistentes, ademais 
da omisión no momento 
de citar os verdadei ros 
causantes da crise 
empresarial, marcaron o 
Acto de deúuncia patronal 
organizado pola 
Confederación de 
Empresários da Galiza. 

duais, · ademais de ser dispares, 
apontaron cuestións concretas. 
Fabián Márquez, Asesor Labo
ral da CEOE, debuxou un pano
rama laboral dominado por uns 
sindicatos non dialogantes. Pero 
as suas palabras pouco calaron 
nos presentes, as cargas pola 
incapacidade laboral transitória, 
as cuotas da seguridade social 
ou o despedimento libre eran
cuestións que non afectaban a 
uns pequenos empresários con 
poucos traballadores en plantel. 
Igual sucedía coa lei de folga. 

cio, fixo un discurso sectorial 
pero preciso, ao analisar a si
tuación do comércio no país e 
ao sinalar as causas da crise na 
instalación das grandes superfí
cies e nas dificuldades postas 
palas administracións através 
da imposición de taxas como o 
Imposto de Actividades Econó
micas ou o estabelecimento dos 
módulos do IV A. 

viduais. Duas clases de mensa
xes eran emitidas desde a tribu
na, por unha banda as reivindi
cacións concretas de sectores 
marxinados ou en dificuldades, e 
pola outra as chamadas incen
diárias "ao peche patronal du
rante tres dias", "a impedir a ca
za e captura dos empresários", 
"á desobediéncia civil" (sempre 
contra o IAE), contra os que nos 
governan, "un fato de senvergo
ñas que estiveron no cárcere", 
contra "a lei de folga sindicalis
ta" ... Desde unha das primeiras 
filas, ao escoitar algunha destas 
proclamas, un home que na so
lapa lucia unha tarxeta que o 

identificaba como membro da or
ganización, batia as palmas 
duas veces e detrás, sen convic
ción, viñan os aplausos. 

António Ramilo e a CEG non le
vantaron a voz contra o Gover
no e preferiron organizar un ac
to no que outros a levantasen 
por eles. 

Trinta e un autobuses chegados 
desde todaa Galiza,tres mil per
soas concentradas, dez gardas 
xurados, unha sala para a pren
sa, a gravación do acto con tres 
cámaras de televisión, unha 
pantallaxigante de televisión pa
ra os que non cabían atenderen 
desde o pátio do coléxio La Sa
lle de Compostela, onde o Xo
ves 11 discorreu o acto, unha 
organización impecábel e unha 
pontualidade asombrosa para 
que o discurso defensor das 
grandes empresas, pronuncia
do desde a organización, con
trastase cunha preocupación 
máis imediata dos presentes, 
pequenos empresários e co
merciantes case na sua totali
dade: o Imposto de Actividades 
Económicas, IAE. 

Dous planos distintos 

O acto tivo dous planos distintos, 
o formado polas intervencións 
oficiais, cuxo contido era de de
núncia, mália ser en tono mode
rado, e a intervención dalguns 
empresários a título individual. 

Se os discursos oficiais entraron 
nas grandes cifras macroeconó-

Carlos Maison, Presidente da 
Federación Galega de Comér-

Reivindicacións 
concretas 

Pero o auténtico espectáculo co
mezou lago do discurso de Mai
son, cando as intervencións indi-

A primeira ovación espontánea 
acadouna Xoán Crespo, da 
Asociación de Empresários de 
Redondela, ao dicer "veño de 
Redondela, para mina mellor vi
la da Galiza despois da de cada 
un de vostedes". 

Ramilo vai por libre 

António Ramilo puxo fin ao acto 
cun discurso ateigado de reivin
dicacións afastadas das inque
danzas dos miles de pequenos 
comerciantes e empresários 
presentes. Eliminar rixideces no 
mercado de traballo, reducir co
tizacións empresariais á seguri
dade social, retirar o proxecto 
de lei de folga, moderar os salá
rios, fomentar o investimento 
respeitando o aparato produtivo, 
reducir o gasto público, exixir 
paz social ás centrais sindicais: 
un rosário de pedimentos nun 
discurso no que faltaron as refe
réncias á falta de infraestruturas 
e ao desmantelamento naval , 
pesqueiro e agrário, mais nin
guén dos presentes pareceu 
perceber este esquecimento. 

m icas, as intervencións indivi- Uns 2000 empresários acudiron ao acto, a maioria pequenos propietarios de hosteleria. ANXO IGLESIAS 

Contado, o acto denúncia, "en 
defensa das nosas empresas" 
serviu para os pequenos empre
sários e comerciantes galegos 
comezaren a tomarconsciéncia 
da sua dramática situación,de
monstrando capacidade de mo
bil ización: a partir de média tar
de do Xoves 11 gran parte do co
mércio galega ficou pechado.+ 

RAMILO NON REPRESENTA Á MAIORIA 

"Unha boa parte dos empresários seguen 
a considerar as actividades das suas com
pañías como problemas exclusivamente 
privados", sinalan Xosé Luis Gómez e Xo
an Carlos Martinez na obra Las 500 pri
meras empresas de Galicia. Xan Penalta, 
presidente da patronal de Riveira, declara
ba a A Nosa Terra en Setembro de 1991 
que "as ideas do pequeno e mediano em
presariado son unha nebulosa". 

A asamblea de Santiago amasa, en cám
bio, que o empresariado galega xa non 
se considera seguro no seu reduto pri
vado, nen satisfeito coa habitual política 
clientelar. 

Unha mostra realizada por A Nosa Terra 
hai máis de un ano entre cen empresá
rios dos diversos ramos apontaba xa que 
só un 20% era optimista a respeito do fu
turo ecónomico. O 98% reclamaba "medi
das económicas urxentes". 

Mais, escolleron os empresários aos 
seus portavoces axeitados? A imensa 
maioria dos presentes no coléxio La Salle 
eran patróns de empresas de pequeno 
tamaño. Os grandes estiveron ausentes. 
Esta representación é fiel, por outra ban
da, á composición maioritária do empre
sariad-o galego, onde só 187 empresas 
superan o tamaño clasificatório da pe
quena e mediana (Peme ). Xa que lago, 
que a voz principal deste empresariado 

MANuEL VEIGA 

seña a de António Ramilo, ideologo pre
ocupado palas liñas políticas clásicas da 
dereita e da gran patronal española (polí
tica anti-sindical, fincapé nos baixos salá
rios como decisivo factor de produtivida
de etc.) contrasta coas necesidades sen
tidas polo pequeno empresariado que 
non só carece dunha estréxia global, de
señada palas administracións que lle ser
va de apoio, senón que debe enfrentarse 
desarmado aos grandes grupos exterio
res máis favorecidos palas políticas co
munitária, estatal e autonómica. 

As accións a realizar polo pequeno e 
mediano empresariado galego están vi
ciadas por arriba. As grandes iniciativas 
"dependen do exterior" e os líderes em
presariais "son en gran parte foráneos", 
como sinala X. L. Gómez e X. C. Marti-

'A Confederación de 
Empresarios de 
Galicia representa aos 
pequenos pero 
obedece aos intereses 
dos grandes' 

nez no traballo antes mencionado. Esta 
situación é promovida polo presidente 
da patronal galega e a Xunta de Galicia 
que ampararon, por exemplo, os intere
ses de José Mária Cuevas na empresa 
de celulosas Eurogalicia Forestal. Antó
nio Ramilo e o presidente da gran patro
nal española son unlla e carne. 

A Confederación de Empresários de Ga!i
cia representa aos pequenos pero obe
dece aos intereses dos grandes. Unica
mente 120 empresários elixen ao presi
dente da CEG e, entre eles, algunhas 
empresas teñen voto cualificado en fun
ción da sua cuota económica de apoio. 
Só El Corte Inglés aporta o 60% do orza
mento da CEG, uns sete millóns ao ano. 
Outros grupos cualificados son o Pastor 
e Citroen. 

A cada son máis os empresários que se 
decatan da existéncia dunha contradición 
clara de intereses, como xa sucedeu no 
resto do Estado provocando un afasta
mento entre gran patronal e pemes . 
Francisco Hernández Soto, presidente da 
patronal pontevedresa da construción, 
manifestaba a A Nosa Terra, en Abril do 
pasado ano, que "os actuais dirixentes 
empresariais non son o reflexo dos em
presários, nen da rua". Hernández Soto, 
que representa unha liña aposta a Rami
lo, criticaba tamén a política da Xunta, 
cuxo discurso de apoio aos empresários 

"vai por un lado, e os feítos por outro". Un 
exemplo estaria nas empresas da cons
trución de tora "que se están traslando 
aqui e levan a maioria das obras". Na 
própria asamblea de Santiago, o presi
dente da Federación Galega de Comér
cio emitía unha dura crítica contra as 
grandes superfícies (hipermercados e de
mais ). Pero a política da Xunta e dalguns 
concellos e apoialas e, paradoxicamente, 
tamén a da CEG. 

A mentalidade do empresariado galega, 
en xeral , dista do proto-fascismo de Antó
nio Ramilo. Na mostra realizada por A 
Nosa Terra, só o 5% dos empresários se 
manifestaban conformes coa opinión de 
que "os sindicatos son parásitos sociais", 
o 63% estaba disposto a reclamar "máis 
autogoverno" e o 88% pedía "preséncia 
directa en Bruxelas", sen necesidade de 
pasar por Madrid. 

Moi ao contrário, a actual cúpula da CEG 
promove mitines viscerais contra o "go
verno socialista" e contra os "sindicatos". 
Nen unha palabra sobre as infraestrutu
ras, sobre a política de apoio da Xunta a 
empresas foráneas ou sobre a situación 
crítica de Galiza. Seguir con Ramilo e 
seguir no tren equivocado e a destempo, 
cando o empresariado norteamericano e 
europeo está a retomar a política indus
trial e certo grado de protecionismo. Será 
Galiza a única indefensa?+ 



A GALIZA PERANTE A CESIÓN DO IRPF 

A posición dos partidos diante da posíbel corresponsabilización fiscal 
das CCAA ha ser eixo central, quizá liña divisória de enunciados 

eleitorais, polo xeral, converxentes. A procura do centro político polos 
distintos grupos pode atoparse aquí diante dun óso duro de roer. O 
cruce de acusacións entre Jordi Pujol e representantes do Governo 

central augura unha campaña eleitoral crispada. Tamén na Galiza 
están xa aparecendo posicionamentos sobre este tema ainda que, 
polo de agora, cunha certa ambigüidade e monotonía favorábel a unha 
postura de tipo centralista, e, polo mesmo, anti-autonomista e anti
galeguista. 

MELLOR CRECIMENTO PRÓPRIO QUE 
SOLIDARIEDADE ALLEA 

Detrás do debate da cesión dunha parte 
do 1 RPF ás CCAA latexan os problemas 
clave que ateazan ao Estado español: 

a) O problema económico da importante 
desigualdade entre as diversas CCAA en 
termos de renda por habitante, níVel de 
vida, grau de desenvolvimento tecnolóxi
co e social. As diferéncias interrexionais 
non só non minguan senón que se man
teñen ou seguen a aumentar. Máis, iso 
si, no longo prazo déronse cámbios moi 
importantes no lugar ocupado polas di
versas rexións político-económicas do 
Estado. Así, a aportación de Andalucía 
ao PIS total era do 24,7% en 1800, 
20,8% en 1907 e 12,53% en 1991. Cata
luña, en cámbio, aportaba o 8,3% en 
1800, o 10,4% no 1907 e o 20,29% no 
1991 . Madrid aportaba o 2,4% en 1800, o 
5,9% no 1907 e o 16,63% no 1991. Cas
tela e León aportaba o 19, 7% en 1800, o 
14,8% no 1907 e o 7,68% no 1991. A 
Galiza apenas rexistou cámbios, pasan
do dun 5,4% en 1800 a un 6,4% no 1907 
para chegar ao 5, 7% no 1991. Claramen
te, producíronse cámbios de tal magnitu
de que nada poderá ser igual que até 
agora. O poder económico do Estado 
mudou desde o complexo agrário e admi
nistrativo da Meseta e Andalucía cara o 
Norleste de España, basicamente os 
chamados Países Cataláns e o eixo bas
ca-aragonés. Madrid queda como unha 
illa de desenrolo ligado á sua importáncia 
como centro político-administrativo po
tenciado, principalmente, no período a di
tadura do xeneral Franco. 

b) O problema político no sentido da lexi
timidade democrática das institucións 
fundamentais do Estado. As institucións 
políticas, organización territorial, as priori
dades sociais, as institucións xurídicas 
translucen a desvertebración real de Es
paña. Non existe un grupo sócio-político 
hexemónico que poda soster e impor un 
rumbo acorde coas necesidades históri
cas da sociedade española. Políticamen
te, a idea de España existente e actuante 
na história recente e lonxíncua resulta in
viábel, máis, non está claro que esta evi
déncia se asuma sen tensións. 

O poder eleitoral de cartas zonas condi
ciona a eleición dos governos centrais e 
obriga a construir mensaxes ad hoc, moi
tas veces contraditórios cos intereses e 
as preferéncias das zonas máis avanza
das economicamente. A inestabilidade 
política ou a estabilidade formal acompa
ñada de políticas baleiras ou incoerentes 
son case as únicas opcións reais para os 
Governos de Madrid. 

c) O problema cultural entendido como 
os costumes, forma de ser, tradición, lín
gua, valores dominantes, etc. , dos dife
rentes povos de España tamén aparece 
implícitamente nos conflitos interrexio
nais. A toleráncia e a discrepáncia pacífi
ca vanse abrindo camiño pesadamente 
diante do energumenismo, o españolis
mo unitarista, o anti-catalanismo ou anti
nacionalismo, en xeral. Máis, as novas 
xeracións postfranquistas non teñen so
lucionado democraticamente o problema 
da sua identidade. A tentación dalguns 
partidos e meios de comunicación a xo
gar abertamente a carta nacionalista es
pañola é preocupante, pero quizá, no 
curto prazo, inevitábel. Lembremos o fra
caso da Operación Roca que, no seu 
momento, foi algo máis ca un simples fra
caso eleitoral. Certamente, a integración 
en Europa pode axudar a superar este ti-

MANuELCAO 

po de problemas. 

En definitiva, hoxe por hoxe, no Estado 
español dase unha asimetria entre o po
der económico e o poder político que, 
nas sociedades democráticas de corte 
capitalista, vense resolvendo a favor do 
poder económico sob pena de socavar 
as posibilidades de crecimento económi
co e mellara do nível de vida a méio e 
longo prazo. 

En termos económicos é clara a pertinén
cia de tomar medidas que avancen polo 
vieira da corresponsabilidade fiscal. As 
vantaxes superan netamente aos incon
venientes e os principais estudosos do 
tema xa se pronunciaron en Xornadas, 
artigas e propostas concretas. En particu
lar, consideramos decisivas vantaxes co
mo a transparéncia absoluta das fun
cións de ingreso e de gasto público do
tando á sociedade dunha información bá
sica veraz, necesária para a toma de de
cisións máis eficientes. Coa caixa única 
central aparece todo misturado e o Go
verno central pode actuar no ciclo político 
ao seu antollo e case sen limitacións, pe
nalizando, na prática, ás rexións máis 
prósperas e criadoras de riqueza, men
tres mantén un discurso político falsa
mente solidário que mascara os intereses 
mediante o clientelismo, o caciquismo ou 
a corrupción pura e simples. 

Por exemplo, para a Galiza, seria favorá
bel ou negativa a cesión do 15% do 
IRPF? 

En realidade, as teorías hoxe dominantes 
relativizan a importáncia das políticas re
distributivas para favorecer o crecimento 
económico. Normalmente, a redistribu
ción interpersoal da renda soe traducirse 
nun incremento do consumo en vez de 
investimento produtivo. Non é máis que 
unha forma de manter uns mercados 
cautivos e unha certa estabilidade políti
ca e social. Sabido é que as políticas de 
axuda ao desenrolo nunca acadaron· 
grandes éxitos. 

Interesa moito máis centrarse nos facto
res internos do crecimento en vez de fialo 
todo ás políticas solidárias e redistributi
vas das áreas máis avanzadas. Desde 
este ponto de vista, nós afirmamos que a 
economía galega ten elementos internos 
favorecedores do crecimento económico 
que é preciso despertar e liberar das ata
duras dun sistema político centralista, 
ineficiente e pouco adaptado ás estrutu
ras do espazo económico europeu. 

A disposición imediata dunha parte dos 
recursos recadados na Galiza pola Xunta 
supón un incremento de autonomía real 
do sector público galega tanto pola via 
dos ingreso,s como pola viada liberdade 
de gasto. E importante que unha área 
económica e política saiba éales son os 
seus próprios recursos, pois así será 
consciente da sua escasez e da pertinén
cia da disciplina e coidado no gasto. 

Certamente, Galiza perdería capacidade 
fiscal -a balanza fiscal é beneficiosa pa
ra a Galiza, pois recebe máis do que en
trega- pero nada impede o deseño e 
posta en marcha de mecanismos de soli
dariedade de sobra coñecidos polos ex
pertos. Contado, supondo que o resulta
do final da balanza fiscal Galiza-exterior 
fose equivalente ao actual non é indife
rente a forma institucional de instrumen
talo e concretalo. A menor laxitude e per-

misividade no gasto das economías con
tribuintes netas haberia de contrastar for
temente coa tendéncia histórica do Esta
do central e dalgunhas CCAA aos déficits 
crónicos e á auséncia de calquer tipo de 
análise custo-benefício na selección dos 
grandes investimentos en infraestruturas, 
sectores estratéxicos, etc. O despilfarro e 
as crebas son unha constante histórica 
na actuación dos dirixentes económicos 
de España desde que Colón chegara ás 
Américas. Neste Quinto Centenário te
rnos unha boa mostra de que non é fácil 
modificar este tipo de comportamentos 
senón que, polo que sexa, seguen pro
fundamente arraigados. 

A cesión do 15% do IRPF facilitaría o 
predomínio das políticas redistributivas 
territoriais sobre as interpersoais. Para o 
desenrolo económico resulta moito máis 
recomendábel a distribución territorial 
máis, naturalmente, dependerá do uso e 
formas concretas que comporten o seu 
éxito real. Na prática, o resultado final po
deria ser igual ou piar que coa redistribu
ción interpesoal máis, iso si, agora o éxi
to ou fracaso seria xa colectivo e das ins
titu cións, non individual. Neste caso, o 
acceso aos recursos non viria condicio
nado, poderian utilizarse no que se con
siderase máis conveniente. 

'Compensa perder 
capacidade fiscal se 
se liberan as ataduras 
centralistas ao 
desenvolvimento' 

Atendendo ao curto prazo, na actualida
de o reparto dos fondos de nivelación ou 
os critérios de reparto interpersoal penali
zan á Galiza pala sua escasez de recur
sos políticos: feble mercado, escasa po
voación, poucos deputados, etc, polo que 
estar misturado no mesmo saco que ou
tras zonas tamén pobres e periféricas tra
erá como consecuénci ser os últimos dos 
últimos en calquer modelo redistributivo. 
Pola contra, a Galiza ten potencialidades 
non consideradas relevantes palas áreas 
máis deprimidas que impoñen os criterios 
políticos e anti-económicos de redistribu
ción que poderian ser tomadas en consi
deración palas áreas contribuíntes sim
plesmente con ser expostas e negocia
das por expertos galegos. 

Non obstante, hai que recoñecer que as 
funcións de estabilización e redistribución 
lévanse mellor desde o poder central, 
mais tendo en canta uns determinados 
critérios. Progresivamente, estas fun
cións estabilizadoras e redistributivas pa
sarán ao ámbito europeu e estarán moi 
vinculadas a unha asignación de recur
sos máis eficiente. Esta tendéncia euro
peizadora é positiva para a Galiza, pode 
mobilizar os nasos recursos produtiva
mente, entronca con valores sociais hoxe 
adormecidos: traballo ben feíto, aforro 
privado, individualismo criativo, etc., e 
pode afatamos do modelo español que 
só acacia fracasos históricos contínuos. 
Dicia Jordi Pujol, dirixíndose aos seus 
emigrantes na Arxentina: "Os cataláns 

sempre pedimos a San Pancrácio saúde 
e traballo, a diferéncia doutros que peden 
fortuna, sorte, diñeiro, viver de rendas, 
etc.". Substancialmente, estes valores 
eran, non hai moito, dominantes na Gali
za e son similares aos imperantes na Eu
ropa máis desenvolvida. 

Convén, finalmente, referirse a certos lu
gares comuns utilizados na Galiza para 
lexitimar as posicións centralistas e que 
veñen resumirse no seguinte aserto : a 
Galiza -clise- é unha C.A. . pobre re
ceptora neta de recursos, polo que per
dería capacidade de financiación a res
peito da situación actual. 

Ben , a Galiza forma parte de España 
desde un período histórico que vai polos 
cinco séculas, o que permite extraer car
tas conclusións: 

a) O desenrolo económico inducido pola 
integración pode cuetionarse razoabel
mente, pois os benefícios derivados des
ta fórmula, no mellar dos casos, non son 
evidentes. 

b) O trato de favor deste modelo centra
lista, imperante até agora, non aparece 
por nengunha parte. 

c) Para ben ou para mal a financiación 
do Estado das autonomías corre a cargo 
das CCAA máis ricas e competitivas co
mo en todos os países do mundo. Quer 
dicer, non é Extremadura, nen Andalucía, 
nen Castela-León, nen Castela-A Man
cha, nen Asturias, etc., as que aportan 
recursos a un Estado que lago poderá 
reistribuir para Galiza. Son, pola contra, 
Cataluña, Valencia , Baleares, Madrid, 
etc. , as que fináncian un Estado que, co
mo é natural , acabará redistribuindo de 
acordo cos seus intereses. Está por de
monstrar, por exemplo, que recebar fon
dos de nivelación de Cataluña -que é, 
non o esquezamos, quen aporta máis
directamente sexa para Galiza unha solu
ción piar que a actual. Quizá para alguns 
grupos e organizacións si, máis, para ou
tros, desde logo que non. 

d) Se a Galiza é unha economía pobre, 
fraco favor se lle fai se se mistura con ou
tras ainda máis pobres e corruptas . A al
guns pode interesarlle esta solución , 
mais a outros non. 

e) Pretender que aliándose coas áreas 
menos avanzadas podaríamos presionar 
aos cataláns para que seguisen finan
ciando un Estado que lle é hostil pode 
ser unha opción válida para outras re
xións como Extremadura e Andalucía pe
ro inútil para a Galiza. Seria apostar pola 
derrota de antemán. Se Cataluña fose 
obrigada, os recursos nunca virian para a 
Galiza senón para as outras zonas, pois 
ninguén pede para os demais, e, se non 
o conseguen, quedaría danada absurda
mente a nasa relación con Cataluña e as 
áreas máis avanzadas do Estado. 

Nótese, por outro lado, que esta opción 
significa unha aposta polo enfrentamento 
que, moi probabelmente, se resolvería a 
favor de Cataluña e as rexións máis ri 
cas. A estrepitosa derrota da famosa reu
nión da Asamblea de Rexións de Europa 
(ARE) poderia alumear a alguns verbo 
dos ventas que sopran pala Europa 
adiante.+ 

MAl\L'EL CAO FER l\Al\DEZ é 
Profesor de Política Económica 



GALIZA E MUNDO NQ557- 1 8DEF¿B~~~~~i;: 13 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

N O R M A Ll ZA C l Ó N LINGÜÍSTICA 

O curso de especialidade en Língua Galega 
no Bierzo é impartido en castellano 
• XESUS L. TÉMEZ/0 BIERZO 

O curso de especialidade en lín
gua galega que se está a impartir 
na bisbarra do Bierzo e destina
do a profesores de EXB que su
peraran os níveis de iniciación e 
aperfeizoamento, está a ser im
partido case na sua totalidade en 
castellano, segundo pudo com
probar A Nosa Terra e denuncia
ron alguns alunnos do cursiño. 

A maior parte do profesorado 

CAMBIOS NA IGREXA 

Con Elias 
Yanes o 
Episcopado 
ro usa 
ao centro 

A eleición, o Martes 16, do Arce
bispo de Zaragoza, o canário 
Elías Yanes, como novo presi
dente da Conferéncia Episcopal 
española, en sustitución de An
gel Suquia, que abandonou o 
cargo por xubilación, é interpre
tada en meios eclesiais como un 
xiro centrista da lgrexa no Esta
do español e un afastamento da 
liña conservadora do anterior 
presidente e do Papa Xoan Pau
lo 11, ao que lle seguirán a ser 
fieis, pero non submisos. Os bis
pos de Lugo, Ourense e Tui en
cádranse nunha liña próxima a 
Yanes. 

O cámbio pode considerarse es
perado. Elias Yanas era até ago
ra vicepresidente da Conferéncia 
e entre os bispos cataláns tam
pou co obraba un gran interés 
por acadar a presidéncia. 

O historial de Elias Yanes é 
aperturista. Formou parte en 
1971 da Asamblea Conxunta do 
clero e do episcopado español 
que tratou de solicitar o perdón 
pala liña trazada en 1937 cando 
a lgrexa outorgou o seu apoio a 
Franco. Yanes compartiu a liña 
de Tarancon, ainda que o seu 
progresismo tornouse espiritua
lista, dedicado máis aos aspec
tos éticos e persoais que á preo
cupación social. Non canta por 
isa coa confianza da asa esquer
da da lgrexa que o considera 
moderado, mália o seu talante 
dialogal. 

As últimas intervencións de Elias 
Yanas teñen como referente a 
Xoan X.XIII e sobretodo a Pablo 
VI, o que ven dalgun modo a re
cuperar a liña do Vaticano 11 , 
rompend.o asi coas posturas 
máis recentes de Roma e do an
terior presidente da Conferéncia, 
Angel Suquia. 

A postura dos bispos galegas 
abala desde as concomitáncias 
co novo presidente dos bispos 
de Lugo, Ourense e Tui " até a 
postura máis conservadora e po
lo tanto máis distante de Llanes 
que representan Rauco e sobre
todo o ultra Gea Escolano.• 

deste curso, organizado pola Di
rección Xeral de Política Lingüís
tica da Xunta da Galiza, o Cen
tro de Profesores de Ponferrada 
e a Xunta de Castela-León, non 
é galega-talante e moitos deles 
nen sequer coñecen nengun tipo 
de noción básica do idioma, polo 
que cabe perguntarse cal vai ser 
a formación que receba o profe
sorado e que tipo de coñecimen
tos van poder transmitir aos alu
nas bercianos nun futuro próxi
mo. No cursiño participan cerca 

de médio cento de profesores 
bercianos que no mes de Xuño 
deberian estar capacitados para 
o ensino da língua galega aos 
nenas das escalas das zonas 
galego-falantes da comarca. 

Das cento oitenta horas coas 
que conta este curso, cen son 
impartidas totalmente en caste
llano. Fan referéncia,, concreta
mente, aos módulos de forma
ción de Literatura (40 horas), im
partido polo profesor Francisco 

Barjiela Fernández, e en cuxo 
programa se incluen tanto os 
clásicos galegas (Resalía, Caba
nillas, Pondal ou Castelao) como 
autores locais (tanto os que te
ñen texto en galega como Fer
nández e Morales como outros 
que só escreberon en castellano 
como Gil y Carrasco); Didáctica 
(outras 40 horas), a cargo do 
profesor José Ignacio González 
Ramos; e o de História (20 ho
ras) impartido polo profesor cas
tellano-talante José Antonio Bal-

boa e que se centra unicamente 
na comarca berciana. 

Nunha mistura das duas línguas 
exprésase o profesor de Xeogra
fia, Miguel J. García, que ten ao 
seu cargo 20 horas do curso, 
mentres que unicamente se tan 
totalmente en galego as clases 
correspondentes a Língua, pala 
profesora Rosa Maria Varela 
Rodríguez, e que ·unicamente 
ten unha participación do 30 por 
cento sobre o total do curso.• 

O MEL "A MONTANA" 
ALIMENTO NATURAL POR EXCELENCIA 

Agora cun 20% de descanto enviando este boletín 

O mel é un producto alimenticio, natural, elaborado a 
partir do néctar das flores e doutros zumes das plantas. 

Cando o mel dos panais, das máis de 1.200 
colmeas situadas en montañas das provincias da 
Coruña e Lugo, se extrae e envasa artesanalmente nas 
mellares condicións hixiénico-sanitarias, chega á súa 
casa sen sofrir ningunha alteración. Dado o seu 
riguroso proceso de extracción, decantación e 
envasado, MEL "A MONTAÑA" está acollido á 
denominación "Producto Galego de Calidade, Mel de 
Galicia". 

O mel "A MONTAÑA" e a súa conservación 

Este procesado do mel manteno como un alimento 
vivo, non esterilizado; por iso, co paso do tempo pode 
cristalizar o que é garantia da súa pureza. Neste estado 
conserva todas as súas propiedades podéndose 
consumir así ou quentando só a cantidade a consumir 
ao baño maría. 

A cristalización é un proceso natural que nunca lle 
afecta aos meles industriais que son sometidos a altas 
.temperaturas en procesos de homoxenización. 

Na casa pode conservarse ben á temperatura 
ambiente evitando a súa exposición continuada á luz. 
Nunca debe someterse a temperaturas superiores aos 
45° C. , circunstancia que altera a súa composición. 

Un mel de primeira na primeira cooperativa 
apícola que naceu e vive en galega. 

Características alimentarias 
do mel A MONTAÑA 

Por tradición todos sabemos das moitas propiedades 
alimentarias e saudabeis do mel: ~ alimentación dos 
nenos e persoas delicadas, as dores de gorxa, as 
afeccións pulmonares, etc. Incluso a curación de feridas 
tanto internas como externas ... todo ten a súa 
explicación: o mel natural ten un grande poder 
bactericida. Xa os romanos aproveitaban esta 
propiedade para conservar peixe e ou1ros alimentos; aos 
nosos devanceiros tampouco Hes traicionou a 
experiencia. Agora que sabemos todos iso sería absurdo 
non aproveitar un alimento tan completo na dieta diaria. 
A súa composición nutritiva fala po si soa. 
10 gramos de mel aportan: 
-300 calorías. 
-80 gramos de azucres simples. 
- 1,5 gramos de sales rninerais. 
-5 mgs. de calcio. 
-3 mgs. de vitamina C. 
-0,8 mgs. de ferro. 
-0,3 mgs. de proteinas. 
-vitaminas do complexo B. 

TARXETA DE PEDIMENTO 
Enviar á Cooperativa A QUEIROGA 

Rúa Vilanova, 43 baixo, 15500 Fene (A Coruña) 
Telf. (981) 34 03 02 

Tan natural coma ti. 

® 
UIJEIROGA 

S. COOP. QUEIROGA 
CIF: F-15.220.239 

Caixa de 6 Kgs de MELA MONTAÑA ao prezo de 3.900 pta. 
(aplicado xa o 20% de desconto e cos portes pagos) 

Desexo recibir a cantidade de D caixas de 6 Kgs. 

NOME ............. .. ........................ APEUDOS ........................... : .................... ...... .................... . 
ENDEREZO .............................. ...... .. ...................................................................... .. ............. . 
TELÉFONO ....... .. ........................ ·POBOACIÓN .... ..... .. ..... .. ... .. ....... .............. ......................... . 

Forma de Pagamento: 
D Talón bancario adxunto D Ao recibo do pedimento D Pago domiciliadd1l 

(a nome de Cooperativa A Queiroga) 

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

BANCO/CAIXA ............ ............. Nº CONTA/UBRETA ..... ...... ........ ....... ... ... .. .... ...... ...... ........ . 
TITULAR DA CONTA/UBRETA .............. ............. .. ..... ........................ ; .......................... ........ . 
Nº SUCURSAL ...... ... ..... .. ..... .. ... POBOACIÓN ... ... ... ... ......................... ........................ .. .... ... . 
PROVINCIA ...... ...... .. ..... .. .......... DATA ........ .. ..... ...... .. ..... ............... : .. ........ .................... .... ... . 

Atentamente 
(sinatura) 



püLÍTICA CULTURAL 

Xavier Alfaya xa era 
militante comunista cando 
publicara os primeiros 
versos mozos. A crítica 
celebra estes dias a sua 
última novela Eminencia o 
la memoria fingida 
(Editorial Alfaguara), que 
mantén coeréncia plena co 
seu ideário dos 19 anos, 
ben que sinale o cúmio 
dunha delongada procura 
formal de estilo, desde 
Viaje al País Gallego (en 
colaboración con Armando 
López Salinas) aparecido 
no ano 1965. Miñoraño de 
nacimento, asimilado 
desde xoven ao mundo 
literário de Madrid, Xavier 
Alfaya ten publicado 
ensaios sobre Valle (1970), 
os republicanos españois 
no 111 Reich (1970), os 
libros de versos Transición 
(1970) e La libertad, la 
memoria (titulado a partir 
dunha cita de Dieste), o 
libro de relatos El traidor 
melancólico e numerosas 
traducións, críticas e 
artigas. 

ANXO IGLESIAS 

Xavier Alfaya 
1 Existe todo un plano para acabar cos libros de pensamento' 
• G. LUCA DE TENA 

O mundo das letras español 
non realizou a esperanza de re
cuperar a tradición e as bases 
éticas despois do franquismo. 

Non pudo ser polo xeito de facer 
a transición política que compro
meteu todo o desenvolvimento 
cultural. Fíxose unha cultura ne
cesariamente conformista e aco
modada ás necesidades dunha 
transición política trapalleira. Asi 
foi como non tivemos un cámbio 
cualitativo importante nas literatu
ras do Estado. Tamén non houbo 
unha crise moral abando profunda 
para que tivese un reflexo na lite
ratura. Padecemos unha literatura 
contormuista, de consumo, light. 
Na novela española actual non 
se representan os problemas do 
país. Desde os meios fíxose toda 
unha política para que fose asi. 

Esperando 
á prensa democrática 

Como foi esa política?. 

Todos o que traballabamos na 
prensa cando morreu Franco 

pensabamos que haberia unha 
fonda remoción e apareceria un
ha prensa de verdade democráti
ca. Para min a grande frustración 
foi a morte de case todas as pu
blicacións críticas. Claro que fica
des vós e algun-
has outras iniciati-
vas, pero a maio-
ria esvaeceron. 

caso de Sacristán ou de Alfonso 
Comín, pero se non hai cartas e 
infra-estrutura, non se dan levado 
adiante. O exemplo de A Nosa 
Terra poderia valer para outras 
iniciativas. 

O seu nome apa
re ce nas redac
cións de todas 
aquelas publica
cións. 

En todas: Triunfo, 
Realidades, La 
Calle, Cuadernos, 
Mundo Obrero ... 
Salvando El Viejo 
Topo e Mientras 
Tanto, coido que 
non fallei en nen-

'As distintas 
culturas do 
Estado están 
moi colonizadas 

A vista diso po
deria mo s con
cluir que a frente 
de oposición in
telectual non es
taba tan desa
cougada co fran
quismo. 

Dunha parte a 
oposición non ti
ña profundidade, 
certamente; talvez 
o franquismo tivo 
moita máis alcan
ce do que se pen
saba. Non pasa o 

e as correntes 
críticas chegan 
tarde e mal'. 

g un ha delas. Os 
integrantes de to-
das aquelas redac-
cións están hoxe 
na casa, non escreben nen traba
llan; outros metéranse no siste
ma. Houbera intentos de fundar 
editoriais e publicacións, coma no 

mesmo en Portu
gal, por exemplo, 
onde pasaron por 
un cámbio mais 
traumático. Non 

hai moito que unha muller conser
vadora como é Agustina Bessa 
Luís dicia "despois da Reyolución 
a nosa língua é distinta". E o caso 

de Saramago, Cardoso, Lídia Ge
orge, Antunes. Lémbrese toda a 
literatura italiana da resisténcia, 
que é cualitativamente distinta. A 
alemá é a máis radicalmente críti
ca de Europa co sistema: Günter 
Grass, Christa Wolfe, Thomas 
Bernhard. Coa transición que se 
fixo, era historicamente imposíbel 
que se acadase unha reflexión 
profunda sobre a vida no Estado. 
Aqui houbera un proceso de 
adaptación, antes que de renova
ción profunda da vida social e 
cultural. 

Parece que o enterro do reaga
nismo sinalou o fin da decons
trución, como escola crítica. 
Que vai ficar daquel discurso 
da negación do texto? 

Durante algun tempo pretenderon 
que non existia texto, nen signifi
cado. A literatura non importaba 
nen tiña status especial. Josep 
Fontana explica en A história 
despois do fin da história que a 
deconstrución foi unha conse
cuéncia do reaganismo. O desco
brimento de que Paul de Man, un 
dos pais do deconstrutivismo, era 
názi axudou ao descrédito desta 
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escola. Aqui, as distintas culturas 
do Estado están moi colonizadas 
e as correntes críticas chegan 
tarde e mal. Nen sequer é posíbel 
polemizar con algun seguidor 
desta escala porque non hai críti
co que se recoñeza como tal. 
Non sei de nengun deconstruti
vista sério. Tamén non houbo es
truturalistas españois. Doutra par
te, o esforzo que se fixo para de
sacreditar aos heterodoxos, foi 
enorme. Para min a morte de Sa
cristán foi todo un símbolo . No 
cemitério, unha voz arrancou con 
A Internacional pero Solé Tura e 
outros notábeis torceron o xesto 
e o espontáneo baixou o puño e 
ali rematou todo. 

Para o descrédito dos hetero
doxos hai agora vias moito 
máis directas como son a desa
parición das editoriaisdedica
das ao pensamento ou pór os 
libros a un prezo inasequíbel 

É o mesmo que pasou durante o 
franquismo. Podías comprar as 
obras completas de Stendhal , a 
un prezo exorbitante. Todos os 
intentos que se fixeran de criar 
editoriais democráticas no Estado 
feneceron por falta de diñeiro. 
Cantas editoriais quedan dedica
das a pensamento? Crítica. Siglo 
XXI está a pique de desaparecer. 
Doutra parte, a narrativa conver
teuse nun produto hexemónico 
da literatura: todo ten que ser na
rración. Apenas hai ensaio sério. 
Pode haber ensaio de vertedoiro 
coma El Quinto Jinete ou Gargo
ris e Habidis. E non falernos de 
pensadores marxistas, senón dun 
crítico liberal coma Galbraith, ao 
que editan case clandestinamen
te. Eu non teño unha conceición 
conspirativa da história pero creo 
que exi ste todo un plano para 
acabar cos libros de pensamento. 

O fracaso da ilustración 

Na sua últ ima novela, Eminen
cia, o la memoria fingida, que 
ven de editar Alfaguara, o in
quisidor protagonista é unha 

'Moitos escritores 
en español 
sintense 
posuidores da 
lingua nacional e 
consideran que os 
demais escriben 
en linguas que son 
curiosidades 
folclóricas. 

persoa con enorme poder 
que, contodo ten o perfil dun
ha vítima. 

O cardeal representa o fracaso 
do entrismo, da proposición de 
traballar desde dentro do siste
ma. O protagonista fracasa por
que ten que seguir firmando pe-

'Na novela 
española actual 
non se representan 
os problemas do 
país. Desde os 
meios fíxose toda 
unha política para 
que fose asi. 

nas de desterro e ~adea, por moi 
liberal que sexa. E unha figura 
histórica. Caro Baroja retrátao en 
El Señor Inquisidor y otras vidas 
por oficio. Este foi o derradeiro 
grande inquisidor , governando 
Godoy. Dimitira no ano da inva
sión francesa. As acusacións que 
se lle fixeron foron as de ser ateo, 
libertino e francmasón. É unha fi
gura significativa de todo o fraca
so da ilustración española, clave 
de moitos acontecimentos poste
riores e da frustración dunha al
ternativa burguesa a unha socie
dade feudal. O liberalismo revolu
cionário español do XIX é absor
bido de vez polo conservadoris
mo. A incapacidade de criar un 
modelo de desenvolvimento bur
gués. Alcalá Galiano retrátao co
mo un inquisidor mundano, incré
dulo e liberal. Por todas esas 
condicións é apaixonante. Non foi 
nunca amnistiado porque utilizara 
o segredo de confesión contra o 
príncipe de Asturias. 

Como autor de libros de poe
mas, non ere que os últimos 
narradores desprecian o refe
rente da língua poética? 

Penso que se pode escreber me-
1 lor en prosa cunha certa expe
riéncia como poeta. Na literatura 
máis xoven en castellano , pero 
tamén en galega e catalán, hai 
como un esquecimento dos valo
res musicais da prosa. O estilo 
segue parecéndome fundamen
tal. Hai pouco discutía cunha pro
fesora americana que negaba a 
importáncia do estilo, por influén
cia da deconstrución. Penso que 
no mundo en que estamos,. es
creber ben é revolucionário. Na 
sociedade do anonimato , o con
sumismo e a degradación de to
do, comer ben e escreber o me
llar posíbel é revolucionário. Te
rnos que negarnos ao Burger 
King. Max Gallo no Manifesto pa
ra un tempo de sombra defende 
unha alternativa cultural, nun mo
mento en que as alternativas polí
ticas non están claras, ainda que 
sexan necesárias. • 

r------------------------------------------------------------------------------, 
1 Escreber en castellano 
dá sensación de poder' 
Que problemas pode ter un 
galego para se integrar no 
mundo das letras de Madrid 

A verdade é que no meu caso 
foi doado. Entrara moi novo en 
Triunfo e aquilo para min foi na
tural. Por razóns familiares ta
mén vivin sempre con moita in
dependéncia, o que facilitaba as 
cousas. Os meus país morreran 
senda eu moi novo e non había 
causa que me atase. A miña vi
da intelectual foi Madrid e non 
houbo trauma. En León, de sete 
a dezasete anos, si que tivera 
unha sensación forte de estraña
mento. Tamén tivera moita rela
ción con xente galega, como 
Castro Arines que me facilitou 
as causas. 

No proxecto de Estado auto
nómico formúlanse equivalén
ciasentre países que despois 
non se aplican á língua. A obri
ga de integrármonos no espa
ñol non ten reciprocidade para 
os que talan castellano só. 

Para nós os galegas é máis doa
do escreber nas duas línguas 
que para un bas~o ou un cata
lán . Rafael Dieste e Eduardo 
Blanco Amor pasaban dunha lín
gua á outra sen dificuldade ... 

Pero vivimos un proceso cara á 
normalidade: Cunqueiro sinala 
o fin dos escritores galegos 
que eran bilíngües por obriga. 

Hai un proceso e tamén unha 
dualidade que se pode levar, 
claro que non é o meu caso por 
desgrácia. A verdade é que nun
ca o sentin como problema, tal
vez porque veño dunha família 
na que se talaba castellano. 
Agora estame a pasar algo que 
psicoloxicamente é intrigante: eu 
comecei facendo poesía en ga
lega para despois cambiar de 
língua. Pero agora regreso á lín
gua poética primeira dun xeito 
natural. A novela non me sai. De 
todos xeitos a mentalidade fas
cista impregnou o Estado que foi 
centralista ao cen por cen. Moi
tos escritores en español sínten
se posuidores da língua nacional 
e consideran que os demais es
creben en línguas que son curio
sidades folclóricas.O caso da 
Galiza é especialmente significa
tivo. A burguesia catalana non ti
vo nunca problema para contar 
con editoriais importantes; hoxe 
a literatura catalana está tan 
promocionada como a española. 
Na Galiza ternos unha depen 
déncia case absoluta . Cantas 
edito riais autóctonas ternos? 

Canto Galaxia, Ediciós do Cas
tro e algunha mais pero Xerais, 
por exemplo, é dun señor de Sa
lamanca. A diferéncia é impor
tante con estoutras editoriais 
que non xurdiron da vida galega 
senon do interese por aproveitar 
as posibilidades da · normaliza
ción lingüística. 

Na prensa española hai voces 
influintes que se reclaman li
berais, que non discutirian o 
ideário democrático, pero son 
belixerantes contra toda lín
gua de Estado que non sexa o 
castellano. 

A tradición da esquerda españo
l a é federalista. O PC actuou 
con grande oportunismo en moi
tos momentos, ainda que agora 
parece volver ao rego da idea 
federal. O PSOE é outra causa. 
O nacionalismo español do 
PSOE é claro e evidente. Esa é 
outra desgrácia. O Governo cen
tral non pode con Catalunya que 
ten o poder económico máis só-
1 ido. Pero no resto do Estado 
son impositivos. A min non me 
estraña que moitas voces influin
tes que se reclaman liberais exi
xan a imposición do castellano. 
Escreber en castellano é a sen
sación do poder. • 

DE PENSAMENTO E CULTURA 

A fábrica de 
notícias 

Mei os 1 mentiras e mensaxes 

Os meios 
de comunicación 
son xa un acompañante 
inevitábel das nosas vidas. Pero 
algúns sucesos como a guerra do 
Golfo, conflitos l ocais ... 
comezaron a producir a sospeita 
dos cidadáns. É o momento de 
coñecer as reglas, os 
proprietários e o funcionamento 
destas opulentas fábricas de 
información. 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Ao previsto 
verfedeiro de lixos 
industriais de As 
Somozas saenlle críticos 
por todas as bandas. 
Non semente os 
ecoloxistas. Mesmo en 
San Gaetano hai división 
de opinións. A Romay 
Beccaria por exemplo 
non lle gusta nada o 
proxecto apadriñado por 
Xan Fernández. O 
Gonselleiro de lndústria 
está a piques de sairse 
da foto. 

Un chalet de Boira 
regalou con páxinas de 
mistério vários 
periódicos. Ruidos 
extraños, espíritus, 
pantasmas, 
aparicións ... Finalmente 
un fontaneiro descubreo 
que o sonido proviña 
dos tubos da 
calefacción. 

• Os Pais Dominicos 
están a desenvolver 
unha novidosa campaña 
de proselitismo entre as 
famílias da Terra Ghá 
Leva por nome Oración 
con vídeos. O 
tradicional rosário é 
suplantado por 15 
películas dedicadas á 
vida de Xesús e dos 
seus apóstolos. 

Alguns méios de 
comunicación, ben 
mantidos por Guiña, 

Un home 
chamado 
Lendoiro 
Os proxectos que estea a face
lo Partido Popular coas miras de 
chegar á alcaldía da Coruña, 
non me importan en absoluto. 
Pero acabo de ler agora o co
municado que, arredor dese te
ma, aparece na prensa firmado 
por Augusto César Lendoiro, e 
non me resisto a expoñer unha 
opinión persoal. Non do comuni
cado, anque me parece axusta
do e convincente, senón de 
quen o asina. 

Non son amigo de Lendoiro nin 
o tratei nunca para nada, e ata 
hai algún tempo viña senda pa
ra min un fulano perfectamente 
descoñecido. Pero fun sabendo 
del pouquiño a pouco. O meu 
particular descubrimento dese 
home comezou nunha ocasión 
en que, cheo de 
fastío nunha sa-
la de espera, e 
despois de ter li- Cando lle 
do todo o que 
había de intere- tocou de 
sante, tiven que toma-la 
resignarme á 
lectura dun arti- palabra, 
go de "Bocelo". 'd o esgrevio xor- o presi ente 
nalista local, nun do Deportivo 
traballo enxun- exhortou ós 
dioso, poñía po-
las nubes a Pa- concurrentes 
co Vázquez lou- a comprar 
vando o acen-
drado coruñesis- accións 
mo do noso al- d e 1 
calde, e atacaba o e ta. 
ferozmente a 
Lendorio, aspi-
rante naquel 
tempo á alcaldía coruñesa. Mais 
velaí que o único argumento es
grimido naquel ataque tan furi
bundo, era o suposto déficit coru
ñesista de Lendoiro, a quen "Bo
celo" trataba de aldeano acusán
doo unha e outra vez de non ter 
nacido na Coruña. 

Fíxome moita gracia tan peregri
na acusación, xa que curiosa
mente se dá o caso de que os 
coruñesistas máis desbocados, 
os localistas máis adoecidos, os 
émulos coruñeses do famoso 
"Leri" vigués, non se distinguen 
precisamente por teren as súas 
raíces na Coruña. A maioría de
les non pasan de ser afiliados 
desta cidade alegre e confiada, 
onde circula e ronca tanto fan
tasma señoriteiro. Polo que lago 
fun sabendo Lendoiro criouse 
aquí dende moi nena, e polo vis
to foi compañeiro de escala de 
Paco Vázquez'. Incluso hai quen 
asegura que foi veciño de pupi
tre do naso actual alcalde, causa 
que moito me custa crer dada a 
gran diferencia de educación 
que se aprecia entre eles dous. 

Dende lago que eu non podo 
imaxinar a Lendorio exercendo 
de a!calde á maneira lamentable 
do protagonista de certa foto, 
aquela que apareceu na prensa 
galega para vergoña de nós, 
(foto que, naturalmente, a Voz 
de Galicia non publicou) onde 
se vía a Paco Vázquez, nunha 
actitude moi propia da súa ele
gancia persoal, sacando os cor
nos en solitario na tribuna de 
Riazor cando o Deportivo-Celta. 

Por contra, cadroume unha vez 
de ver a Lendoiro procedendo 
con verdadeira altura no decurso 
dun acto cultural celebrado no 

GALIZA E MUNDO 

GONZALO 

Hotel Samil. Alí, cando lle tocou 
de toma-la palabra, o presidente 
do Deportivo exhortou ós nume
rosos concurrentes a comprar 
accións do Celta, xa que se vía 
apurado na súa campaña finan
ciera. E dicía Lendoiro dirixíndo
se ós presentes, que "xa que es
tamos en Vigo pido que com
pren accións do Celta. Se esti
vésemos na Coruña pediríalles 
que compren do Deportivo". Ve
laí unha boa mostra de franque
za, de humilde eficacia, e sobre 
todo de xogo limpo. E non só de 
habelencia diplomática, ser:ión 
tamén de aberta solidariedade. 

Por iso tampouco podo imaxinar 
a este home nas posturas arro
gantes de Paco Vázquez, como 
cando, nunha arroutad de insa
nía chulesca, expresou publica
mente o seu desexo, referíndo
se ás outras cidades galegas, 
de "sarna para los demás". Ta-

. maño cauce- mular aínda o esta
mos pagando os coruñeses na 
apreciación subxectiva dos de
mais galegos. Tamén é asema
de impos1ble que Lendoiro sa
boteas e constantemente ós 
Concellos do entorno coruñés, 
que é o que está a facer con tei
mosía este alcalde megalóma
no, como presidente nato que é 
da Mancomunidade Comarcal. 

Eu sentinme unha vez dentro da 
pel de Lendoiro, e aínda me doe 
o maltrato que recibiu por parte 
do alcalde. Foi na ocasión do 
primeiro pleno municipal tralas 
pasadas eleccións. Reunida a 

nova Corporación, Lendoiro 
achegouse ó alcalde ofrecéndo
lle a man en felicitación polo seu 
triunfo. E daquela Paco Váz
quez, nun incrible alarde de es
tólida soberbia, rexeitou o saúdo 
ofrecido virándolle as costas a 
quen llo ofrecía. Seguro que a 
Lendoiro non lle afectou a gro
sería do alcalde, tomándoa co
mo propia de quen viña, pero a 
min si que me doeu. Non fun vo
tante de Lendoiro, pero naquela 
ocasión sentínme representado 
por el, como cabeza que era da 
oposición municipal , e ó meu 
rostro chegou a labazada dun 
home que, por impresentable 
que sexa, ten a obriga de se-lo 
alcalde de tódolos coruñeses , 
non só dos que o elixiron. 

T atal que, daquel lonxano artigo 
de "Bocelo", saquei a impresión 
de que ese tal Lendoiro tiña que 
ser un bo home, pois que ben 
claro o amasaba, a senso con
trario, o devandito artigo. Se na
quela diatriba tan férida contra o 
candidato á alacáldía, non se lle 
atopaba maior defecto que o de 
non ser nado na Coruña, tiña 
que ser por forza unha excelen
te persoa. 

Tempo despois, cadroume talar 
un díacon Alvaro Someso, ho
me inquedo, falangueiro e cor
dial, antigo compañeiro de fati
gas naquelas voluntariosas 
Asociacións de Veciños. Dicía
lle eu de Lendoiro que estaba 
viste;> que era un bo xestor de
portivo, e vatse el cortoume en 
seco. "Non; non é tal. Isa é o 
que moitos queren: encasillalo 
na xestión· deportiva. Lendoiro 
non é un bo xestor deportivo 
senón un bo xestor, e punto. 
Un bo xestor para o que lle to
que de xestionar, como ten de
mostrado abondo en distintas 
actiyidades". E alí se puxo o bo 
de Alvaro a menciona-los méri
tos de Lendoiro, que non é do 
caso que eu repita aquí. Pero a 
figura dese óptimo xestor fóise
me configurando, de vagar e de 
lonxe, e velaí que agora me 
atopo con este comunicado 
que, cheo de sensatez, deixa 

ben clara a talla moral do seu 
autor. 

Non quero ver ós meus tillos vi
vindo nun país que semella go
bernado por unha mafia de co
misionistas. A Coruña necesita 
un administrador honesto, alleo 
por completo ós intereses espu
rios; un rexidor que saiba rode
arse de colaboradores, e non de 
lacaios; un alcalde, en fin, que 
sexa alcalde de todos, sencillo e 
dialogante, sen que importe 
maiormente o partido ó que per
tenza. E de non estar atado a 
partido ningún, aínda mellar. Se 
Lendoiro pode ser algún día ese 
home, benvido sexa. • 

MANoEL RIVEIRo LoUREIR.o 
(A CORUÑA) 

Requiem 
polo cura 
das Encrobas 
Moncho Valcarcel querido: 
Deixas na Historia Galega 
Cheiña de pan a moega, 
Ateigada de pantrigo 
Prá nosa fama galega. 
Fixeches a Deus amigo, 
A Cristo, naso irmanciño 
Nunca do Tempro botados 
Por facer del negociados 
De vidas e de facendas, 
Cal acontece a outros cregos 
Ambiciosos, malpocados. 
Gracias, Valcarcel querido 
Porque mantiveches vivo 
Oanceio dos cristianos 
Segundo o exempro de Cristo 
Solidario cos famentos 
Da xustiza dos teus tempros. 
En calquer sitio te acharas 
Tiñas de face-lo mesmo. 
A quen lle prace ser Deus 
Non pode chegar a Demo. 
Cregos hai, meu amiguiño 
Que non teñen máis camiño 
Para gaña-lo Interno: 
Seguir ledos ó quentiño. 
Outros, do Palmar de Troia, 
Pon candados na pirola 
Pra non desflorar doncelas, 
E nos pensamentos, que? 
Ti e teu amigo "Che" -
Segunda edición de Cristo-
A quen maldice o Bispo, 
Que maldizooute a ti. 
Máis bos viviredes sempre 
Na lembranza da boa xente 
E o Bispo ha de finar 
Por sempre xamáis, amén, 
Soio quedará a lembranza 
Do estámago que tén, 
Por sempre xamais, amén.+ 

XosÉ FRAGA IGLESIAS 

Alegacións 
ao estudo 
de impacto 
ambiental 
da planta de 
tratamento de 
resíduos tóxicos 
das Somozas 
O Colectivo de Educación 
Meio-ambiental CEM, en repre
sentación da Asemblea de Gru
pos Ecoloxistas e Naturalistas 
da Galiza, AGENG, organiza
ción que abarca á case totali
dade do movimento ecoloxista 
da Galiza (composto por máis 
de 40 grupos), apresentou ale
gacións ao Estudo de Impacto 
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A ALDEA 

Ambiental da Planta de Resí
duos Tóxicos e Perigosos que 
a Consellaria de lndústria pre
tende instalar no Concello das 
Somozas, e das que destaca
mos as que seguen: 

- Consideramos inadmisíbel 
que a resolución de construción 
da planta sexa anterior á resolu
,ción de exposición a informa
ción pública do Estudo de Im
pacto Ambiental (data de 29 de 
Outubro de 1992 para o anúncio 
de concurso de construción e 
data de 2 de Novembro para ex
posición do estudo de impacto 
ambiental-EIA). 

- O EIA non examina todas as 
alternativas posíbeis para otra
tamento dos resíduos (concre
tamente a redución ou elimina
ción na sua produción ou ben a 
reciclaxe ou 
reutilización), 
contrariamente 
ao manifestado O EIA non 
pola Consella-
ria de lndústria, examina todas 
polo que in- as alternativas 
cumpre o De-
creto de Estu- posíbeis para 
do de Impacto t ta t 
Ambiental da O ra men O 
Gal iza (decreto dos residuos. 
442/1990 de 
13 de Setem-
bro de 1990), 
que abriga a estudar todas as 
posibilidades. 

- O proxecto non trata todos 
os Resíduos Tóxicos e Perigo
sos (RTPs) considerados por 
Lei que se producen na Galiza, 
en concreto nos referimos aos 
gases contidos en recipientes; 
polo tanto o Proxecto non sol
venta o problema dos RTPs na 
sua totalidade. 

- O Depósito de Seguridade e 
a Planta de Tratamento encon
transe a unha distáncia superior 
á recomendada no "Estudo so
bre resíduos industriais da Gali
za" realizado por encargo da 
Consellaria de lndústria pro 
Gibb & Hill Española S.A. : hai 
5.500 metros de distáncia, ain
daque o EIA, impreciso neste 
ponto, sinale 4.800 metros. 

- Non se estabelecen medidas 
para o control de persoas e ani
mais nas zonas de tratamento e 
de depósito, pois non se crian 
procedimentos nen mecanismos 
de control. 

- Son insuficientes e/ou non se 
contemplan medidas de seguri
dade e programas de actuación 
en caso de accidentes, en con
tra do que se estabelece no arti
go 1 2~32 da Lei de Resíduos Tó
xicos e Perigosos do Estado. 

- En canto aos efluentes gase
osos non se citan cales son nen 
a sua cantidade, ainda que re
coñece que se van producir, o 
que converte ao EIA en pouco 
rigoroso para ser un proxecto 
de tales características e de tan 
importantes implicacións am
bientais. No que respeita aos 

AS MULLERES 
DO PRESIDENTE 

NANINA SANTOS 

Lucíndose en flamante executiva aseguran que o seu non ven 
de ser mulleres. Nen cuota, nen porcentaxe; non para florear 
nen lucir como xarrón ou búcaro. É mérito e valía que non así 
as demais (socialistas, de izquierda unida, sindicalistas, con res
ponsabilidades aqui ou acolá sempre que non sexan do parti
do popular). 

Escoito entusiasmada. Están contentas de que El, José María 
Aznar (de Clinton, de González, de Fraga, etc. falamos outro 
día), as tiver seleccionado e nominado. Mesmo en rolda de · 
prensa anterior ao congreso, antes dos votos á nova. executiva, 
o presidente deu por feíto que elas departirían con el, e cos 
seus, na sua executiva. 

Non teño nada en contra (antes ben a favor) de que aparezan 
fora da. cociña. En política máis. Eles son abrumadora maioria 
e non o fan mellor. Xa falaremos delas cando haxa número 
significativo. 

Non sei por que repiten que o delas é por mérito. O das demais? 

Haberá quen pense ainda nestes tempos e aós tantas compro
bacións, que as mulleres todas "tontas, tontitas, burras e burri
tas" porén ti , Ti ... "Nena, ti es especial".+ 

efluentes líquidos destínanse ao 
tratamento nunha depuradora 
que ainda non existe e da que 
neste proxecto non se analisan 
as suas características, algo de
masiado grave tendo en canta a 
abondáncia de acuíferos e po
zos na zona que se contamina
rían irreversibelmente, asi como 
que estes acuíferos van aos ríos 
Mera e Xúbia, que desembocan 
nas Rias de Ortigueira e Ferrol, 
coas graves consecuéncias am
bientais nas duas rias e sócio
económicas que isto acarrexaria 
ao sector pesqueiro e maris
queiro. Sinalar ademais que a 
Ria de Ortigueira foi incluída a 

instáncias do Governador espa
ñol (Consello de Ministros no 
ano 1992), no Convénio Interna
cional de RAMSAR de protec
ción de zonas húmidas, polo 
grande valor ecolóxico que ten a 
nível europeu, e que se encen
tra no Rexisto de Espazos en 
Réxime de Protección Especial 
da Xunta da Galiza (habitan 
máis de 150 espécies de aves e 
é considerado como a mellar 
zona na distribución do pato cu-
11 er, Anas clypeata en toda a 
Cornixa Cantábrica. 

- En canto aos próprios resí
duos que entran, a sua tonelaxe 
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VIGO: 
Avda. da Florida, 6 (Travesas) 
San Roque, 156 
Salamanca, 12 (frente Povisa) 
Zamora, 61 
Zamora, 28 
Travesía de Vigo, 125 

Lorient, 14 (Balaidos) 
Camelias, 107 
(esqu. á r/ Ourense) 
Travesía de Vigo, 159 
Vía Norte, 31 
Pizarro, 95 

MARÍN: 

CENTROS DE PERFUMER·IA - DROGUERIA 

Pi i Margal!, 143 (Peniche) 
Rosalía de Castro, 45 
Sanjurjo Badía, 93 
Fragoso, 56 

Calvo Sotelo, 6 
Calvo Sotelo, 133 
Real, 3 (Cantoarea) 

supera á de efluentes que saen, 
non estabelecéndose medidas 
para o resto; asi como non se 
estabelecen dispositivos para 
asegurar que os resíduos provi
rán na sua totalidade da Galiza. 

- O proceso de exposición pú
blica do EIA foi irregular e a sua 
consulta dificultosa. O dia 2 de 
Decembro (en pleno prazo de 
exposición ao público) os fun
cionários da Delegación da 
Consellaria de Industria na Co
ruña non souberon dar informa
ción de onde se encontraba pa
ra examinalo. 

Consideramos, baseándonos nas 
alegacións apresentadas qu o 
Estudo de Impacte Ambiental da 
Planta de Tratamentos de RTP's 
é pouco sério e carece da rigoro
sidade que deve ter un E IA para 
un Proxecto destas característi
cas que posue tan importantes e 
graves implicacións ambientais. 

Por todo isto solicitamos a para
lisación do proxecto e a elabora
ción dun novo Estudo de Impac
te Ambiental que se axuste á le
xislación europea e estatal so
bre Resíduos Tóxicos e Perigo
sos, máis rigoroso e sério que 
contemple os pontos enriba 
mencionados. 

Consideramos necesária unha 
solución aos Resíduos provoca
·dos pala indústria pero esta de
ve apontar a unha produción 
máis limpa e non cara a unhas 
medidas orientadas a desemba
razar-se ficticiamente dos resí
duos producidos.+ 

XACOBE MELÉNDEZ FASSBENDER 
(A CORUÑA) 

A serpe que se 
morde a cola 
Acaece que os que antes se ne
gaban rotundamente a talar gale
ga agora o talan cando convén. 
Acaece que os que sempre o ta
laban, seguen talando "por ra
zóns políticas", abrigando aos de
mais, pero seguen, sen embargo, 
a corrente política dos que agora, 
de súpeto, talan galega por con
ven iénci a. Acaece que no eiro 
cultural galega, naque! que se im
pón, o importante é talar galega, 
e o de menos é a intención de
trás e o contido por dentro. Acae
ce que aquí é posíbel ser un pa
leto mental e á vez deixar cair pa
labras como fomentar, a nosa lín
gua, ideoloxia, etc. Acaece que 
esta mesma xente que tala, en 
galega, de adiantos, progreso e 
cultura é a que da coba aos arce
bispos, represores, ex seminaris
tas e cultivadores do de antergo. 

Mágoa que un idioma tan expre
sivo e denso como a fraga de 
Cecebre de Wenceslao sexa a 
ferramenta propagandística e 
meio para fins alleos á sua pró
pria sinxeleza de tanta xente. + 

IAM EMMEIT 
(VIGO) 

agoiraron antes da Feira 
do Cocido: "Asistirán 
unas 50 mil personas". 
Ao dia seguinte veu a 
confirmación: "Asistieron 
50 mil personas". 
Deberian chamarse 
"Feiras con 
planificación central". 

Manuel Garrido 
• embaixador en Vigo do 

Pelegrin está ledo. O 
Xacobeo 93 xa ten 
oficina própria. Antes 
Garrido tiña que recebir 
nos locais do PP. É 
como se ao Camiño de 
Santiago lle quitaran 
unha curva. 

Os rapaces famentos 
de Somália xa non saen 
na tele. Agora vense 
nenas correndo detras 
dos jeeps dos marines e 
soldados apontando con 
pistola -de bromas- na 
sien de africanos de 
aspecto picara. 

Otília Seixas 
pronunciará unha 
conferéncia en Nova 
lorque o 19 de Marzo. 
Falará sobre a sua obra 
literária na Universidade 
de Newpont. Os 
norteamericanos, tan 
proclives a asexar na 
vida familiar dos 
políticos, escoitarán os 
cartilleos de Seixas 
sobre os Conselleiros 
galegas, entre eles o 
seu home, Vázquez 
Portomeñe, e que xa lle 
deran pé a escreber o 
seu libro máis coñecido 
Viuvas de vivos. 

"Viches onte o da 
M·1 , ?" 1 a. , pergunta M.S., 
pai dun preso do Grapo 
e roxo teten. Refí rese a 
unha tertúlia que emite 
un dia á semana a 
emisora conserva 
Antena 3. Até as beiras 
do Camarada Arenas 
chegan os discursos do 
poder. Neutra época as 
esquerdas eran máis 
precavidas cos púlpitos. 
Ninguén viu nunca a 
Dolores lbarruri 

O PORRIÑO: OURENSE: 
Ramón González, 17 Avda. da Habana, 115 

ARCADE: A GUARDA: 
]. Solla , 33 Joaquín Alonso, 1 

(esquina á Praza Nova) 
BAIONA: 
Avda. Monte-real, 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
J Antonio, 7 (Cine Río) 
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lendo El Alcazar. 

· Paco Vázquez, a 
pegada dun príncipe, 
biogr.afia de recente 
aparición, non será 
vendida ao público por 
El Corte Inglés de A 
Coruña. A citada 
empresa ten unha 
extensa peripécia coa 
información. Fixo o 
posíbel para que non se 
editase, unha vez 
impresa, unha história 
de El Corte Inglés 
realizada polo asturiano 
Javier R. Cuartas. O 
no me "El Corte Inglés " 
foi borrado de todas as 
notícias posteriores ao 
atentado de Hipercor en 
Barcelona, mália que 
este centro non é máis 
que un hipermercado do 
Corte. Posteriormente, 
outro atentado en El 
Corte Inglés de Malaga, 
fixo que directivos da 
empresa fosen 
chamando a todas as 
emisoras e xornais para 
que calasen a notícia, 
lembrando que 
reforzarian a campaña 
de publicidade. 

William Defoe .:...actor 
feo pero suxestivo
deixa cair a pinga de 
:era dunha vela sobre a 
espeteira de Madonna. 
Un dos dous verte 
champan enriba e, 
finalmente, Defoe lambe 
a mistura. Esta receita 
:te cociña erótica 
oretende estimular nos 
;:>róximos meses aos 
espectadores 
~orteamericanos, como 
xa o fixo antes Instinto 
Básico e, hai alguns 
anos, 9 semanas e 
média. Son propostas 
ieblemente morbosas 
-:JUe demostran a 
intelixéncia do 
~apitalismo ao se 
oreocupar do que farán 
':>S seus cidadáns os 
Sábados pala noite. 

•••••••••••••• 

A f ormalizac;ao 
da língua está 
por baixo 
da política? 

Permita, antes de mais, agradecer-lhe 
o facto de A Nosa Terra ter publicado, 
nas pp. 14 e 15 do núm. 554 (28 de 
Janeiro de 1993), a entrevista que 
Xan Carballa faz a D. Constantino 
García González, secretário da Douta 
e dantes Diretor do ILG. Agradego-lho 
por dous motivos principais: 1.- Por
que o senhor secretário náo tem pos
sibilidades de expor noutros meios os 
achados científicos seus e dous seus; 
náo seria bom que támanhas investi
gagóes ficassem ensumidas no silen
cio. 2.- Também porque o senhor, co
mo bom filólogo, procura sempre con
tribuir a "destruigáo" de preconceitos e 
verdades a médias, que póem mais 
cada vez em situa9áo precária a Co
m un idade Linguística galega, -por
quanto desarmam racionalmente as 
camadas populares. Náo é bom que a 
eito se espalhem as "opinióes" dos no
jentos lusistas sem o contraponto agu
do, embora raras vezes exprimido, da 
doutrina consistente e sólida que os 
pobrinhos isolacionistas mal podem 
espalhar. 

Agradecido, passo a assinalar alguns 
dos preconceitos, hoje dominantes na 
Galiza, cujo remédio assinala d. Cons
tantino: 

1.- O uso de "castelanismos" pela 
gente nao evidencia nenhum 
processo de aculturac;ao, mas 
urna consciente e livremente 
decisa escolha cultural 

Contra tamanho preconceito, D. Cons
tantino póe de manifesto e bem prova
do que "a lingua é do pobo". Arrazoa 
prudente: "Ternos que deixarnos de 
parbadas á hora de admitir ou non pa
labras porque sexan castelanismos". 
Continua a razoar comparando , se
gundo faz arreu , a situa9áo galega 
com a alemá, como se sabe, táo próxi
ma da galega: "Os alemáns, que son 
moi protectores do seu , veñen de ad
mitir computer, e nós dixemos ordena
dor que é unha palabra francesa". 
Nós, com toda a certeza, está por ''fa
bricantes e vendedores de computado
ras'', e por "programadores", todos 
eles abundosamente assentados na 
Galiza e utentes exclusivos de galega. 

Insiste D. Constantino: "É a xente a 
que decide as causas" . A sua argu
mentagáo é fa] definitiva: "¡Se non fo
se así, estaríamos ainda falando la
tín!". A inferencia, além de filologica
mente carreta, é clara: Há mudangas 
nos comportamentos sociais; portanto, 
é a gente náo só a que as aceita, mas 
sobretudo a que as programa, decide 
e executa livremente. Ninguém teoriza, 
ninguém projeta, ninguém manda, nin
guém dirige; sao todos, a gente, o Pa
vo, contituido em feliz Fuenteovejuna 
(que foi decerto anterior a Grandola). 

O que, em tal suposto .evidente, náo 
alcango a entender de todo sáo os mo
ti vos aduzíveis para justificar a 
existencia e atividade "científica" de 
académicos e linguistas , a comegar 
pela do entrevistado: Como é que se 
permite "recomendar" Causas da lin
gua trás Cousas da lingua, na TVG, 
artiguinho trás artiguinho, em La Voz 
de Galicia, essa ou essoutra "solu
ción"? Ainda mais a seguindo o "razo
amento" do Professor, "notável" no 
Reino da Espanha, como é que o Pa
vo gal ego, táo dono de seu , "precisa" 
dos políticos e governantes espanhóis, 
e da polícia e exército espanhóis, e 
dos ensinos universitário, secundário e 
primcírio espanhóis, e dos tribunais e 
penas espanholas? 

Eu náo saberia responder essas 
questóes, mas reconhego que também 
nao sei desde a racionalidade explicar 
o mistério trinitário e, porém, a Trinda
de é. Felizmente, noutro momento da 
entrevista, o secretário da Douta, sem 
nos elevar a esse sagrado segredo da 
divindade, tira todos os meus desen
tendimentos. Diz: "as imposicións des
de arriba provocan reaccións en con
tra"; e esclarece táo alto "princípio" 
com um exemplo, muito ao caso: "Os 
galegas tiñan a obriga desde o século 
XVIII de aprender castelán na escola e 
a xente pasou". Como ele próprio assi
nala a seguir, os galegos "passaram" 

porque a 1mpos19ao se tez sem inte
ligencia: portanto, hoje quejá náo "pas
sam" a imposigáo está a "ser feíta inte
lixentemente"? lnsinuo este "razoa
mento" desde a experiencia constanti
niana, firmada no p~ocedimento indis
cutível de quem diz o que faz. 

Caberia questionar essa inferencia se 
contradissesse aqueloutro "princípio" 
de que "é a xente a que decide as cau
sas". Porém, náo há nenhuma contra
digáo: basta com que, cusano ao seu 
pesar, o Secretário da Douta reconci
lie, merca de subtis e sinuosos proce
deres, realidades apenas aparente
mente confrontadas; nese caso obraría 
como Bertand Du Guesclin, cavaleiro 
cordial do inteleto e a mesura, que 
nem tirava nem punha reí, mas ajuda
va o seu Senhor. Na entrevista tal sub
tileza fica de manifesto quando se re
fere a um 'Seminario sobre o galego 
nos medios de comunicación': "Naque! 
seminario vino moi claro: todos os di
rectores [dos jornais "galegos'J dixeron 
que lles gustaría que houbese máis 
presencia do galega, pero non é fácil , 
hai que ir pouco a pouco. Penso que é 
verdad". Entre o gosto dos diretores e 
empresas , e o gasto da gente , sem 
dúvida é sempre a gente a que mais 
ordena (como em "Grandola, vila mo
r.ena") . Decerto a persistencia dos 
meios massivos de comunicagáoem 
fazerem propaganda comercial e políti
ca deve-se em exclusivo ao gosto da 
gente, que os diretores conhecem e 
satisfazem. Será, segundo Lope de 
Vega disse das obras teatrais, que "Ya 
que las paga el vulgo es justo I hablar
le en necio para darle gusto". Sublime 
decisáo! sabedoria excelsa! 

2.- A língua está a servic;o da 
política, de modo que um estado 
normal se define pelos usos 
normalizados da sua língua 
nacional 

Insisto: as contradic;óes no discurso 
constantiniano sáo apenas aparentes. 
A "coerencia racional", a "consistencia 
teórica" e a "inferencia carreta" predo
minam constantes, mesmo quando D. 
Constantino confessa o seu medo a 
"que se faga política coa lingua". É 
saudável que táo razoavelmente nos 
convenga de que "a lingua está pro ri
ba da política", sobretudo por cima da 
política de quem, obediente ao ''fálalle 
galega'', coloca mal os pronomes. Ex
plica lúcido e benévolo o ex-Diretor do 
ILG: "penso que esa persoa está xo
gando políticamente e o galego non lle 
interesa porque non se esforza en fa
lalo ben [ó, se d. Constantino se escui
tasse nas suas "Cousas da lingua" ... !]. 
O esencial é que non se convirta o ga
lega nun problema político''. 

Convém,te-lo bem presente, porque, 
quando Elio António de Lebrixa disse o 
que disse, náo aludía a nenhum "pro
blema político". Lembremo-lo; em 
1492, o esclarecido previsor do "Quin
to Centenário" deixou escrito (na lín
gua da Castela dominante): "que siem
pre la lengua fue compañera del impe
rio; i de tal manera lo siguió que junta
mente comengaron , crecieron i flore
cieron, i después junta fue la caída de 
entrambos". 

É ciencia (política) a que estava a fazer 
o Lebrixano, quando elucidava, nesse 
"Prólogo" a Gramática castellana, 

"que después que vuestra Alteza [Isabel I de 
Gaste/a] metiesse debaxo de su jugo mu
chos pueblos bárbaros i naciones de peregri
nas lenguas, i con el vencimiento aquellos 
temían necessidad de recibir las leies quel 
vencedor pone al vencido, i con ellas nuestra 
lengua, entonces, por esta mi Arte, podrían 
venir en el conocimiento della, como agora 
nosotros deprendemos el arte de la gramáti
ca latina para deprender el latín . 1 cierto que 
assí es que no solamente los enemigos de 
nuestra fe, que tienen necessidad de saber 
el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, 
[sic], navarros [refere -se aos súbditos do 
Reino de Navarra, que Fernando "el Católi
co" conquistará e anexionará em 1512}, ita
lianos, i todos los otros que tienen trato i 
conversación en España i necessidad de 
nuestra lengua, sí no vienen desde niños a 
la deprender, por uso, podrán la más aína 
saber por esta mi obra". 

Decerto Lebrixa considera que a lín
gua náo é "problema político'', mas só 
tema de política na,cional, segundo ho
je conviria dizer. E justamente o que 
D. Constantino explicava no "Estudio 
introductorio" a sua edi9áo da Gramá
tica castellana por el Licenciado Villa
Ión (Antuérpia , 1558). Editou-lha o 
C.S.l.C. em 1971, justamente o ano 
em que o "Servicio de Publicaciones" 
da Universidade compostelana lhe 
perfilhava Gallego 1 .. Em tal "Estudio" 
D. Constantino estima válidos alguns 
assertos que, por expresamente tira-

dos das gramáticas de Villalón e do 
próprio Lebrixa, merecem especial 
consideragáo ; confiram-se com as 
afirmagóes que o Professor faz acerca 
do seu "galego normativo". A modo de 
exemplo seleciono algumas passa
gens das, reproduzidas na língua ori 
ginal: 

"Pero hay todavía otro interés man ifiesto al 
codificar la lengua: el interés político . Los ro
manos habían llevado su lengua por toda 
Europa como medio de expansión, y, por 
tanto, el pueblo que tuviese su lengua más 
perfeccionada tendría más ventajas para 
conseguir su hegemonía sobre los demás 
países. Villalón se siente orgulloso de la ta
rea que realiza: "Y ansi agora yo como siem
pre procure engrandeqer las cosas de mi 
naqion: porque en ningun tiempo esta nues
tra lengua se pudiesse perder de la memoria 
de los hombres, ni aun faltar de su perfeqion, 
pero que a la continua fuesse colocandosse 
y adelantandose a todas las otras y también 
porque la pudiessen todas las naqiones 
aprender; pues el bien es mayor cuanto mas 
es comunicado: por estas razones volvemos 
a encontrar sus sentimientos patrióticos por 
haber desarrollado esta empresa ( ... ] 

Estos pensamientos de Villalón no eran origi
nales, pues ya los encontramos expresados 
en Nebrija. Veamos cómo incluso Villalón co
pió frases íntegras de Nebrija: "I , por que mi 
pensamiento i gana siempre fue engrande· 
cer las cosas de nuestra nacion i dar a los 
ombres de mi lengua obras en que mejor 
puedan emplear su ocio, que agora lo gas
tan le iendo novelas o istorias embueltas en 
mil mentiras i errores, acorde ante todas las 
otras reduzir en artifizio este nuestro lengua
je castellano ... " (Gram ., pág. 9) . 

[ ... ] Y este pensamiento será aceptado pos
teriormente por otros escritores renacentis
tas: el desarrollo político de una nación está 
en relación con el desarrollo de su lengua 
(ediqao de D. Constantino , pp. XVIII-XXI) . 

Por fim, depois de transcrever a mes
ma citagáo da Gramática lebrixense 
que acima reproduzáimos, estabelece 
D. Constantino: 

"Como decíamos más arriba, estos ideales 
de unión lingüística , que en nuestro páis 
[Reino de España] no se sintieron tan acusa
damente como en otros países europeos, 
estaban ligdos a motivos políticos". 

Náo vale a pena comentar nada: no 
comment! 

3.- Alguns "supostos", a modo de 
conclusóes (provisórias) 

É na sequencia da linha argumentado
ra, táo brilhantemente sustentada por 
O. Constantino ao longo da entrevista, 
que entando e interpreto as afir
mac;óes citadas. Acho nelas os supos
tos apontados, cuja verdade e legitimi
dade o entrevistado náo se detém a 
discutir, nem o entrevistador comenta: 

a. "esa idea de xentes como o meu 
amigo Alonso Montero, de impor o ga
lego e botar fóra o castelán ... se o cas
telán en douscentos anos non conse
guiu eliminar o galegol" implica os su
postos: 

(O. 1.) "o idioma galego é restrita a con
centradamente língua espanhola"; 

(0.2) "é proibido concebar que o galego 
ultrapasse as frontairas territoriais e 
pessoais dos cidadáos espanhóis na
das na Comunidade Autónoma Galiciéi' ; 

(1) "o castelhano náo se impós aos ga
l egos; antes, é língua da sua livre 
eleigáo"; 

(2) "as interferencias de castelhano no 
galego sáo, neste, derivas naturais, de 
modo que sempre existirá fiel a si pró
prio, até soba aparencia de espanhol". 

b. "O que se conseguiu nos últimos 
anos toi que os políticos talasen publi
camente en galego e antes era un de
sastre. Foise progresando" implica os 
seguintes supostos: 

(3) "é necessário que se náo efetive 
nenhum projeto político para Galicia; 
apenas vale que os Notáveis partida
ristas espanhóis falem (e só talem) ga
lega"; 

(4) "qualquer maneira de os Notáveis 
espanhóis falarem o idioma de Galicia 
náo é um desastre"; 

(5) "háo de estimar-se como progressi
vos os atos que contribuem a unidade 
linguística e cultural da indivisível Pá
tria espanhola, em que Galicia está in
tegrada". 

c. "O galego ten que ímporse pouco a 
pouco; non podemos cambiar a situa
ción da noite para a mañá e digo isto 
desde un punto de vista marxinal. Pero 
debe ser unha imposición decidida po
los galegos" está a implicar, além do 

suposto (1) , estoutros, consequentes 
como (5): 

(6) "é necessário e iremovívelo estado 
de cousas espanhol, portanto, o galega"; 

(7) "os cidadáos aspanhóis de Galicia 
persistiráo em se estimar espanhóis, 
portanto, háo de ser primariamente 
castelhanófonos". 

Lembremos o facto de, aos efeitos da 
cultura e da adminsitragao , o quadro 
constitucional ser difícilmente mudável. 
No art. 3º prescreve-se e garantese o 
conhecimento abrigado do idioma na
cional da Espanha por todos os ci
dadáos, enquanto nem se prescreve 
nen se garante o conhecimento das de
claradas "demás lenguas españolas". 

d. ''.A lingua que ternos nós ten unha 
tradición de máis dun cento de anos na 
escrita. Que chegue un señor e diga 
que en galego non digamos "solución", 
senón "soluqáo" non ten nada que ver 
co galego. Dígame un problema con
creto e eu contesto", sob formulac;áo 
em aparencia inocente, implica: 

(8) "o idioma galega carece de tra
dic;ao gráfica anterior ao século XIX"; 

(9) "em galega tanto dá falar como es
crever, com tal de que se de preferen
cia a oralidade nao cultivada"; 

(10) "em Galicia nunca houve pessoas 
capazas de usar o galego como lfngua 
de cultura"; 

{11) "só os usos populares de lavregos 
e marinheiros podem estimar-se re 
ferencia de corre9áo idiomática para 
os usos cultos do galego"; 

( 12) "cumpre rejeitar qualquer outro 
critério de corregáo, incompatível com 
o popular"; 

(13) "essas compatibilidades e incom
patibilidade sáo definidas e decididas 
pelos órgáos administrativos e acadé
micos do Reino da Espanha, assentes 
em Galicia" . 

Outros supostos, variegadamente for
mulados, "alentam" nas respostas de 
D. Constantino: 

(14) "o galega, idioma regional da Es
panha, é conjunto de diferengas, oca
sionais e versáteis, a respeito do cas
telhano, língua nacional da Espanha; 

(15.1) "portanto, só cabe estudar e for
malizar casuisticamente o galego"; 
(15.2) "portanto, a questione della lin
gua (ou Orthographia), constituí para o 
galego um problema insubstancial, in
concreto; é um náo-problama". 

Eis o idioma galega na visáo constanti
niana, na visao do ILG. (hoja RAG); 
eis os supostos, hoja operantes, do 
posicionamento isolacionista. • 

ANTONIO GIL HERNANDEZ 
DA AssOCIACÁO DE AMIZADE " GALIZA-POR

T 'GAL" 

P.S.· 

1.· "Dábanche unha hostia" será, em boca 
de D. Constantino, urna expressáo culta do 
galega normativo elaborado nos"obradoiros" 
do ILG? 

2.- "O volga non é autoridade de nada. Non 
existe oficialmente. O único que existe é o 
diccionario da Real Academia" diz D. Con
tantino a respeito do "vocabulário ortográfico 
da lingua galega". Lembro-lhe, Sr. Diretor, o 
art. 3Q do Decreto 17311982 (de 17 de No
vembro) , apelado "sobre a normativización 
da lingua galega" e publicado em 20 de Abril 
de 1983: 

"El Instituto de la Lengua Gallega queda au
torizado para elaborar el Vocabulario Orto
gráfico Básico de la Lengua Gallega , que 
tendrá el carácter de inventario de las pala
bras básicas del idioma y de prontuario de la 
ortografía adoptada por el presente Decreto. 

"Para tener carácter oficial el Vocabulario ci
tado no precisará de la autorización del Go
bierno de Galicia siempre y cuando sea pu· 
blicado en el plazo máximo de dos años". 

Mas esse prazo foi generosamente ultrapas
sado sem que o ILG publicasse nenhum Vo
cabulário, nem sequer um instintivamente 
básico, salvo aquele que, alcunhado de anti· 
feminista, editaram as Xerais de Vigo. 

3.- Por fim, no Principado de Astúrias talvez 
lhe digam "traidor" a D. Constantino náo por 
se ter dedicado ao galega, mas por se decla· 
rar contrário a formalizaqao e aos usos insti
tucionais da "llíngua" no Principado, segundo 
me informou há tempo um académico da 
Douta asturiana. 

Entreviste A Nosa Terra a pessoas interes
sadas pelo asturiano, membros ou náo da 
Academia de la Llíngua Asturiana, e recebe
rá mais acabadas explicagóes ao caso. 
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Viaxe a Blanco Amor da man de Gonzalo Allegue 
A primeira biografia completa do escritor explica aspectos inéditos do exílio americano 

•G.LT. 

A crónica biográfica de 
Eduardo Blanco Amor, 
resultado dunha 
demorada investigación 
de Gonzalo Allegue 
(1985-1992), permite 
enxergar a traveso de 
episódios concretos 
unha perspectiva 
completa das relacións 
interna entre os 
di tinta ideoloxias no 
exílio de ultramar. O 
relato preci o da máis 
inten a vida da 
xeración literária de 
entre-séculos, serve de 
guia para a 
reconstrucción de 
aspectos históricos do 
nacionali mo. O libro 
ven de er editado polo 
elo Nigra co título 

Eduardo Blanco Amor, 
Biografía) chante dun 

xuiz a usen te. 

" a cociña galega exi te un prato, 
barroco pero exqui ita para moi
tos -e crebe Allegue obre a caso
na de Grixoá, da familia materna, 
na que Blanco Amor pa ou tem
padas de nena-, o seu caldo é a 
pre tiditixación: o Verbo fai e Pa
zo. Calquera e critor que e pre
cia e deberia ter un na ua rai
ce . ele levantarán o sangue e 
area galego feito de darniña 
exángües que esbagoan nas solai
na , cabaleiro fumeta e ata opió
íomano e paxe que ensinan a u
biar ao maldito merlo . Ri co, 
Lo ada Diéguez, Otero Pedrayo 
tiveron cadan eu pazo. E por u
po to Valle e Pardo Bazán". 

Entr mull r 

O autor cita un do per oaxe da 
novela Los Miedos: "A verdade é 
que ca e nengun rapaz da no a 
idade tiña o pai no eu sítio. E á 
vece nen a nai". Víctor Blanco, 
pai de Eduardo "ca ou coa viúva 
Aurora e tal como veu desapare
ceu. Ao e vaer e deixou no futuro 
e critor dous legados de regular 
importáncia: un o apelido Blanco, 
que el herdara directamente da 
Virxe Blanca de León, e outro, un 
feroz resentemento e xenreira pola 
figura pantasmal do pai". Asi des
crebe un entorno familiar "no que 
medrará entre mulleres soas . A 
nómina é longa: as suas irmás Xu
lia e Marina, as suas tias Alexan
dra e Pepita ( ... ) E Aurora, sobre 
todo a enfeitizante Aurora, súa 
nai, a quen o neno adora". 

O seguemento da carreira xorna
lística de Blanco Amor en Améri
ca é completo na biografía de 
Gonzalo Allegue. As polémicas 
repétense. En Outubro do 26 con
testa a acusación de ter celebrado 
a Alfonso XIII. Seguirán outras 
denúncias, sempre retrucadas, co
ma a de ter recibido favores do 
cacique Bugallal. Todas as diatri
bas levan baixo veos ou directa
mente alusións á sua homosexua-

Blanco Amor con Azaña na entrevista que lle fixo no exilio. Desde as emisoras e a prensa E.B.A. foi un fustigador implacá
bel do fascismo. 

lidade. Os cambios de directiva 
da Federación de Sociedades Ga
legas son parte desta regueifa. "O 
Partido Socialista Español en 
connivéncia co arxentino afia as 
suas armas e vai dar a batalla no 
V congreso da Federación, a fi
nais de 1927. Cómpre controlar 
este congreso como sexa. Máis 
expertos ou cunha práctica políti
ca máis contrastada, conseguen 
copalo e desaloxaren dali aos que 
chaman nacionalistas. Inmediata
mente, a Pondal é expulsada da 
Federación; EBA e o seu equipo 
demiten deseguido". 

Ruso-gal ego 

No 29, "EBA, cada vez máis arre
dado do reaccionario Lence [di
rector e proprietário do Correo de 
Galicia, no que comezara o autor 
de Xente ao Lonxe] pero asustado 

'Aspecto capital 
da biografía de 
EBA como é a 
sua relación 
con Castelao 
cruza o libro de 
Allegue'. 

polos trapicheos de Céltiga, atrin
chérase na Federación. Ali é un 
gurú, un intocable que pode facer 
ese xomalismo que tanto o esti
mula. É un dos engominados na
cionalistas ruso-galegas dos que 
tanto se burlan so socialistas inter
nacionalistas; pero el non fai caso 

e alentaqo por Risco segue adiante 
co berro Como en Irlanda". Un 
socialista ofendido resposta de 
forma brutal "Blanco do Amor 
masculino, segundo o dicir da co
lectividade, é un cundangote des
graciado e un lindo gallego. 

O enfrentamento entre as frac
cións do exílio aumenta en com
plexidade cando a Pondal saque o 
seu voceiro A Fouce. "En Maio 
(1930) constituese a sección ar
xentina da Orga, nos locais da Fe
deración e Blanco Amor figura no 
comité fundador ( ... ) A agresivi
dade dos arredistas contra os que 
eles chamaban o grupo de orguis
tas (Alonso Ríos, Blanco Amor, 
Cao Turnes, etc), vaise exacerban
do cada vez mais". A Pondal cha
ma "español" a Alonso Rios; "in
conscente e veleidoso" a Blanco 
Amor e "bó rapaz de raposeira 

ideoloxia" a Suárez Picallo. Alle
gue sumariza as acusacións cruza
das: "Esta era a animosa situación 
entre os emigrados: pseudolíderes 
da galeguidade que embolsaban 
os cartos "pro casa de Rosalia" ou 
"pro libro galego"; socialistas que 
soben á peana totalitária axuda
dos polo escapulário fascistón de 
xenerais e xénios; socialistas esta
linistas que chatan de maricas e 
vividores aos galeguistas modera
dos( ... )". A este cadro súmanse os 
que se reagrupan arredor de A 
F ouce "que axiría empezará a se
gar a esquerda e dereita". 

Gonzalo Allegue sinala no limiar 
que o relato de Dalila Saslavski 
val por un libro. Tras dun reconto 
moi preciso das posicións do exí
lio arredor da República e despois 
das duas viaxes de EBA á Galiza, 
no capítulo Dalila en Guerra 
( 1936-39, o autor novela con gran 
brillantez o relato que a Saslavski 
fai do compromiso de EBA coa 
republica. "Ninguén pode negar o 
traballo republicano de EBA en 
Bos Aires. Traballou coma cal
quera -proba <liso é o estrés de Fe
breiro- e dáballe igual organizar 
unha exposición de carteis de gue
rra na Federación que a cea de 
despedida ao embaixador demiti
do, o Primeiro Congreso Arxenti
no de Axuda á República Españo
la, que os traballos do Padroado 
de Axuda ás Víctimas Antisfascis
tas. E ata din que foi espia porque 
recomendado por Suárez Picallo. 
Traballou para o Servizo de Infor
mación da República". 

No Blanco Amor dos anos da 
Guerra hai "como unha necesida
de de mortificar, coidadosamente 
agachado nun discurso ideolóxico, 
un desexo de revolverse que co
rresponde a un home ferido. Qui
zais sexa o afogo de vivir na bur
gulla batida de emigrantes e exi
liados, o ar requentado e denso do 
gran acuario galego-porteño no 
que sinte doblemente ferido polo 
fascismo español (o arxentino ob
sérvao confuso, porque Perón, a 
quen logo chamará domador de 
homes, o fascina) e pola incom
prensión do que chama galeguis
mo mesiánico do apontador res
paldo de Ouro. Por conseguinte, 
envelena a sua pruma e arremete". 

Outro aspecto capital da biografia 
de EBA corno é a sua relación con 
Castelao cruza o libro de Allegue. 
"El Orensano, órgano do círculo 
que dirixen Castelao e os seus 
afins, despácbase en Outubro cun 
inmisericorde editorial contra el. 
( ... ) Poi como se EBA o estivese 
esperando ou fara unha orde para 
el. O 27 de Outubro contrataca no 
artigo Unidos como nunca". 

Os últimos anos, despois de regre
sar a Galiza no 65 ocupan os dous 
capítulos derradeiros. "Na prima
vera do 66, un ano despois do re
greso, EBA ten todo xa moi claro: 
terá que vivir da pluma. Segura
mente sen querelo, corta en dous o 
século literário galego, zurzido de 
escritores funcionários amateurs. 
( ... )En fin, escribe ou morre. Iso é 
todo. Tamén están as conferén
cias, dinlle. Tamén, claro. Nada 
do que fixera durante 45 anos va
lía agora. Sobrevivírase; o premio 
era banco e grillón de novo, como 
se tivese 30 anos e non setenta, 
que iso a ninguén lle importa".+ 
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Entruideiro dos anos 40, Arcos. Mazaricos. 

Mazaricos 
volve correr os entruidos 
Despois de tres décadas sen celebrarse 
Mazaricos recupera unha das suas 
tradicións máis enxebres, a do 
entruido, este ano despois de tres 
décadas sen celebrarse, os mozos de 
Arcos, e alguns non tan mozos, 
volverán encher os nosos lugares e 
camiños cos desfiles do "exército dos 
panos", coa ledícia burlona dos vellos 

e os cantos cantados do coro de 
cegos. Van correr os entruidos, ciscar 
a sua grácia festiva durante todo o 
mes de Febreiro, desfilando, tocando 
a pandeireta, bailando, cantando, e 
ríndase de todo e de todos, polas 
aldeas, a feira da Picota, e algunha 
vila da ribeira. 

• XESUS ANTÓNIO XURXO LEDO 

A orixe do entruido pérdese nas 
tebras do tempo. Hai duas teorías 
que explican o seu nacimento: un
ha que relaciona o seu início con 
festas pre-históricas e paganas nas 
que se convocaban os espíritos 
protectores da terra para que as 
colleitas fosen boas, e as fémias 
férteis. A outra teoría, defendida 
pola maioría dos entendidos, situa 

a orixe do carnaval na idade mé
dia, como antagonista da coresma. 
Os praceres da carne, a troula, e o 
divertimento, frente ás abstinén
cias, aos arrependimentos e ás 
purgas da coresma. "Adeus meu 
entruidiño, ata o domingo de pas
cua non volvo untar o fuciño'', di 
o refrán popular. 

No mes de Febreiro, mes frio e de 
pouco traballo agrícola, os mozos 

de Mazaricos, por estribillar, espe
lir o frío, e xuntar algunha perra 
que será gastada ao remate, en co
mida, bebida, e gaiteiros, para 
maior glória do deus do entruido. 
Xuntábanse xa despois do Nadal 
para ordenar os entruidos, reunían
se nalgunha taberna ou casa de 
confianza, ali discutían o reparto de 
papeis, ensaiaban, e facian a festa. 

O noso carnaval fórmano princi-

palmente tres grupos: o "exército 
dos panos", o coro dos "vellos", e 
o coro dos "cegos". Todos homes, 
ainda que se representaban papeis 
femininos eran interpretados por 
mozos. O xogo erótico e a inver
sión sexual sempre formaron parte 
do espírito transgresor do entruido. 

O "exército dos panos" era o gru
po maior e principal, ian de bran
co, calzados con botas de cana al
ta ou polainas, encinchadas, e con 
vários panos dos om_bros -femi
ninos e de cores churrusqueiras
cru zan do o torso, nos pulsos, 
prendían outros panos máis pe
quenos a modo de brazaletes. Le
vaban a cara descoberta, e na ca
beza un chapeu moi vistoso, feito 
de cartón e adornado con plumas 
e pequenas xoias. Todos ían arma
dos de espada que empregaban se
gun conviñese, un dos "panos", o 
de máis peito, tocaba unha coma, 
á imitanza dos peixeiros, avisando 
aos paisanos da chegada ao lugar 
dos entruideiros. 

Á frente estaba o abandeirado, se
guido polo xenera l, normalmente 
montado nun cabalo garañón 
adornado cun fermosos suadurio, 
aoque facían bailar e camiñar con 
moita grácia. Resgardando ao xe
neral, unha parella de gardas civis, 
despois o groso do exército. Pri
meiro desfilaban, seguidamente 
facían unha série de movimentos 
para rematar en rolda, tres ou ca
tro homes cantaban e tocaban a 
pandeireta, acompañando ao bai
lador e á bailadora, dous mozos 
moi experimentados nos bailes 
tradicionais -muiñeira, muiñeira 
punteada, "jota'', "jota agarra
da"- adecuadamente disfarzados. 

Parece que a orixe <lestes desfiles 
militares está nas guerras napoleó
nicas de comezos do século XIX. 
Non esquezamos que en Mazari
cos, os nosos antergos enfrentáron
se aos franceses na Ponteolveira, 
para impedirlles cruzar a ponte. Os 
franceses, rnáis e mellor armados, 
venceron, cortándolle a cabeza aos 
nosos dirixentes na Picota, dai lle 
ven o nome. Se reparamos no cha
peu dos nosos entruideiros, atopa
mos moitas semellanzas con aque
les gorros altos e cheos de revirico
ques que ernpregaban os franceses. 

Os "vellos", vestidos de farrapos, 
encaretados, co seu bailador e a 
sua bailadora, representaban a 
parte máis burlista e cómica do 
entruido. Cantaban, bailaban, 
guindábanse polo chan, e sobreto
do metíanse coa xente, a maioria 
das suas alusións eran de tipo se
xual, escarño e maldicer. 

Os cegos, que can
taban e conta-
ban histórias, 
facían unha 
crónica sa
tírica do 
aconte-
c i -

do no último ano, tamén eran os 
máis axeitados para solicitar coas 
suas cantarías, a limosna da xente. 
"Dalle limosna ao cego / dalla se 
lla queres dar,/ ten unha espiña no 
lombo/ e non se pode dobrar". Se 
os espectadores non eran xenero
sos, non dubidaban en botarlle o 
can. "As señoras aldeanas / cando 
van vender o leite, / se a vaca dá 
tres cuartillos / auméntanlle seis 
ou sete. /Con auga e almidón fan
che gran compo ición, / e despois 
mexan na lata / para aumentar a 
cuestión". 

O mundo dos labregos tamén esta
ba representado: dous mozos for
tes e encarerados, semellando bois 
do país, tiraban dun arado, condu
cido por un terceiro, facendo regos 
que erguían os toxos que estreaban 
as cañeiras. Representación, con 
a1usións claras á sexualidade, con 
auséncia de fertilidade, ao amor 
como pracer alleo e en contra de 
todo tipo de fecundacións. 

Facíanse representacións do pró
prio entruido, simbolizando nun 
boneco de madeira coa cabeza ar
ticulada, que re pondía á pergun
ras dos paisanos, ía nun carro, ti
rado pola famo a burra da Mura
dena, verdadeira in titución do en
truido mazaricano. 

Había outra per onaxe que máis 
que nada metíanse coa xente facén
doa participar: o varredoiro, pro
visto dunha vasoira feita de follas 
de cebro, varria á xente, facéndolle 
camiño ao re to da compar a. O ra
bechador, armado cun pau revirita
do, erguía11e a saia ás mullere . 

Outros homes difarzábanse, imi
tando oficios peculiares: o corde
leiro, o sarralleiro, o afiador, o 
limpabotas, ou profisións que pa
ra eles eran nova . O médico, o 
veterinário, o fotógrafo, cunha cá
mara que xiringaba auga aos re
tratados, auga que debía ser ben
dita, pois o retratos que sacaba 
eran estampas de santos da co
marca, ou a igrexa é máis fina 
que os outros?? 

Todos eles, cos eu aprechos, co
rrían Mazaricos, ian á feiras da 
comarca, aledando coa ua grácia 
as friaxes do me de Febreiro. Ao 
remate, cos carros xuntados, fa
cian unha festa con gaiteiro, para 
todos os viciño . E ele en irman
dade e camaradería, f artában e de 
comer, de beber, de ... , mentre os 
cartos chegasen. 

Agora, despois de 30 anos de silén
cio, debidos maiormente á emigra
ción masiva á Europa, o mozos de 
Arcos chegan carregados de tradi-

ción enxebre, aoson das pan
de iretas, desfiJando 

acompasadamente a 
marcha trun

fal.+ 



Aventura 
arriscada 

juan Griego 
de Adolfo 
Domínguez 
Se políticos que nun princípio non 
estaban vinculados a opcións na
cionalistas están a ser descobertos 
como narradores en galega, non é 
de estrañar que pouco a pouco 
vaian incorporándose á nosa lite
ratura nomes que, de primeiras, 
ninguén imaxinaba que podían es
creber, e me-
nos no noso 
idioma. Unha 
desas surpresas 
deuna o modis
to, deseñador 
de modas, ou 
como se diga 
agora, Adolfo 
Domínguez. A 
notícia da apa
rición a novela 
da autoría des
te coñecido in
dustrial saiu en 
todos os xor
nais galegas e 
en case todos 
do resto do Es
tad o español. 
Unha notícia 
que, se máis 

O maior 
erro da 
novela é 
que o 
autor non 
quere 
desapro
veitar a 
oportuni
dade para 
dicer todo 
o que 
pensa. 

non, despertou curiosidade, mes
mo entre moitos a quen lle ten sen 
coidado a literatura galega -e o 
galego en xeral. A maioria <lestes 
curiosos -galegas de nación
poen comprar o libro, mesmo po
den lelo, o que pode conducir a al
gun a se interesar pota literatura 
galega dun modo máis amplo. To
do axuda e todo vale. 

Mais deixémonos de cutrismo so
cio 1 óx i cos. Vaiamos á novela, 
Juan Griego (1), tal é o título da 
obra de Adolfo Domínguez. A no
vela está protagonizada por un te-

AdoHo Domínguez. 

nente da mariña arxentina, cuxo 
nome dá título ao libro. Comeza a 
novela nos confusos anos do go
vemo de Isabel Martínez Perón. 
Polos diálogos iniciais sábese que 
se prepara un golpe militar. Golpe 
que se produce. O tenente Juan 
Griego participará nel, de modo 
pasivo máis comprometéndose a 
fondo. 

Imposíbel resumir unha novela 
que se desenvolve desde os anos 
do último govemo peronista até a 
subida de Menen ao poder. Sobre
todo difícil de resumir porque a 
novela está estruturada a base de 

SOÑOS ELECTRICOS 
PREMIO BLANCO AMOR 1992 

GuieirQ 
CULTIJRAL . 

cenas de curta duración, con pla
nos intercalados. Cenas que se 
vinculan entre si a meio de fundi
dos case que cinematográficos. 
Cenas nas que ten lugar un diálogo 
áxil (ainda que ás veces pedante, 
cando non infantil) e cuxas acota
cións son a base de frases curtas. 
As acotacións, pensamentos do na
rrador, xa que a novela está narra
da en primeira persoa, introducen 
ao leitor no íntimo do protagonis
ta. Os diálogos infórmano do que 
está a acontecer, da acción. 

Pero o interesante non son os pen
samentos do narrador (ao cabo, 

nada lle pode obxectar o leitor ao 
narrador en primeira persoa, este 
está en posesión de todos os dados 
para xulgar os feítos). Nen tam
pouco o que acontece --quen co
ñeza un pouco a história resente 
da Arxentina sabe todo o que pasa 
na narración. o interesante da no
vela, a verdadeira aposta do autor 
é que este apresenta o seu narra
dor, o personaxe central, ao leitor 
libre de pre-conceitos. O narrador 
é un asasino, un torturador. Pero 
tamén é un home culto, coñece os 
males do seu país, ódia a medio
cridade ambiente, é un pai amoro
so e un borne namorado. Quer di
cer, que lle pode cair simpático ao 
leitor. E conta unha história na 
que se apresenta a si mesmo. Un
ha história que sen el querelo (o 
narrador, non o autor) mostra a 
sua dobre vida, a sua dobre face. 
Unha que seria a normal: unha re
belión interiorizada que leva ao 
cinismo, urrha búsqueda da reali
zación persoal por riba das contin
xéncias colectivas. E a outra face, 
a real. Pace que di que é un asasi
no, un torturador. No fundo, un 
conformista, que rexeita o seu pa
ís, o seu entorno, pero prégase a 
eles até as últimas consecuéncias: 
a traición, o asasinato, a tortura, a 
degradación do ser humano na sua 
própria persoa e na dos outros. 

Juan Griego monstra un escritor 
que sabe combinar os distintos ele
mentos da novela. Anédota (Do
mínguez non é un fabulador, tra
balla con matérias, feítos e perso
naxes, máis ou menos coñecidos), 
diálogo e técnica e/ou montaxe na
rrativa. Tamén monstra un narra
dor que paga os impostas dunha 
primeira obra escrita ( ou primeira 
publicada?): certa grandilocuéncia 
nos diálogos, referéncias culturais 
que só serven para demonstrar os 
coñecimentos do autor, un chisco 
de culturalismo que pode soar a 
pedante, reflexións sobre econo
mía que nada engaden ao funda
mental do texto, etc.; pero, quizá, 
o maior erro da novela é que o au-

(continua na páxina seguinte) 

ANOSA TERRA 
Nº 557 -18 DE FEBREIRO DE 1993 2l 
11 conta de libros 11 . 

Chomsky en galego 

Edicións Laiovento ven de editar 
Sobre o poder e a ideoloxia, cinco 
conferéncias <litadas en Nicarágua no 
ano 86 e que abordan desde a política 
norteamericana co sandinismo e o 
esquema internacional do govemo 
USA, asi como problemas referidos á 
carreira annamentística, a orde 
mundial ou a política nacional dos 
Estados Unidos.• 

O espello 
de Lois Diéguez 

Despois dalguns anos sen navidades 
nas librarias, regresa Lois Diéguez cos 
Monólogos do espello en Laiovento 
"problemas e perspectivas da nosa 
sociedade, exprésanse 
contraditoriamente, pero sen medos 
nen tabus por parte do criador. Através 
de monólogos íntimos de i.J:idivíduos, 
conflitivamente posicionados, ficamos 
inmersos nun mundo que recoñecemos 
como próprio". • 

Bestias Involuntárias 

En acabada edición da Xunta de 
Galicia (Cultura e CGAI), ven de sair 
editada esta colección de fotografías do 
coruñés Manuel Vilariño, con textos de 
Xavier Seoane e Lee Fontanella. O 
próprio Vilariño apresenta o seu 
traballo ''tanto como unha reflexión 
filosófica sobre o ser imaxinário ou a 
besta, entendidos como mito abstracto, 
como unha exploración na natureza do 
obxecto". Nestes dias Vilariño expón a 
sua obra no Pazo de Fonseca. • 

Un libro de Rosa Estévez, Tatán e 
Xosé Manuel Seoane, editado por Ir 
Indo, pon nas nosas mans un manual 
práctico sobre distintas técnicas de 
animación: títeres, sombras, carautas e 
cabezudos. Materiais, técnicas, manexo 
e unha pequena bibliografía convérteno 
nun libro fundamentalmente práctico.• 
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(ven da páxina anterior) 

tor, mascarado sob diferentes per
sonaxes ou voces, non quer desa
proveitar a oportunidade para di
cer todo o que pensa. Adolfo Do
mínguez fixo on libro que non é 
unha obra a clef ( apesar de apare
ceren nomes baixo unha máscara 
ben recoñecíbel), senón máis ben 
un berro, unha denúncia que apela 
a feítos reais e concretos. O que lle 
falta á novela é unha reflexión ac
tual sobre eses feítos concretos (de 
nada valen frases máis ou menos 
brillantes que ceiban alguns dos 
personaxes, comezando polo na
rrador). Reflexión que, talvez, por 
estar narrada a novela en primeira 
persoa, non se podía levar a cabo 
-ou o autor non soubo como 
conseguilo. Quizá tamén porque 
os feítos narrados quedan lonxe de 
nós (ainda que dentro, parafrase
ando o belo título de Camilo Gon
sar). E narrar sobre outros países é 
un ha aventura. A ventura cuxas 
peripécias son arriscadas; conta
do, sono menos do que seguir na 

Polo camiño 
de Renoir 

Bel/e Epoque 
No que vai de temporada, a pelí
cula Bel/e Epoque dirixida por 
Fernando Trueba é a única 
que parece contar co apoio 
do espectador español e non 
é moi difícil supor que tras a 
sua estrea no festival de cine 
de Berlín terá tamén unha 
audiéncia importante no ex
tranxeiro. Nestes tempos esa 
notícia é a mellor crítica que 
se pode facer sobre a pelícu- · 
la e a únic que permite espe
rar cunha tímida esperanza 
as posibilidades de recupe
ración -ainda que de ma
neira case desesperada
nas posibilidades de poster
gación da agonía galopante 
do cine español. 

O optimismo con que a críti
ca recebeu a fita de Trueba 
débese en parte á necesidade 
de crer nesas posibilidades 
de recuperación do mori 
bundo. Sendo como é unha 
película agradábel e pracen
teira pódese comprender a unani
midade, pero daí a inferir que es
texamos perante unha obra mestra 
creo que vai un abismo. 

Creo que en Be/le epoque hai duas 
voces: as do guión no que se suman 
as aportacións do director, do mal 
director García Sánchez e, sobreto
do, de Rafael Azcona, e pola outra 
banda, o talento luminoso de True
ba como director que fai esquecer 
moitas das obviedades do guión. 

A história do xoven interpetado 
por Jorge Sanz que terá unha edu
cación sentimental intensiva por 
parte das catro fillas do pintor reti
rado -excelente o gag sobre o 
cadro a la Malevitch- xenial
mente interpretado por Femando 
Fernán Gómez, é interesante e 
apresenta unha visión optimista da 
existéncia, pésie ao bon final agri
dóce, o que é unha excepción no 
cine español. Hai na conclusión 
un ton anárquico que flan da liber-

Galiza. Quer dicer, narrar sobre o 
entorno.+ 

XGG 

1) Col. Narrativa nº 107. Edt. Galaxia, 
Vigo, 1992. 

O herdo 
dun Poeta 

Última fuxida 
aHarar, 
Antón Avilés de 
T~ramancos 

Cando se aproxima o primeiro ca
bodano a desaparieión física do 
Antón Avilés de Taramancos, fa
lecido en Marzo de 1992, ternos 

dade de conceición da escrita -
visual e verbal- da fita. Pero 
xunto a iso adivíñase negativa
mente a man de Azcona recorren
do ao tópico e o estereotipo para 
evitar así a posibilidade de resol
ver dunha maneira máis imaxina
tiva a presenza coral das persona
xes. De ser un guionista intelixen
te nos seus inícios -aí están as 
primeiras colaboracións con Ber-

langa en O ver
dugo ou en 
tantas películas 
de Carlos Sau
ra- Azcona 
pasou a ser un 
escritor con 
tendéncias fa
lleras, amante 
dos estereoti
pos e dos chis
tes grosos -
parR probalo, a 
triloxia de Ber
langa sobre os 
Leguineche, de 
recente emi
sión pola pe-
quena pantalla 
e que demons-
tran o avelleci-

o 
optimismo 
con que a 
crítica 
recebeu a 
fita de 
Trueba 
débese á 
necesidade 
de crer nas 
posibilida
des do cine 
español. 

mento das mesmas, sen mencionar 
esas películas más de solenidade 
dirixidas polo valenciano, coma 
La vaquilla e a insuportábel M o u
ros e cristiáns; non hai que esque
cer tampouco a sua participación 

nas mans o seu livro derradeiro 
Última fuxida a Harar (Espiral 
Maior, Poesía. A Coruña, Decein
bro/1992) que se converteu, como 
subliña o editor na lapela, no tes
tamento poético do seu autor e na 
bri11ante culminación a unha obra, 
xa clásica na lírica galega. 

O próprio Miguel Anxo Fernán
Vello, editor e amigo ao que A vi
lés dedica o poemário, suscreve 
un emocionado prólogo do que 
peneiramos estas palavras: "Os 
poemas que o compoñen foron 
produto dunha imensa fe no acto 
poético, enfrentado o autor, con 
lucidez rimbaudiana, a unha morte 
anunciada e cruel". 

Non é gratuíta a alusión a Arthur 
Rimbaud, de feíto os textos ábren
se cunha cita de Noite no lnferno 
do poeta francés revolucionários e 
aventureiro. E as concorrencias 
entre Rimbaud e Avilés non se de
teñen aquí, ambos e dous coinci
den nese espírito de revolta e 
aventura, o primeiro participou en-

negativa na Corte de faraón ou 
Pasodoble dirixidas polo rústico 
García Sánchez. E a transforma
ción dun guionista empeñado en 
converterse nun Ozores aggiorna
do, cunha misoxínia xa ridícula, 
-afortunadamente, Trueba redú
cea un pouco na sua apresentación 
das catro irrnás e da nai- e que 
non dubida en empregar recursos 
xa usados en películas anteriores: 

asi, por exemplo, o persona
xe do cura interpretado por 
Agustín González é un refri
to non disimulado dos que xa 
apareceron na triloxia dos 
Leguineche; a inclusión da 
ridícula nai mal interpretada 
por Chus Lampreave parece 
un resto doutra película ante
rior e non ten nengunha fun
cionalidade no conxunto de 
Belle Epoque. A inclusión de 
personaxes que non ten con
tinuidade no ritmo da fita -
os xa mencionados xunto á 
nai-cantante que parece ta
mén sacada doutra película 
anterior de Berlanga ou de 
García Sánchez- ou a falta 
de rigor na construción dos 
mesmos-por que se suicida 
o cura interpretado por Gon
zález?- leva a existéncia 
dunha dobre película: unha 
brillante e emocionada foto
grafada por Alcaíne e outra 

tópica, carpetovetónica, que enla
za cos últimos restos do cine post
franquista e que fai reducir a capa
cidad imaxinativa e emocionada 
da primeira para introducir o tópi
co nunha fita que reivindicaba a 
herdanza de Jean Renoir, sobreto
do do que capturaba a luminosida
de da naturaleza en Partie de cam
pagne. 

Esquecendo eses aditamentos, 
eses abortos que confío en que 
Trueba sepulte para sempre en 
ocasións futuras, quedan os meno
res fragmentos de cine captados 
polo xoven director madrileño: o 
descobrimento da paixón, a suavi
dade coaque as emocións e a iro
nía presiden a evolución do xoven 
aprendiz, o erotismo das adoles
centes. E a interpretación moi no
tábel de Femán Gómez e das catro 
mozas, sobretodo de Penélope 
Cruz e de Ariadna Gil. + 

CARLOS AMARO 
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tusiasmado no socialismo utópico 
da Comuna de Paris mentres An
tón militou e traballou arreo na es
querda nacionalista. Ambos e dous 
viviron multitude de experiéncias 
lonxe de Charleville e Noia, mes
mo tendo en comun seren contra
bandistas, até se misturar co san
gue de povos subdesenvolvidos, 
en Etiopía e Colómbia respectiva
mente. Un e outro resistiron fera
mente as acometidas dunha doen
za en froma de tumoración malig
na e estraña que estragou a sua vi
zosidade finalmente. 

Antón Avilés, cos libros de Rirn
baud na memória, era consciente 
do fatal paralelismo co home que 
deixara escrito "mais 1 'horloge 
nesera pas arriveé a ne plus son
ner que l'heure de la pure dou
leur!". 

Na Últimafuxida a Harar o reló
xio tamén sinala a hora da pura 
dor, xa desde uns versos que ante
ceden aos poemas e que datados 
en Maio do 1991 confesan "Un 
gume negro acaba / de me ferir a 
xuventude/. Vede a roseira nos 
acantilados". 

Asi e todo, Antón Avilés non se 
deixa arrastar por bafexos de lou
cura e a sua acritude é mais sere
nada, se é que podemos falar de 
acougo cando se produce o tráxico 
enfrentamento coanada absoluta. 
E o território dador comparte par
celas pequenas coa crónica, coa 
ferrnosura, co amor ou coa amiza
de ou "tamén a longa fondura da 
saudade / cornpañeira perpétua da 
feliz singradura". 

O próprio poeta quer evidenciar 
esa pluralidade desde as palabras 
coasque subtitula o livro, "Derrota 
e singraduras", ou desde a expre
sión poética; "A vida é áscua que 
carcome a vida. Todo é fulgor, / a 
cinza e a crisálida agardan o intre 
de volver-se rosas!... 

Acaso esa variedade deixe por ve
ces unha impresión de desorde 
que é necesário lexitimizar como 
un desexo por non agasallar con 
todo o que contiñan ~s alforxas 
antes de emprender a Ultima fuxi
da a Harar. 

Asi, un primeiro cademo intitula
do "O cazador no escuro" xunta 
trece poemas e un limiar que prin
cipian na narración da espreita do 
cazador no recanto da vida. Estes 
textos conteñen reflexións sobre a 
morte que se identifica como un 
cazador invisíbel "Sinto só a ar-

dentia / queimandome na entraña". 

Pero o própio poeta é un alucina
do cazador que "atrapa a verba 
( ... )atrapa mesmo un soño de poe
ta", unha ensoñación como a que 
ubica ao vate nos ceos para cha
mar nunha grande irisada "dou no 
bronce onde os selos / teñen ins
crita a miña vida". 

Avilés lembra 
os in ícios da 
sua obra poé
tica , aqueles 
poemas reco-
11 idos na re
vista "Atlánti
da" (A Coru
ña, 1955) co 
encabezamen
to de As mo
radias do ven
to, "quero 
volver á sim
ples moradia / 
que un día fi
xen no dintel 
do vento" , e 
mais unha vez 
existe un im-

o 
reseñador 
quédase 
coas 
etiquetas de 
oficio e 
grandeza 
para lle 
apórao 
poeta e 
tamén ao 
home de 
Tara.manco 

pedimento que tronza a mais fé
rreasvontades, é o "anxo da noite, 
cazador no escuro / que vés flamí
xero a me expul ar do souto'', por
que a mesma vida é un furtivo don 
engadirá nun outro poema. 

Este cademo primeiro féchase cun 
poema precedido por unha desa
cougante cita de Holderlin que co
meza "Outorgade-me só outro ve
rán ... " e despois das palabras do ro
mántico alemán atopamos un poe
ma ferrnoso e comovente, case dra
mático para nós, confeso, no que a 
dor se maquilla coa beleza e outra 
volta coa serenidade "Ali estou eu 
de morto / dando vida ao que nasce 
( ... )dando vida aos carballos". 

"Silva de vária fermosura" é o tí
tulo do segundo cademo e aquí é 
onde se pode mirar unha meirande 
diversidade, que mistura textos de 
versos longos con outros moi bre
ves, onde se incluen os primeiros 
poema patrióticos (Non é Galiza, 
non, é unha ferida / aberta en rosa 
de cen follas). Temática que nun
ca faltou na obra de Avilés de Ta
ramancos e ainda nos veñen á me
mória aqueles versos dos anos oi
tenta "Miña Pátria. / Eu son o teu 
soldado mais forte. / A tua lingua 
é a miña espada". 

Xunto a eles, "Concerto de Outo
no" que vai adicado a Luísa Vi-

(continua na páxina seguinte) 
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llalta, autora de Música 
reservada, poemário grato que xa 
reseñamos nestas páxinas. Ou po
emas que lembran a Floréncia e 
As torres no ar, que foi un Iivro 
de seu publicado por Sotelo Blan
co en 1989. 

Pero hai dous textos, con léxico 
do mar, que falan de motoras, ve
las, mascatos, lemes ou barcos no 
pór do sol, que retoman á visión 
da fugacidade da vida. "Os barcos 
aran ourtos na poeira do sol, / e 
vén a miña nau trazando a sua / 
derrotainexorável: O tempo é un 
sospiro". Ou aquel outro que en
gade "Meu capitán, é hora, é hora 
( ... ) É hora capitán, collamos rum
bo / de cara o tempo que ficou no 
olvido". 

Remata esta segunda parte co poe
ma épico "Derrube e destrución 
do Pórtico" (A rebelión no Ca
voucos) que é unha imensa e fer
mo a metáfora sobre a liberación 
nacional e social do noso povo. 

Este tratamento vai ter continuida
de na terceira parte que se intitula 
"Crónica de antigos reis" que nos 
falan dun Rei que mesmo pode es
tar arando no pomar ou soñando 
relucentes vasos de ouro (acaso o 
Santo grial), que sucumbe ao 

O vício da 
auto
publicidade 
Cando no cine e noutras artes o 
discurso versa sobre o próprio 
meio, ou sobre o próprio oficio de 
cinea ta, e critor ou o que corres
ponda, soe ser cousa esta de xente 
consagrada reflexionando con co
ñecimento de cau a, ou de neófi
to para quen o mundo semella xi
rar arredor do eu mini tério artf -
tico. Na televi ión unha porción a 
cada maior do di cur o da maio
ría do programa nútrese do ali
mento egregado por eles mes
mo , ou polo meio televi ivo. Su
cede igualmente nas rádios, noto
riamente no e pazo desportivos, 
onde todo se tiran máis flores á 
ua "incue tionábel" profisionali

dade que ao e pectáculo que están 
comentando. 

Asi, na tele ese xeito de endogá
mia é xa norma, e non procede de 
reflexión nengunha ou da vaidade 
do artista principiante, senón dun 
máis vulgar prurito profisional 
que case nengunha outra profi
sión se pode permitir, e tamén 
porque falar dun mesmo, entre
vistar ao compañeiro ou encher o 
minutaxe de auto-gabanzas ao 
canle de turno é un fácil recurso 
cando as ideas escasean. O que 
pasa é que estamos xa afeitos a 
esta prática onanista nos meios 
áudio-visuais,e asi tragamos o 
consabido "sobérbio traballo de 
fulano co inalámbrico", ou a 
troupe de Hermida e el mesmo 
aplaudíndose os uns aos outros, 
coma os monos no circo, pero 
non concebiríamos tais accións 
en calquer outra actividade por 
brillantemente que for cuberta, 
que tampouco adoita a ser o caso 
das citadas. 

amor dunha lavandeira nun belo 
texto no que vibra "un corazón 
que late como león famento", e de 
como entra a primavera nos reinos 
de Ocidente de man do Amor para 
rematar "Agora, Rei, bebamos 
xuntos o veneno( ... ) pouco a pou
co, ouh Rei, foron roubando o es
pírito da Pátria". 

Última fux.ida a Harar non se fe
cha nestas tres partes e a seguir in
cl ue tres apéndices para cadanseu 
apartado cos seguintes encabeza
mentos: "En-psalmos para esco
rrentar a besta", "Cruxol de amor 
e cofre dos olvidos" e "As armas e 
os baroes assinalados" (este últi
mo adicado ao nacionalista Xosé 
Manuel Beiras). 

O prirneiro apéndice re-incide na 
dor dunha ferida de descoñecida 
dimensión, con rogos de "dá-me a 
vida" a Endovel, Breogán, Ith, 
Odiseu ou Pepa de Pastora (avoa 
do poeta, que xa apareceu en ver
sos de "Os poemas da auséncia" 
que se incluen en O tempo no es
pello (Edicións do Castro, 1982). 

O apéndice segundo reflecte "os 
pousos namorados que me quedan 
/ de tanto amar ardendo nas ida
des" e o apéndice derradeiro reco
lle tres poemas patrióticos, dos 
que cómpre salientar a rotundida
de do que fecha o poemário, inti-

Nengunha cadea de televisión se 
libra deste molesto vício, nen se
quer as públicas, que se pasaban 
por ser máis sóbrias, xa están per
dendo ese carácter por mor da te
míbel "Joita pola audiéncia". Na 
TVE ocurréraselles aquilo de pór 
aos seus apresentadores a cantar 
polo nada), e despois repetírono, 
como se a oco-
rréncia gremial 
nos tivese que 
facer moita 
grácia. Pero ta
mén na TVG 
ou na RAG é 
frecuente este 
recurso a botar 
man do compa
ñeiro para en
trevistalo ou, 
no caso da rá
dio, a meter cu-
ñas repetidas 
sobre o bons 

Unha parte 
cada vez 
maior dos 
programas 
nútrese dos 
seus 
propios 
discursos. 

que son. O que, máis que un efeito 
publicitário, tende a producir a 
impresión de que non teñen moito 
máis que decimos. E isto non dei
xa de ser preocupante, pois é case 
norma que canto máis baixo é o 
nível do profisionais e do meio, 
maior tendéncia a falar de sí mes
mos e á auto-gabanza existe. 

túlase "Fusquenlla'', e que se iní
cia con estes versos; "Hai que 
romper, romper, romper./ O ciclo 
era perfeito, da cantiga de amor, / 
de Compostela, á gran revolta 
camponesa". 

E despois de dobrar a coberta des
ta Última fuxida a Harar do An
tón Avilés de Taramancos non lle 
queremos crer aquetas palabras de 
seu, recollidas por Bodaño no pró
logo a O tempo no espello "Non 
son un poeta de oficio nen oficial 
( ... )Son a grandeza e a miséria da 
poesía". 

Polo menos este reseñador quéda
se coas etiquetas de ofício e gran
deza para lle apor ao poeta e ta
mén ao home de Taramancos. E 
queda tamén coa profunda mágoa 
de non poder escoitar na potente 
voz de Antón versos de seu. Aca
so non sexa capaz de transmitir a 
emotividade e o desgarro despois 
da leitura e da escrita desta recen
sión ao derradeiro libro e acóllo
me ás palabras de Miguel Anxo 
Femán-Vello no prólogo: "o ami
go deixou con esta sua partida un 
sabor de vacío no vento (. .. ) Mais 
agora, cando damos á luz os ver
sos da sua fuxida, invade-nos o 
sentimento da sua existéncia, do 
seu regreso". + 

MIROVILLAR 

Recentemente púxose de moda 
entre as competidoras canles facer 
un xeito de video-clips promocio
nais, con maior ou menor acerto e 
gosto, e que, por imitación, colle
ron a fórmula de acompañalos 
dunha melodia coñecida, ás veces 
coa letra adaptada á publicidade 
buscada. Foron brillantes as de 
Canal Plus, e tamén a da española 
co "Si tú me dices ven". 

Miméticas e pouco convincentes 
outras de A-3 e Tele 5. Agora te
rnos visto vários anúncios <lestes 
na TVG. Un deles, cunha montaxe 
un pouco longa e morosa de máis 
para o noso gosto, vennos dicer 
algo asi como que a tele galega ta
mén é quen de informar para o 
mundo. E baséanse nas imaxes es
pectaculares do incéndio e naufrá
xio do Mar Exeo, e en como foron 
recollidas por informativos de te
levisión en línguas "bárbaras". 
Claro que un pensa despois de ver 
iso en até que ponto compensa 
que, cando se inteiren da existén
cia da Galiza ou da sua tele, sexa 
por unha catástrofe dese tipo ... , e 
pensa en se ese "spot" prestíxia ou 
acaba causando o efeito contrário. 

Ainda hai outros dous anúncios 
promocionais d.a TVG. Un deles, 
na liña dos doutras canles, fala na 
cancionciña un tanto estridente de 
"mil primaveiras máis", descoido 
lingüístico non por habitual máis 
disculpábel, e tamén di da TVG 
que "ti es fácil de amar". Algun 
chistoso diria que tamén de apa
gar, ainda que non máis que o res
to das cadeas. O outro "spot" si é 
brillante, cunha montaxe "reixa
na" sempre lúcida e divertida, 
acompañada dunha canción adap
tada polos Resentidos. As apari
cións de Reixa pola tele sempre 
son satisfatórias e frescas, ainda 
que sexan nunha pequena ráfaga 
como esta, asi que esperemos que 
lle den e novo cancha.+ 

G. VILAS 
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áiante dun ~uíz ausente. 
~iografta. 

Ademais da case póstuma coquetería de 
reclamarse ambiguamente fillo do elegante 
Custodio, EBA tivo outra - "que compartín 
con Lorca"-: por nada do mundo ser un 
home do XIX. "Nacín en 1.900", mentía. 
Naceu o 13 de setembro de 1.897, nonº 27 
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal 
foi fillo lexítimo de Víctor Blanco, natural 
da Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor. 
Foi bautizado cos nomes Eduardo 
Modesto ... 

Asi comeza un dos capítulos da biografía 
de Don Eduardo Blanco Amor. Un estudio 
exaustivo que a través de 372 páxinas e 47 
fotos revela aspectos inéditos da vida do 
eximio escritor ourensán. 

!R.g,cordos do mozo Afosquera, 
quinto do 98 
Os escritos de Cesáreo Mosquera 
(1.876-1.955) recollen as lembranzas da 
aldea, nenez e alistamento como quinto 
para Filipinas, peripecias militares na 
Cía. de Cazadores, e vida dos 
soldados nas vilas e aldeas filipinas . 
Volta á Galicia e posterior 
emigración a Brasil e Iquitos (Perú) 
onde se establece primeiro como 
barbeiro e logo como dono dunha 
das máis importantes libreirías do 

país. Un segundo documento é o diario 

Os libros que todos os galegas 
deben coñecer!! 

NIGRA IMAXE S.L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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Radiografiado PSOE através da Pegada dun Príncipe 
Luís Pita e Primitivo Carbajo publican un libro que xa se negan a vender algunhas librarlas 

•B. LAXE 

Nos Estados Unidos o 
escándalo toma forma 
de libro. Dúcias de 
xornalistas están 
revirando as biografías 
oficiais saíndose das 
rotativas e confiando en 
que os seus traballos 
teñan transcendéncia 
através das librarías, 
secadra porque, como 
denúncia Francisco 
Dealey nun libro sobre 
o The Wall Street 
journal, titulado O 
Poder do Diñeiro, este 
influinte xornal ocultou 
várias histórias 
importantes para non 
<lanar a certas empresas 
ou a imaxe dalguns 
sectores dos negócios 
dos EE.UU. A maioria 
<lestes libros acaparan 
xa a atención pública 
antes de sair ao 
mercado. Na Galiza 
este tipo de traballos 
xornalísticos é pouco 
menos que 
descoñecido. Agora 
Luís Pita e Primitivo 
Carbajo acaban de pór 
en circulación en 
Edicións Xerais unha 
biografía non 
autorizada de Paco 
Vázquez, o alcalde 
coruñés, titulada "A 
pegada dun Príncipe". 
A polémica xa está 
servida tamén aqui 
antes de aparecer nas 
librarías. El Corte Inglés 
da Coruña negouse a 
vender o libro. 

Nas seccións Cal y Arena e, pos
teriormente, en A Tolva, que reali
zaban en El Ideal Gallego Luís 
Pita e Primitivo Carbajo, entre ou
tros, é onde primeiramente apare
ce o alcume de Príncipe dirixido a 
Francisco Vázquez,co fin de ilus
trar o seu xeito de facer política. 
Máis tarde aparecerían outros co
mo Faraón ou Rei Sol. As pre
sións non só impedirían o uso des
tes calificativos (o Delegado do 
Govemo, García Sabell, chamaría 
máis de unha vez á dirección), se
nón que, ao final, tamén acabarían 
matando as próprias seccións e 
desperdigando aos xomalistas por 
outros andarruais informativos. 
Nos meios da capital herculina es
taba, está, proibido criticar ao seu 
actual alcalde. 

Esta imposibilidade-necesidade de 
contar, de analisar, a figura do re
xidor municipal coruñés, pero ta
mén o seu entorno político-econó
mico-ideolóxico, foi, o que levou 
aos xornalistas, como fonte que 
quer agollar a sua água transpa
rente entre torróns, a realizar este 
libro. Pero non só iso, senón que, 
como afirman os autores, "Paco 
Vázquez é, ademais dun símbolo, 
unha representación plena do que 

'A guerra da capitalidade radicalizou a actitude de Francisco Vázquez'. 

é o PSOE e dos seus máximos di
rixentes que, sen ter unha loita an
tifranquista, nen unha conciéncia 
política asentada, angaríllanse aos 
prírneiros postos partidários rema
tada a transición e dirixen o futuro 
do partido e do Estado. Retrata
mos tamén o modus operandi de 
moitos dirixentes máis". 

O libro convértese asi non só na 
biografía dunha personaxe, senón 
que ven ser a biografia do PSOE 
galega até hoxe, coas suas liortas, 
as suas traicións, os amiguismos, 
a ideoloxia e o pragmatismo. No 
centro de todo está Paco Váz
quez. A tarefa non foi fácil, "hou
bo moita xente que perdeu a me
mória como o ex alcalde de Vigo, 
Manuel Soto, outros contan a his
tória desde a posición na que es
tán hoxe. Ainda asi "a xente amo
souse moi predisposta e animada 
a que fixésemos o traballo. Rega
teaban datos, pero, á vez, querían 
que isto saise adiante . Houbo 
moitas persoas que afirmaron que 
era imposíbel que saise á rua un 
libro sobre Paco Vázquez non au-

torizado por el". 

Pero o libro é todo menos un ata
que directo, un libro contra Paco 
Vázquez, quen aparece, até que un 
xa ten pasadas moitas páxinas, co
mo un home encantador, amigo 
dos seus amigos, simpático, con 
sensibilidade, un home que en
gaiolaba aos que andaban ao seu 
carón, "pero que ao chegar a alcal
de muda totalmente, semella que 
entra noutra dimensión e cámbia-
11e totalmente a personahdade", 
segundo afirma Primitivo Carbajo. 

Este cámbio, "persoal e político", 
ten un ponto de referéncia claro: 
"a guerra da capitalidade radicali
za a sua atitude, deixa mesmo de 
ser demócrata, non aceita o xogo 
de maiorias e minorías, e, doído, 
atrinchéirase no localismo. Cando 
chega a alcalde percebe que pode 
facer o que lle veña en gana. Na 
suas actuacións xoga en boa parte 
a posibilidade de compensar á fa
mília da sua mu11er, que tanto o 
axudaran até aque1a pero que non 
vian con bons ollos que se metese 

XURXO LOBATO/ARQUIVO 

en política. Quixo demostrarlles 
que tamén era capaz de gañar di
ñeiro . Esas coincidéncias son as 
que o fan cambiar de dirección. 
Pero o seu cámbio vai moito coa 
sua personalidade, sempre foi un 
pouco chulito e amigo de aparen
tar. Ese carácter imprímelle a sua 
acción de Governo". 

Aduladores ao seu carón 

Os que o rodeaban, "en boa parte 
mediocres e adu1adores, empuxá
rono á sobérbia. Fixérono impres
cindíbel ao non poder resolver na
da por eles mesmos. O próprio 
discorrer da actividade vaino si
tuando máis no pedestal, créndose 
imprescindíbel, único, o Rei Sol, 
Faraón , Príncipe. Asi vaise mo
delando o seu carácter, engolado, 
despótico, vingativo". 

Pero o ascenso á alcaldía de PV 
(como o denominan no libro) 
"non se entende sen o apoio dos 
poderes fácticos da Coruña", afir
man Pita e Carbajo: "en primeiro 
lugar a Voz de Galicia e o Grupo 

Pastor, pero tamén a Caixa Gali
cia. Semella como se existise un 
pacto de sangue. Logo, está o 
apoio dos órgaos de dirección do 
partido, de Madrid, sobretodo do 
aparato dirixido por Alfonso Gue
rra. Esta posición en Madrid foi a 
que lle permitiu realizar determi
nadas obras, pero tamén lle impu
xeron a certas empresas que traba-
11aron co PSOE noutros concellos. 
Os votos, o ser un alcalde do 
PSOE máis votado nunha cidade, 
permitiulle seguir coa posición 
vantaxosa ante Madrid". 

Mais PV serviu e doutra ma
ñas.Unha das personaxe clave do 
libro, tanto para explicar o pen a
mento de Paco Vázquez como a 
suas manobras, é o comentari ta 
de La Voz de Galicia Carlos Luís 
Rodríguez. O seu papel defíneno 
asi os autores: "Aparece como co
mentari ta independente, pero ana
li ando o seu labor póde e com
probar a ua dobre faciana. Non 6 
e tá ao ervizo de Paco Vázquez e 
participa en canta liorta hai , enón 
que utili za a sua po ición en la 
Voz para o seu servizo persoal, pa
ra situarse no PSOE. De pois do 
retrato que se fai ne! neste libro, 
que ninguén poderá de mentir, ti
ña que abandonar o seu posto de 
comentarista, o quepa a é que for
ma parte do pacto entre os poderes 
fácricos da Coruña". 

A familia 

Porque a política populista de Pa
co Vázquez non favoreceu á 
maioria da povoación, enón que 
quen se lucraron foron, principal
mente, "os e peculadore imobi
liário como Collazo Mato, Soto, 
Jove ... están en toda a opera
cións que se realizan na Coruña, 
dunha forma ou doutra. Pero a fa
mília de PV tamén vai de compar
sa en todas esta operacións. Unha 
comparsa que loxicamente, aca
rá os eu beneficio . Hai que ter 
en conta que o cuñado de Paco 
Vázquez non e dedicaron ao ne
gócio imobiliário até que e te ac
cedeu á alcaldía, e que foi PV o 
que impediu que e aproba e o 
PXOUC até que el foi alcalde". 

"Ademais, continua a dicer Primi
tivo Carbajo, e tán empre a que 
son as oficiais do PSOE, Draga
dos, Construciones y Contratas , 
Ginés y Navarro ... que aparecen 
no escándalo do IVA, na factu
ra falsa , en File a. Un informe 
realizado por Comisión Obreira 
detalla como se moveu moito di
ñeiro, pero como este só benefi
ciou a uns poucos. O sector servi
zos, polo que di apostar, ten o ín
ciice máis grande de paro. Todo é 
parafernália adubiada convenien
temente nas redaccións xomalísti
cas. Pero a sua política é o reflexo 
da do PSOE a nível xeral. Monta 
por exemplo a Expo e o A VE, pe
ro esquece facer as infraestrutu
ras para que Sevilla teña água. Na 
Coruña fanse moitos monumentos 
pero os bombeiros non teñen es
caleiras axeitadas para atallar os 
incéndios". 

Para Primitivo Carbajo e Luís Pita 
o futuro de Paco Vázquez vai "ín
timamente ligado ao do seu parti
do en Madrid'', ainda que pensan 
que, de momento, "vai seguir a ser 
alcalde da Coruña. É tan vaidoso 
que a derrota que sofreu no tema 
da capitalidade afastouno definiti
vamente do que é Galiza". + 
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DIAS 

• Ano Blanco Amor 
Galaxia ten comezado a editar a 
obra completa en galego de Blanco 
Amor, en dous volumes. No pri
meiro deles inclúense as suas no
velas A Esmorga e Xente ao Lon.xe 
asi como os contos de Os Biosbar
dos, os capítulos da inconclusa e 
primeiriza A escadeira de Xacob e 
unha pequena narración recollida 
de Céltiga a revista que temporal
mente dirixiu en Buenos Aires (Os 
non natos. Conto no ceo). 

Nun segundo volume, a editorial 
que ten os direitos de autor do es
critor ourensán, incluirá o teatro e 

• Homenax:e 
póstuma a Avilés 
de Taramancos 

O Sábado dia 13 de Febreiro foi 
pre entado na Ta ca Típica de 
Noia o te tamento poético do e -
critor Antón Avilés de Taraman
co titulado "Última fuxida a Ha
r,ar". Segundo informa Amanda 
Alvarez. Perto de 150 persoa 
a i tiron a este acto no que a lem
bran za e a emoción dominaron 
nos ver os rec.itado polo poetas 
Miguel Anxo Fernán Vello, Ana 
Romaní, Lui a Villalta, Manuel 

as obras de poesia. Xunto o traba
llo de Paco del Riego, xa publica
do por Ir Indo, e a biografía Dian
te dun xuiz ausente de Gonzalo 
Allegue (Nigra Edicións), anún
cianse para os próximos meses 
unha chea de publicacións sobre o 
autor ourensán. A Nasa Terra po
rá en circulación proximamente 
unha reedición ampliada e corrixi
da do seu monográfico "Poema 
actual a Blanco Amor".+ 

• Artello 
no Brasil 

O grupo galego de teatro Artello 
actuará entre o 19 de Marzo e o 
11 de Abril en diferentes cidades 
do Brasil coa sua obra Batea. Re
cife, Natal, Joao Pessoa e Aracaju, 
serán as cidades visitadas nunha 
xira que conta coa colaboración 
do Concello de Vigo. Terán un to
tal de 13 representacións. • 

María, Salvador García Bodaño, 
Xosé MJ Álvarez Cáccamo, Mar
tín Veiga e Alberto Cairo, filio de 
Xosé Manuel Cairo. 

·O director da editorial Espiral 
Maior e responsábel desta publica
ción, Femán Vello, lembrou que 
e te acto fora pactado co próprio 
autor meses antes do seu falece
mento. Por outra parte Salvador 
García Bodaño, minutos antes de 
comezar a leitura do seu soneto, ne
gábase emocionado a aceitar a de
saparición, mesmo de xeito físico, 
do autor dos "Cantos Caucanos". 
A lembranza emocionada presidiu 
tamén as palabras entrecortadas e 

• Prémios 
Irmandade 
do Libro 

O 12 de Febreiro en Lugo tivo lu
gar a entrega dos prémios da Fede
ración de Libreiros que se celebran 
por segundo ano consecutivo. En 
meios de comunicación o prémio 
foi para "'faboa Redonda" o suple
mento cultural de El Progreso; o 
Patronato de Cultura do Concello 
de Lugo, gañou a mención a unha 
entidade pública. En canto a librrias 
foi Alonso, que leva un século 
aberta en Lugo, e mención especial 
ao libreiro compostelán Manuel 
González. O de Centros de Ensino 
foi para o Coléxio Público Monte
furado, que ademais da figura rece
beiu 250.000 pesetas para organizar 
unha viaxe cultural ou aumentar os 
fondos bibliográficos do centro; a 
Asociación Socio-Pedagóxica Ga
lega levou o prémio ás entidades 
privadas, Xerais o de editoriais e 
Bemardino Graña o de escritores.+ 

os longos siléncios de Xosé Ma
nuel Beiras ao que lle foi imposíbel 
rematar a sua intervención mentres 
recordaba o triste proceso dos últi
mos meses de vida do seu amigo 
Antón Avilés de Taramancos. 

Os poemas lidos neste acto; todos 
eles dedicados ao escritor de Tara
mancos fóronlle entregados á sua 
viúva, Sofía, polos próprios poe
tas, asi como unha edición espe
cial do volume "Última fuxida a 
Harar". A preséncia de Avilés na 
memoria dos ali congregados en
cheu o espácio onde foran creados 
alguns dos mellores versos da po
esía galega dos últimos anos.• 

ALONSO DEL REAL, 
UNHA HOMENAXE MERECIDA 

CEl.SO X. PAZOS 

"Agrafo militante, sábio total, universalista compro
metido co estudo de Ga1iza á que sempre tivo presen
te no seu traballo, rigoroso e analítico, toda a sua mo
numental cultura posta sempre ao servizo da com
prensión dos fenómenos do pasado e tendo smpre co
mo horizonte a intervención na realidade actual para 
transformala ... ", estas e outras cualidades foron sina
ladas como as máis evidentes polos profesores que in
tervifieron no acto de homenaxe que lembrando a 
Carlos Alonso del Real tivo lugar o 13 de Febreiro no 
Paraninfo da Faculdade de Xeografia e História, bai
xo a presidéncia de Ramón Villares. 

No acto interviñeron os profesores Vázquez Varela, 
Eiras Roel e a profesora Martínez Navarrete, en repre
sentación da Complutense de Madrid, e congregou 
unha moi numerosa audiéncia de profesores de Uní-

versidade, ex alumnos e admiradores. 

É mágoa ter que facer fincapé no carácter tímido da 
homenaxe. Parecera como se certo esquecemento que 
de parte das instáncias académicas perseguiu a Don 
Carlos en vida, fose prolongarse logo do seu pasa
mento. Ali faltaron moitos rostors, moitos nomes, 
moitos, agora, persoeiros. Non houbo representación 
nen da Xunta, nen das Consellerias de Cultura ou 
Educación. Estaba, iso si, Filgueira Valverde e algun 
compañeiro, poucos, non os necesários. 

O acto non fora comenentemente espallado nen anun
ciado potas autoridades académicas nen nos meios de 
comunicación. Por que non se mandou, por exemplo, 
unha circular aos centros de ensino, onde sen dúbida 
imparten clases moitos alumnos de Alonso?• 
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BEú1'fllHE 
DISTRIBUCIONS MUSICAIS ALTERNATIVAS 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN 

DEN, Just around the wíndow 
O grupo máis onovodor do lolk 
actual. C.D. 
Jocky Molard, Potrick Molard, Sciig 
Sibéril, Jeon-Michel Veillon e Aloin 
Rouquette. 

BATILEFIELD BAND, Ce/tic Hotel 
Clásico folk escocés. C.D. 
Alon Reíd, Brion McNeill, Dougie 
Pincock e Alistair Russell. 

CAPERCAILilE, Sidewaulk WOLFSTONE, Unleashed 
Novo lolk dos Terros Altos 
do Escócio. C.D. 
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Folk escocés de ovongordo. C.D. 
Karen lvlotheson, lv\orc Dulf, Mónus 
Lunny, Chorlie McKerron, John Soich 
e Donald Show. 

D. Chisholm, Stuort Eogleshom, Struon 
Eogleshom, lvon Drever, A Murray e 
Allon Wilson. 

A way for lreland 
Música tradicional irlandesa. C.D. 
Con P. Brawne, T. ni Dhomnhoill, 
C. Lennan, M. Molloy, P. O'Brien, 
M. O'Connor, T. Peoples .. . 

D. SPILlANE, Shadow Hunter 
Folk de ovangordo irlandesa. C.D. 
Con A Drennon, J. Deloney, T. Molly, 
P. Moran, M. O'Cannor, K. Glockin, 
P J. Curtis, C. Moore. 

ARCHElYPE A. STIVELi, Trema'n ínís 

STRAKAL 

Folk do Bretaña. C.D. 
J. Molord, C. L.emoitre, F. Londreou, 
Y. Rouget, P. Lecompte, P. Lemou, 
H. Bertho e T. Moreou. 

Un clásico do músico do mundo 
cella. C.D. 

Folk do Bretaña . C.D. 
Alloin Didier, Lohois Thierry, 
Lombierge Frédéric, Lemau Pierrick 

Músico folk de novas tendéncios. C.D. 
Con June Tabor, Rory Mcleod, Ric 
Sonders e Mortin Simpson entre 
outros. 
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O trinque Verbas cruzadas 

HORIZONTArs: l. Prendes, agarras á forza. Pasaxe na
tural ou artificial de augas. 2. Tomas doce. Secura, es
tiaxe. 3. Que segue a orde regular das cousas. O buta
no é un deles. 4. No dominó, ficha cun só punto. 
Clase ou natureza. 5. Décimo novena letra do alfabe
to. Unha das notas musicais. Atinar, fuxir da tolería. 
6. Tecido de la, liño ... moi tupido. Nome dunha das 
tribus de Israel. 7. A cauda do peixe. Coa seguinte, si
glas de trinitrolueno. 8. Incidente, feito relacionado 
con outro co que forma un todo. Terminación verbal. 
9. Filosofía chinesa. Nativo de Estella, por exemplo. 
1 O. Monte da antiga Grécia no nomos de Lárisa. Cada 
unha das dúas partes carnudas que forman as asenta
deiras. 11. Senra, campo de cereais. Cesto con entrada 
en forma de funil para coller peixe e marisco, plural. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
L--+----!1---+---t 

2 

3 
_ __, __ 

4 

7 

Regreso a Howards End. Pe
lícula inglesa que pola cali
dade dos diálogos e dos ac
tores -sobretodo Anthony 
Hopkins- lembra que non 
todo o cine é Terminator. 
Retrato da moral da burgue
sia inglesa en tempos do 
império. Sen ser única, paga 
a pena. 

'-~J..-~~-4-~-+-~+-~ 

8 

9 

10 

11 

Éxito a calquer précio. A 
presión dunha inmoviliária 
sobre os seus vendedores. 
O motivo é a crise que pa
decen os Estados Unidos. 
Como na película anterior, 
destacan os diálogos e os 
actores Qack Lemmon e Al 
Pacino entre outros). Cine 
de xénio.+ 

VERTICAIS: 1. Mutilar, amputar. Desafíos, empraza
mentos. 2. Tolas. Comese sen masticar. 3. Un dosfillos 
do Garona, en Midi-Pyrénées. Colérica, furiosa. 4. Cer
ra flor da familia das liliáceas, plural. Berro que dan os 
militares. 5. Nome de muller. Nome de home. Vogal 
primeira. 6. Compartimento principal dunha casa. O 
primeiro home nomeado. 7. Terceira letra. Que non ten 
dobras, feminino. Nome de moitos rusos. 8. O primeiro 

en certa habilidade. Afastada do ton preciso. 9. Dixesen 
non. Calquera animal de catro patas empregado para 
traballo ou alimentación. 10. Recoller, coller. Levante, 
poña teso. 11. Tipo de luz con aplicacións industriais e 
na medicina. Clamas con voz tronitruante. + 

Convocatórias 

IX Concurso 
Internacional 
de Piano Cidade 
de Ferrol 
Para concursar hai que re
mitir as solicitudes, antes 
do 20 de Marzo, á Secreta
ria do IX Concurso Interna
cional de Piano Cidade de 
Ferrol. Negociado de Cul
tura do Concello de Ferrrol. 
Praza das Armas, s/n. 
15.402 Ferrol. As solicitu
des deberán incluir: partida 
de nacememto ou similar, 
catro fotografías recentes 
de pasaporte e unha de 
9x 12 cm; currículum vitae, 
carta de recomendación de 
un ou máis músicos de re
coñecido prestixio con a di
rección de estas personali
dades e partitura das obras 
a interpretar. O primeiro 
prémio inclue 1.000.000 
pta e várias becas; o segun
do 500.000 pta e dous reci
tales e o terceiro 250.000 
pta. Máis información nos 
teléfonos (981) 35 54 38 
Extensión 68; (981) 35 75 
18 e Fax (981) 35 34 91. 

Certame 
de Fotografía 
no Mundo 
do Traballo 
Organiza a Fundación 10 
de Marzo. Poden partici
par tanto profisionais coma 
afeizoados, serán validos 
todos os motivos que reco
llan aspectos relacionados 
co mundo do traballo tanto 
dende un plano estricta
mente laboral (condicións 
de traballo, desenvolve
mento técnico, forza do 
traballo, etc) como social 
(organizacións sindicais, 
conflictividade, etc). O 
participante deberá presen
tar tres fotografías en bran
ca e negro e/ou cor, o ta
maño das fotos andará en
tre os l 8x24 cm e os 30x40 
cm, montadas nun cartón 
de 40x50 cms co título e o 
lema do conxunto no dor
so. Os envios levarán un 
sobre pechado co lema, no
me, apelidos e enderezo do 
concursante e remitiranse 
antes do 8 de Marzo de 
1993 a : Fundación 1 O de 
Marzo. R/República do 
Salvador, 15-5Q. 15 .701 
Santiago. Os prémios ou
torgaranse nun prazo de 15 
dias a partires da data lími
te de entrega e serán os se
guintes: primeiro prémio 
200.000 pta., segundo 

100.000 pta. e terceiro 
75.000 pta. 

Prémio 
de pintura para 
novos valores 
A Universidade de Santia
go co patrocinio de Thais 
Picaza de Malvar, convoca 
o Prémio de pintura José 
Malvar para novos valo
res, destinado a promover 
a creatividade pictórica en
tre a xuventude. A dota
ción económica e de 
2 .000.000, da cal 
l .000.000 será para o gaña
dor e 500.000 para cada 
un dos accésits. Un dos ac
césits reservarase para o 
mellor autor galego, caso 
de non acadar o primeiro 
prémio. Poderán optar á 
convocatória artistas de 
calquer nacionalidade, me
nores de 30 anos. Os con
cursantes deberán presentar 
só unha obra, inédita. To
tal liberdade de técnicas, 
estilos e temas; o formato 
deberá andar entre os 2x2 
m. e 0,5x0,5 m. (ambos e 
dous incluidos), todas as 
obras terán que estar en
marcadas ou protexidas por 
un listón, sen cristal e de
berán ir asinadas polo autor 
e acompañadas dunha ficha 
cos seguintes dados: foto
grafia a cor da obra, título, 
medidas, técnica, data da 
realización, dados do autor, 
currículum artístico e foto
cópia do DNI. Remitirase, 
en embalaxe reutilizabel, 
contra recibo ao Vicerecto
rado de Política Cultural, 
Casa da Balconada. Infor
mación no Vicerectorado 
de Política Cultural (981) 
57 25 00, Casa da Balcona
da, Rua Nova 6, 15 .705 
Santiago de Compostela. 

Logotipo 
e Mascota 
Lisboa'98 
O Comissariado da Expo
sii;ao Internacional Lis
boa 1998, está a buscar o 
logotipo ou mascota para a 
Expo'98 de Lisboa. As 
propostas poden ser envia
das até o 31 de Marzo de 
1993, e executadas de acor
do có regulamento que de
be ser pedido até o 20 de 
Febreiro do 93, ao Secre
tariado do Concurso Logo
tipo e Mascote Expo'98. 
Av . Marechal Gomes da 
Costa, 37. 1800 Lisboa. TI: 
(07-351-1) 857 24 39. Fax: 
(07-351-1) 857 22 03. 

III Xornadas 
de Língua e 
Literatura 
Galegas 
A Unión de Traballadores 
do Ensino de Galiza 
(UTEG-INTG), xunto coa 
Asociación Socio-Pedago
xica Galega (AS-PS), teñen 
previsto organizar estas 
xornadas en Compostela, 
na Escola de Formación de 
Profesorado da EXB, du
rante os dias 11, 12 e 13 de 
Marzo. Hai unha limitación 
de prazas, polo que o crité
rio de admisión será por ri
gurosa orde de inscrición. 
O prazo de matrícula abri
rase o dia 1 O de Febreiro, e 
poderase formalizar en cal
quera dos locais da UTEG
INTG e da AS-PS. 

Subvencións 
para actividades 
científicas 
O Ministério de Asuntos 
Exteriores subvenciona a 
asisténcia a congresos e 
actividades de carácter 
científico con participa
ción internacional, tanto a 
organismos públicos coma 
privados. Para acceder ás 
becas hai que ter DNI es
pañol e acreditar títulos 
académicos no caso dos 
investigadores, un mes an
tes de realizarse a activida
de a beneficiar, no devan
dito Ministério. Dirección 
General de Relaciones 
Culturales y Científicas. 

Televisión 

R/ Salvador, 1. Madrid. 

Ciéncias 
sociais 
O Instituto Juan March, 
convoca cinco becas, ás 
que poden acceder titula
dos superiores de máis 
tarde do 1 de Xaneiro de 
1990, para o curso 93-94 
no Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias 
sociais . As solicitudes 
hanse presentar antes do 
1 de Marzo de 1993, no 
Centro de Estudios A van
zado s Instituto Juan 
March. R/ Castelló, 77. 
28.006 Madrid. 

Intercámbios 
europeus 
A Dirección General de 
Juventud, pretende fomen
tar o intercámbio de xoves 
de Comunidade Europea, 
subvencionando até o 50 
por cento dos gastos. Para 
realizar os intercámbios o 
grupo solicitante debe con
tar cun interlocutor noutro 
país da CE, elaborar con
x un tamente o proxecto e 
presentalo nas axencias na
cionais respectivas. Os gru
pos andarán entre as 16 e as 
60 persoas e han de ser de 
xoves entre os 15 e 25 
anos. Para intercámbios a 
realizar a partires de Se
tembro, hai que apresentar 
as solicitudes antes de 
Maio. Máis información no 
(91) 522 75 64/50-Exten
sión: 233.• 

1 

Eva Veiga cun dos protagonistas de Fe de Vida. 

O novo caso Fe 
'do inspector de vida 
Clouseau Domingo 21, na noite da 
Luns 22, en Telecinema Televisión de Galicia. 
da TVG. EU A. 1964. Sempre traballando ... 
Director: B lake Ed- no mar, expón a vida de 
wards. Intérpretes: Peter Salvador Agra Fernan-
Sellers, Elke Sommer, dez, que leva desde os oi-
George Sanders. to 8 vivindo da pesca.• 

Anúncios de balde 
Nativo imparte aulas de portugues 
de conversa-;ao. Telefone: 57 21 74. 
Santiago de Compostela. Filipe. 

Véndese amplificador Peavey e Me
trónomo Wittner. 30 38 58. Cangas. 
Perguntar por Padin. 

Merco bicicleta estática usada. (986) 
85 62 OO. Perguntar por Chicho. 

Fanse gravacións de publicidade e 
montaxes musicais para festas, espec
táculos, mégafonia mobil, etc. (986) 
29 30 48. 

Rapaces e Ecoloxia. Somos un grupo 
de nenos e nenas, entre 8 e 1 O anos, in
teresados pola Natureza e conserva
ción do meio ambiente. Publicamos 
unha revista, O. Merlo, da que acaba 
de sair o número 3. Gostarianos coñe
cer rapaces aos que tamén lles preocu
pe a Ecoloxia e que, sobretodo, no 
mandaran cousas para publicar na re
vista (debuxos, notas, artigos ... ). Bru
ño Fraga Bugallo. Rua das Bolboretas, 
2. Montrove-Sta. Cruz. 15.173 Olei
ros. A Coruña. (981) 63 70 83. 

Vendo barco veleiro Taylor 50, 5 m. 
de eslora, 3 velas (2 foques, 1 maior), 
1 motor Mercury de 4 cv., pala abatí
bel e laricha neumática por 250.000 
pta, con documentación. Perguntar por 
Chacón, no (986) 26 25 30. 

A todos os interesados na criación 
dun cine-clube en Vigo, co obxectivo 
de poder ver as películas no seu máxi
mo estado de pureza, para acadar un
ha paixoal afeizón. Dirixirse a: Cine
C lu be Lamiere-Vigo, (pub Carpe 
Diem) r/Barcelona, 37 interior-local 3; 
ou ao (986) 43 67 73 de 15 a 17,30 h., 
perguntar por Fran. 

Restaurante-tenda vexetariano Gál
gala. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17. 
Amorosa cociña caseira. 

Saeu o primeiro número da revista 
Pu Peñi (irmaus, en mapuche), en de
fensa da causa indíxena, editada por 
Ecos do Sur. Podédelo conseguir en
viando 150 pta. en selos a: Sabela Pa
lacio Edreira. Rua Hospital, 23, baixo. 
15002 A Coruña. 

A Asociación Xuvenil de Cabral La.
gares (Vigo), ven de tirar o Nº 9 da sua 
revista O Berro Novo. Con tal motivo 
estamos interesados en intercambiar 
exemplares doutras publicacións das 
diversas asociacións xuvenís, culturais 
e de veciños que existen no país (e no 
resto do mundo). Enderezo: Avda. San
ta Mariña, 95. Cabral-Vigo (Galícia). 
36318. TI: (986) 25 07 03. 

Véndese curso de Ingles e Alemao e 
livros Portugues, Galego e Ingles . 
(981) 26 98 42. Preguntar por Carlos. 

Buscamos músicos para tocar ao vi
vo . Café da Fala. R/lrmandiños, es
quina Martín Codax. Vigo. 

Teatro 

Mistério cómico 
Teatro do Morcego porá en cena 
Mistério cómico de Dario Fo, no 
CC Caixavigo o 27 e o 28 de Fe
breiro. 

História do soldado 
Dias 22 e 23 no Auditório de Galí
cia en Santiago, da man do Centro 
Dramático Galega e a Xoven Or
questra de Galícia. 

Saxo Tenor 
Teatro do Aquí, representa a obra 
de Roberto Vidal Bolaño, no Au
ditório Gustavo Freire de Lugo do 
25 ao 28 de Febreiro. 

Ultranoite 
Dia 27, ás 22,30 h. , na NASA de 
Compostela (R/San Lourenzo, 51-
53). Variedade , conta no reparto 
con Mofa & Befa, Cia. de Maria, 
Manquiña e Juanillo, Chévere, Os 
Doré e outros. Reserva de mesas 
no (981) 57 39 98.• 

A for~a da solidaridade em 
marcha. A Treu, folhas informativas 
das Juntas Galegas pola Amniscia 
(JUGA), solicíta-as no apartado 875 
de Compostela. 

Quereria conhecer gente que esteja in
teressada en formar un grupo reinte
gracionista na Corunha, os interessa
dos chamar ao (981) 26 98 42, e pre
guntar por Carlos. Endereyo: r/Cidade 
de Lugo, 37-811• 15004 A Corunha. 

Gran oferta de discos e casettes. 
Evencio Baños. Xoan XXIII, 13-7 dt. 
Ourense. (988) 21 05 85. 

O colectivo Gai de Compostela, reúne
se todas as semanas para trabaJlar na 
defensa dos direitos dos homose
xuais. Se queres contactar connosco 
podes escreber ao apartado 191 de 
Compostela. 

Seguimos na brecha co noso sinxelo 
proxecto de ir descubrindo paseniña
mente a Celtia e a sua história para 
vós a traves da nosa revista Camiño 
Real. Servimos o recente núm ero 2 
contra xiro postal de 500 pta, ou o 
dous números existentes e ... algo máis 
por 1000 pta. Pedido a: Viaxe Célti
gas. Apartado 1364, ucursaJ l. 15.007 
A Coruña. 

Procúra-se sócio interesado no fi
nanciamento dunha empadillaria 
ou feitura de filloas ao estilo das fa
mosas pizzas italiana . Primeiro fa
riase unha para logo e espallaren 
cando 1 e fixeren conhecida . Os pro
~ á venda haberian ser de orixe 
galega e a bebida sen alcool. Ao lado 
instalaríase un autoservício cunha 
ampla representatividade dos nosos 
produtos. Interesados chamar ou e -
crever a: José Manuel López lgle ia 
(Enxeñeiro e advogado). Apdo: 
55094. 28880 Madrid . Teléfonos: 
(91) 639 46 87, 507 35 30. 

O Colectivo Ecoloxista Biotopo pon a 
disposición de todos aqueles/as intere
sados/as, carballos (Quercus robur) de 
2 a 4 anos, cultivados nos seus vivei
ros forestais. As árbores serviranse os 
Sábados pola mañá, prévia cita. Admí
tense encargos para o ano que ven. 
Prezos ecolóxicos e prezos especiais 
para institucións. Información no telé
fono-fax: (981) 63 65 98, de Luns a 
Venres entre as 19 e 20 h., perguntar 
pola Comisión Forestal. 

Véndese máquina de escreber nova, 
Olivetti Lettera 12, 10.000 pta. Cha
mar ao (981) 28 65 53, e perguntar 
por Luis. 

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

Gostaria topar alguén que tenha grava
dos filmes en VO da secyom Butaca 
especial da TVG para inter-cámbio. 
Tino Prego. Santiago de Chile 29 A, 
5ºB. 15.706 (Santiago).• 



Música 

Uxia 
Venres 19, ás 22 h. no Liceo Café 
de O Porriño. 

Orquestra 
Sinfónica 
de Galícia 
Día 26, no Centro Cultural Cai
xavigo. Dirixe Rudolf Barsai e 
interpretan obra de M . Bruch e 
Beethoven. 

Cme 

Antón de Santiago 
Recital do tenor Antón de Santia
go, día 25, no Centro Cultural 
Caixavigo. 

L'Italiana in Algeri 
Día 19, ás 21 h., no Auditório de 
Galicia. A Orquestra Sinfónica da 
Radio de Cracóvia e o Coro Opera 
Eclaté, interpretarán a ópera deG. 
Rossini, baixo a dirección de Va
lentin Kojin. Prezo: 2.500 pta. 

Ballet Lírico Nacional 
Dias 26 e 27, ás 21 h., no Auditó
rio de Galícia en Compostela. In
terpretarán un programa a deter
minar dirixídos por Nacho Duato. 

Hert e Falsa Alarma 
Dia 21, ás 19 h., na Nave de Ser
vícios Artísticos (NASA). Dous 
novos grupos no espácio rock pa
rrulo. 

D hais e Leila 
Folk na Nasa, dia 25 ás 21,30 h.+ 

va Babilónia, 
en Vigo; e O 
espello das 
tres caras e A 
peq uena ven-
dedora de 
mistos , en 

A concha e o reverendo (Le coquille et le clergyman) 

Pontevedra. 
Dia 22, proxec
tan: O sangue 
dun poeta e 
Marañas no 
serán, en Vi
go; A loucura 
do Doutor Tu
bo, A febre do 
xadrez, Unha 
noite no Mon
te Pelado e 
Idílio na area, 

Cine de Vangarda 
1915-1947 
O Centro Galego de Arte da Ima
xe (CGAI) en colaboura cas uní
ver idade de Santiago e Vigo, or
ganiza unha érie de proxección 
que agrupa as película mái repre
sen lati va do xénero na prímeira 
metade do éculo. A proxección 
leñen lugar no Auditório do Centro 

ultural idade de Vigo, á 20 h; 
no Teatro Principal de Ponteve
dra, á 20, 15 h; e no alón de ac
to da Bilioteca Pública de Ouren
se ás 20,30 h. Dia 19, pasan: A no-

P ub liCaCiÓilS 

Revista Galega 
de Educación 
Xa está na rua o número 15 de Re
vista Galega de Educación, unha 
publicación de Nova Escota Gale
ga. Este exemplar é un monográfi
co adicado á leítura que se divide 
en seccións que abranguen: Lite
ratura e currículum, a anima
dón á leitura, os xéneros esque
cidos e a imaxe. Subscricións e 
correspondéncia: r/Doutor Mara
ñon 12, baixo. 36210 Vigo.+ 

en Pontevedra; e O gabinete do 
Doutor GaJigari, en Ouren e. Dia 
23: Soños que o diñeiro pode 
mercar en Vigo (última sesión); 
Opus 1-V, Pantasmas antes do al
morzo e Cuarenta anos de expe
rimentos, en Pontevedra; e Sinfo
nía Diagonal, Ballet Mecánico, 
Anémic cinéma, Retorno á 
razón, Emak Bakia, A estrela de 
mar e Os mistérios do castelo de 
Dé, en Ourense. Dia 24, pódense 
ver: Vida e morte de 9513, un ex
tra de Holliwood, Accidente, 
H20, Choiva e Lot en Sodoma, en 
Pontevedra; e París dormido, En
treacto e Un can andaluz, en Ou
ren e. Día 25: O home da cámara, 
en Pontevedra e A cuncha do re
verendo e A propósito de Niza, 
en Ourense. Dia 26: A nova Babi
lónia, en Pontevedra e O espello 
das tres caras e A pequena ven
dedora de mixtos, en Ourense. 

A Ollada 
Cinematográfica II 
Ciclo de cine no Salón de Actos 
do Colexio Maior Universitário 
Fonseca. Día 24, Mércores, ás 
21,30 h., emítese Un tranvía cha
mado desexo de Elia Kazan. • 

axenda 
Exposicións 

Besta involuntárias de Manuel Vilariño en Fonseca. 

Arturo Baltar 
Mostra antolóxica no Kios
ko Alfonso da Coruña. 

Anacos 
de América 
Fotografia de Pilar Seoane 
no Ateneo da Coruña. 

Marea Negra 
Colectiva de pmtura con 
obra de Doroteo Arnaiz, 
Xaime Gómez Chao e Pe
dro Muiño. 

Artextura 
Colectiva na Sá Maestro 
Mateo de Santiago, até o 26 
de Febreiro. 

Marta Filgueira 
Mostra das suas Fotomon
taxes, na Galeria Sargade
los de Compostela, até o 27 
de Febreiro. 

Bestas 
Involuntárias 
O Pazo de Fonseca acolle a 
mostra Bestas Involuntá
rias de Manuel Vilariño. 

Artistas do Deza 
Obras na Casa da Parra de 
Santiago. 

Dez anos 
na história 
dun pavo 
Os fotografos Manolo Sen
dón, Xurxo Lobato e Xosé 
Luis Suárez Canal, co le
ma Dez anos na história 
dun povo, dez anos do 
BNG, conforman amostra 

Páxinas coordenadas por 
. IAGO LUCA 

acollida na Casa da Xuven
tude de Santiago. 

Maria Manuela 
Até o 28 de Febreiro, de 
9,30 a 14,30 h. pola mañá e 
a partires das 19 ,30 h. o se
rán; pintura no pub Pepa 
Loba de Compostela. 

Bill Jacklin: 
Retratos urbanos 
Até o 10 de Marzo, no Mu
seo do Pobo Galego. Retra
tos urbanos de Nova Iorque 
do 1986 ao 1992. 

Sombras 
Na Galeria Trinta de Com
postela (Rua Nova, 30), até 
o 30 de Febreiro. As últimas 
obras de Menchu Lamas. 

Eugenio Granell 
Até o 28 de Febreiro, de 12 
a 19 h. Mostra depintura 
surrealista no. Auditório de 
Galícia en Santiago. 

Encontros 
de Arte 93 
Colectiva na Sá Museum 
de Ferro!. 

Caxigueiro 
Escultura na Galeria Sar
gadelos de Ferro!. 

Fíxeno 
para me divertir 
Mostra de xoguetes feitos 
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por nenos africanos. Até o oriente a traves de 150 pe-
27 de Febreiro, dt 17 a 20 zas do Museo Oriental dos 
h., no segundo andar do Agustinos Filipinos, e co-
Teatro Municipal das To- mentadas en 40 paneles ex-
rres de Sta. Cruz, Oleiros. plicativos. Até o 28 de Fe-

breiro, de 10,30 a 13 h. e de 

X ex e 15,30 a 18 h., na sá de ex-

Fotografia na Casa da Xu- posicións do Centro Cultu-

ventude de Vigo. ral Caixavigo. 

Montañismo Follas saltas 
Na Casa da Cultura de Vi- Traballos feítos con papel 

go pódese ver a exposición reciclado na Casa da Cultu-

50 anos de montañismo e ra de Muros. 

Galícia. 
Galícia 

Obxectos raros e América 
Até o 28 de Febreiro, na Cinco séculos de relación 
Casa das Artes de Vigo. entre os pobos na Casa da 
Unha colección de úteis Cultura de Vilagarcia de 
imposíbeis. Horário: de 11 Arousa. 
a 14 h. e de 17 a 21 ,30 h. 
pola· semana; Sábados de As fontes da me-
17 a 21 ,30 h. e Domingos 

mória II de 1la14 h. 
No Museo de Pontevedra, 

No siléncio fotografía e sociedade en 

Non-esculturas de Fan-
España 1900-1939. 

chuco, de 19 a 22 h. (Do-
Vil ase e o mingos de 12 a 14 h.), na 

Sá de Arte Caixavigo. Pinturas de José L. Váz-
i:¡uez, Vilaseco, na Delega-

Leopoldo Varela ción Provincial de Cultura 

Pintura até o 22 de Febrei-
de Pontevedra. 

ro, de 19 a 22 h. pola serna-
Artesania para a na e de 12 a 2 h. festivos, 

na Nueva Sala de Exposi- solidaridade 
ciones Caixavigo. Artesanías maias, amazóni-

Rafael Calvo 
cas, nicaragúanas, e outras; 
até o 25 de Febreiro, de 1 O 

Expón as suas pinturas a 14 h. e de 19 a 21 h. (Sá-
máis recentes na série De bados e festivos de 19 a 21 
portas ... adentro, até o 22 h.), na Casa da Cultura de 
de Febreiro na Sá de Arte Chantada. 
Caixavigo. 

Retratos 
Antón Lamazares Da man da asociación foto-
Pintura na Galería Severo gráfica da Cambre na Casa 
Pardo de Vigo. da Xuventude de Ourense. 

Guillermo Arquitectura 
A. Monroy O Museo Municipal de Ou-

Até o 4 de Marzo, de 18 a rense oferece a mostra Ar-

22 h. (de 12 a 14 h. e de quitectura popular na Ri-

19 a 22 h. Sábados e de 11 beira Sacra. 

a 14 h. Domingos); pintu-
Volve soñar ra na Casa das Artes de 

Vigo. Fotografias de Luis Cobe-
lo, no Ateneo de Ourense. 

Manuel P. Rúa 
A Galería Sargadelos de Vi- Certame de 
go, recolle até o 27 de Fe- Arte do Concello breiro a exposición Retra-

de Lugo tos de Galicia en I+D, do 
fotógrafo Manuel P. Rúa. O Museo Provincial e a sá 

de exposicións do Pazo 

Ven tos Provincial de Lugo, acollen 
as obras participantes no 1 

de Acapulco Certame de Artes Plásti-
Relacións entre América e cas Concello de Lugo. • 

Fotomontaxes de Marta Filgueira na Galeria Sargadelos de Santiago. 

Festas 

Sábado 20, comezan as 
festas do Entroído en to
da Galiza, do Domingo 
Gordo, ou de Entroido , 
ao Martes á noite as ruas 
andan cheas de compar
sas e máscaras, días de 
troula. A festa pode re
matar coa queima dos 
Entroídos (ou Mecos) no 
Martes ou co importado 
Enterro do Mércores ou 
Domingo Piñateiro.+ 

NTA 
<!ID o CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 

IJ6 

• 



Director: 
Alfonso Eiré López 
Presidente: 
Francisco Carballo 
Empresa Xornalística Editora: 
Promocións Culturais Galegas S.A. ANOSATE 

Ruado Príncipe, 22 , planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) . 
Te l. : Administración, Subscricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01 . 

ANO XVI· 11 DE FEBREIRO • 1993 Nº 556 ~~~~~~~~~~~~~~-111111111111111~~~~~~~~~~~~~~ 

• XAN CARBALLA 

X anana foi apresentado como re
nunciador á causa do Timor. Nós 

dicemos que non é verdade o que Xana
na dis, e pedimos ás autoridades interna
cionais para que apelen pola liberdade 
do Xanana e poda vira falar ao exterior, 
pero sen ser acompañado pola policia in
donésia. O Xanana, sen influxo de dro
gas e presións da dictadura, é o mesmo 
home dos últimos dezasete anos. lndo
nésia di que o Xanana Gusmao é un pre
so político, mais como vai selo se Timor 
Leste ainda é, coa Constitución portu
guesa, território portugués? Como vai ser 
xulgado? 

"En Marzo comezan novas conversacións 
entre lndonésia e Portugal, e o governo 
indonésio xa impuxo que os timorenses 
non podíamos estar presentes. Non nos 
incomoda porque o único direito que nós 
admitimos é o da independéncia. 

Cal é a situación actual na ONU? 

Desde a invasión no 75 até agora ten ha
bido várias propostas de resolucións. To
das foron aprobadas en favor da conti
nuación do proceso de independéncia 
sob tutela de Portugal pero nengunha se 
efectiviza. Cando a matanza de Santa 

Helder 
Neves 
10 Timor Leste 
está rompendo 
o cerco de siléncio' 

Despois da detención de Xanana Gusmao, 
lider da FRETILIN, a organización 
independentista do Timor Leste, a situación 
deste território, ex-colónia portuguesa, invadida 
desde 1975 pala lndonésia, ten acadado 
paradoxicamente meirande resonáncia 
internacional (ver A Nasa Terra nº 514). Helder 
Neves, secretário dos traballadores da 
FRETILIN, residente en Portugal, estivo 
recentemente no congreso da CXTG, e explica 
a actual situación do seu país. 

Cruz, hai dous anos, lndonésia fixo unha 
ofensiva pouco menos que responsabili
zando politicamente a Portugal. 

Mais en Portugal nos últimos dous 
anos, precisamente despois das mar
tes do cimitério de Santa Cruz, parece 
que rachou o siléncio informativo so
bre o Timor Leste. 

Foi preciso estar ali dous xornalistas, pa
ra que todo o mundo, non só Portugal, se 
decatasen de que no Timor há atrocida
des, violacións dos direitos humanos ... 
porque nada se falaba até aquel dramáti
co Novembro do 91. En Portugal ten ha
bido moitos actos e sesións de esclareci
mento, pero penso que ainda hai moito 
por facer. 

Os portugueses ven que despois de 
19 anos do 25 de Abril, o proceso de 
descolonización ainda non fechou. 

Nós apresentáramos unha proposta ao 
governo portugués en várias partes. Pri
meiro que Portugal ausculta a opinión ;n 
situ da povoación do Timor, mesmo para 
saber cantos timorenses, indonésios e 
estranxeiros hai no Timor. Propoñemos o 
nomeamento dun Alto Comisariado para 
que continue o proceso de descoloniza
ción. Nós respeitamos a Portugal como 
poténcia administrante que dé paso á in
dependéncia. No 75, cando os portugue-

ses abandonaron Timor, a Fretilin procla
mou a República Democrática do Timor 
Leste que foi recoñecida por vários pai
ses, pero non por Portugal, e apelamos a 
que retome a sua responsabilidade e ne
gócie con lndonésia para poder facilitar a 
nosa autodeterminación. 

A situación actual 

"lndonésia é un arquipélago con máis de 
tres mil illas, e ten vários cancros por re
solver: as lilas Malucas e Timor especial
mente, que reclaman a independéncia. 
Eles queren Timor porque é rico en pe
tróleo, con xacimentos submarinos, que é 
a única producción petroleira que explota 
a lndonésia. Segundo as versións dos 
xeólogos as reservas no Mar do Timor 
están entre as primeiras do mundo. Aus
trália está a apoiar tacitamente á lndoné
sia por intereses petroleiros . 

"Cando marchan os portugueses a povo
ación do Tnimor era de 600.000 persoas, 
e no percurso da loita xa morreron máis 
de 250.000. Fóra do país estamos 10.000 
timorenses (2.000 en Portugal e o resto 
nomeadamente en Austrália). Unha tácti
ca indonésia ten sido traslados entre as 
illas do arquipélago. No aspecto lingüísti
co, a língua oficial é a portuguesa, pero a 
língua dos mauberes, os habitantes do Ti
mor Leste, é o tetum, que ten máis de 31 
dialectos autóctonos na illa".+ 

TRES EN RAIA 

Habaneira 

• G. LUCA DE TENA 

O bloqueo comercial e político 
sobre Vietnam é un atraso e 

debe rematar. Asi falou Mitterrand en 
Hanoi rodeado por un mar de bandei
ras vermellas. 

Na primeira fila estaba Giap, un ho
miño dun metro cincuenta, cun sorri 
so de orella a orella. Cando Mitte
rrand tiña 32 anos, Giap meteulle un
ha malla tan grandísima ao exército 
colonial francés que Mitterrand , da
quela avogado laboralista en Sevilla, 
tivo que gardar unha semana de ca
ma. Coa amargura, perdeu cinco qui
los pero non lle serveu de nada por
que os colonos tiveron que embarcar 
sen a porcelana. 

Cando se van cumprir 39 años daque
la carreira, xa con Mitterrand na Mon
cloa, os franceses din que os nortea
mericanos non deben castigar ao 
Vietnam, país que aman coma un filio 
extraviado. Giap, que fala francés me
llar ca Mitterrand, dixo que o amor po
los franceses non decaera nen cando 
os correran até a beiramar. 

Fel ipe González non nacera cando os 
cubanos arrasaran as tropas de Wey
ler, despois deste xurar temeraria
mente que Cuba era tan española co
ma Sevi lla. González chegou pola via 
do sacrifício a cónsul dos Estados 
Unidos en Madrid e esta e non outra é 
a explicación científica de que tendo 
Cuba a mesma língua que o cónsul , 
pátios andaluces e costumes idénti
cos aos do país que serve de solar ao 
consulado, o bloqueo comercial e po
lítico dos norteamericanos sobre Cu
ba lle parezan tan ben. 

Esqueciame: Giap tamén correu até o 
mar aos norteamericanos en Vietnam 
(que bárbaro) en 1975. Pala contra , 
os norteamericanos manteñen unha 
base en Guantánamo, contra toda leí 
e direito. 

Xa di González que os españois te
ñen moito xénio. Eh toro!+ 

VOLVER AO REGO 

O problema que ten a norma 
oficial do galego está en que 

unha boa parte dos seus defensores 
utiliza, por norma, o castellano. Velaí 
o fracaso da Real Academia Gallega 
e do Instituto da Língua nos méios de 
comunicación escritos -que é onde 
realmente acae a norma-. O único 
méio que utiliza o galego non empre
ga a oficial e os que si a defenden só 
toleran o galego nas páxinas de opi
nión e nalgunha de cultura e ainda 
neses casos a norma é a que dicta o 
albedrío do autor. Se non non se ex
plicaría que nesta altura os normativi
zadores non fosen capaces de · po
ñer o seu critério. + 




