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Despois de 16 anos de conflito, moitos labregos 
declararan a insumisión ao imposto 

Suprimida a cuota empresarial 
Se a redención dos foros foi referéncia do sindicalismo 

agrário a comezos de século, o das décadas do 70 ao 90 
estivo marcado pola loita contra a Cuota Empresarial. 

Reivindicación que tivo moito que ver co desenvolvimento 
e tamén cos métodos reivindicativos do sindicalismo 
agrário nacionalista: un acto contínuo de desobediéncia 

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

galaxia 

Xoan Carlos Carreira: 
11 A nature.za é o maior potencial 
que ten este país" 
"O ecoloxismo na Galiza é 
unha baza económica. Falta 
ver se somos capaces de 
xogala con intelixéncia", si
nala Xoan Carlos Carreira, 
Ca/in, Director da Escala de 
Enxeñeria Técnica de Ex
plotacións Forestais de Lu
g o e concelleiro do BNG 
nesta cidade. Carreira pen
sa que a natureza "é un ben 
estratéxico" e critica que to
dos os partidos, sen excep
ción, esqueceran xa a Gali
za interior. (Páx. 14 - 15) 
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civil supuxo 
que en 
províncias 
como a de 
Lugo o 60°/o 
das 
explotacións 
agrárias 
leven perta 
de vinte 
anos sen 
pagar este 
imposto. 
Agora, 
despois do 
antecedente 
dun Real 
Decreto de 
1979 que o 
consideraba 
inxusto, vai 
ser 
suprimida. 

Mauro Silva: 
11Ainda 
podemos gañar 
a liga" 

Brasileiro de nacimento e ga
lega de adopción, asiste des
de hai oito meses á sua coro
ación como monarca do cen
tro do campo no Deportivo. 
Silva pasou nun tempo record 
a se converter nun dos mella
res pivotes do balompé. Del 
xa se dicia que era un excep
cional xogador, non fixeron 
falta mais que.·uns toques de 
balón para comprobar que 
Mauro é un divo. (Páx. 11) 
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Perto dun 40°/o das explotacións agrárias levan máis de 15 anos sen pagar 

A desobediéncia civil propiciou a 
supresión da Cuota E111presarial 

ALFONSO EIRÉ 

O movimento contra a Cuota Empresarial foi moito máis que unha reivindicación sindical. Ao seu redor chegou a 
artellarse un movimento político-social, semellante ao do agrarismo de princípios de século, cun xenuino carácter 

nacionalista. Dúcias de manifestacións e peches, centos de asembleas, decenas de detidos e feridos e a desobediéncia 
civil continuada durante 16 anos que levou a non pagar o trabuco amáis do 40% das famílias de moitas comarcas, 

precederon á sua supresión. 

Cabeceira da manifestación celebrada en Lugo o 9 de Decembro de 1979. 

Na manifestación do Día da Pá
tria de 1979, convocada polo BN
PG, un grupo de labregos per
guntábase "será esta a nosa?". 
Segundos despois, cando sonou 
a consigna nós non somos em
presários, fóra a cuota empresa
rial!, non coreada até daquelas, 
sairon de dúbidas. Despregaron 
a sua pancarta ("a autonomia non 
nos quita a cuota, para que va
le?") e repetian lema tras lema, 
metidos xa na protesta. 

Como a comenzos deste sécu
lo, na loita contra os foros, o be
rro redención ou morte!, a fins 
dos mil novecentos, o lema nós 
non somos empresários, fóra a 
cuota empresarial!, foi bandeira 
do movimento sindical máis di
ferenciado da península despois 
do franquismo. 

Para o voceiro do Sindicato La
brego Galego-Comisións Labre
gas, Emílio López Pérez, este 
foi o "trunfo político máis impar-

Para o 
Sindicato Labrego 
Galego-Comisións 
Labregas, este foi 
o "tru nfo poi ítico 
máis importante da 
postguerra 
galega". 

tante da postguerra galega". A 
loita contra a Cuota Empresarial 
da Seguridade Social Agrária foi 
un pleito contra o Estado cen
tral, que supuxo un acto consti
tutivo de desobediéncia civil, re
al izada, en moitos casos, ao 
longo de 16 anos". 

Segundo dados estimados, aos 
que pudo ter acceso A Nosa Te-

rra, (fontes oficiais negáronse a 
presentar cifras, afirmando unica
mente que os impagos son pou
co importantes) na província de 
Lugo non paga este trabuco máis 
do 60% da povoación. Nalguns 
concellos esta porcentaxe supera 
o 85%, caso dos limítrofes coa 
capital e alguns da Mariña. En 
Ourense os impagados superan 
o 35%, con zonas como as da Lí
mia e Celanova, nas que non pa
garon o 70% dos agricultores.Na 
Coruña as principais zonas de in
submisión fiscal son as de Ordes 
e Bergantiños-Soneira. Na pro
ví ncia de Pontevedra as desobe
di én cias civis concéntranse nas 
zonas da Estrada e o Deza. 

En moitos destes casos non pa
gan a Contribución desde 1977 
ou 78. Hainos tamén que deixa
ron de pagar o recibo en 1979, 
"ao ver que non !les pasaba na
da aos que non pagaron", como 
indica un viciño de Monterroso. 
Outros, os menos, deixaron de 

A loita ten tamén 
un claro carácter 
anticaciquil que 
se opón á 
auto-organización 
dos labregos. 

pagar xa nos anos noventa, froi
to da coincidéncia coas campa
ñas do SLG-CC. LL. contra a 
"cuota láctea" e tamén ao da
rense conta de que moitos la
bregos "levaban máis dunha dú
cia de anos sen pagar". Neutros 
casos foi o filio, ao facerse cá
rrego da explotación, o que de
cidiu sumarse á desobediéncia 
civil contra a cuota empresarial. 

Campaña anticaciquil 

Pero o enfrontamento do SLG 

A NOSATERRA 

non era só contra o imposto, se
nón tamén contra os partidos 
políticos de ámbito estatal, pois 
semente o Bloque apoiou deci
didamente esta loita, manténdo
se o PSG á espectativa. Tanto 
nun primeiro momento UCD, co
mo AP e o PSOE, puxéronlle 
proa a esta reivindicación, "non 
porque fose inxusta, senón por
que seria darlle unha importante 
victória ás Comisións Labregas 
e ao Bloque", como afirma ago
ra un deputado socialista e tiñan 
recoñecido durante estes anos 
líderes de diversos partidos, asi 
como, en máis dunha ocasión, 
os correspondentes Governado
res Civís. O próprio Ministro de 
Sanidade e Seguridade Social, 
Sancho Rof afirmou, no seu día, 
que "se fosen outros os que le
vasen a reivindicación, a Cuota 
Empresarial xa non existiria". 
Publicamente aducian que "Ga
liza recebe máis do que paga'', 
para negárense a supresión do 

(Pasa á páxina seguin~e) 
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(Ven de páxina anterior) 

trabuco. 

Paralelamente a loita tínxese de 
enfrontamento contra o vello ca
ciquismo que se opón á autoor
ganización dos labregos, ainda 
que eles fosen os primeiros en 
non pagar o trabuco, como ocu
rre cos presidentes de várias 
cámaras agrárias. Para os caci
ques o conflito convertiríase 
nunha loita contra as Comisións 
Labregas na que todo vale, des
de mandar a Garda Civil ás 
asembleas ou a ameazar a diri
xentes sindicais, provocar aos 
labregos ou sacar a pistola con 
intención intimidatória nas fol
gas. Para eles opoñerse ás peti
cións labregas era "opoñerse ao 
separatismo", "ao comunismo" e 
a "eses axitadores que cobran 
de Moscú". 

Os labregos ocupan a Sala da Audiéncia de Lugo. A NOSATERRA 

Houbo dirixentes políticos que 
levaron esta loita ao plano per
soal, como Luis Cordeiro, presi
dente da Deputación de Lugo. 
Os labregos interrumpiron no 
pleno do máximo organo provin
cial e pecharon as portas da sá 
con cadeas, para que non pude
sen sair os deputados. Luis Cor
deiro, militante anos máis tarde 
en CG e PNG, home afábel on
de os haxa, pasou moitos anos 
sen falarlle a 
Emílio López , o 
dirixente daquela 
acción labrega 

Armesto, Augusto Assia, que 
desenvolveu unha campaña 
persoal desde La Voz de Galícia 
contra este sindicato, dirixindo 
tamén contrapiquetes desde a 
sua casa de Xanceda. Por 
aquela zona producíronse tres 
dos feitos máis graves desta 
campaña: a queima da casa do 
crego de Visantoña e a do auto
móvil do tamén crego e dirixente 
labrego Leopoldo Rego, asi co
mo a acusación de que "son os 
do Bloque os que queiman o 

monte". 

realizada o 18 de 
Xuño de 1980. 

Tamén António 
Rosón tiña unha 
enquina persoal 
contra os dirixen
tes do Sindicato 
Labrego Galego 
que acrescentou 
despois que 31 
labregos se pe
chasen na Xunta 
preautonómica o 
27 de Abri l de 
1980. Outro que 
mostrou especial 
belixeráncia con
tra as CC.LL. fo i 
o xornalista e em
presário agrário 
Felipe Fernández 

A loita, propiciou 
un modelo de 
sindicalismo 
próprio que foi o 
que conformou 
ás Comisóns 
Labregas. 

Papel importante 
tivérono igual
mente os recada
dores de impos
tas , que , na 
maioria dos ca
sos, opuxéronse 
con singular te
nacidade á su
presión da cuota, 
forzando en moi
tos casos aos la
b reg os a pagar 
"todos os reci
bos , senón non 
lle dou nengun", 
cando estes se 
negaban a pagar 
o Censo (deno
minación popular 
deste imposto). 
Nalgunha oca 
sión chegaron a 
usar a pistola 

A primeira 
característica é a 
dun 
"sindicalismo 
non pactista". 

contra os piquetes que informa
ban aos labregos; impedian ta
mén que "sacase" o recibo outra 
persoa que non fose o titular e 
chamaban á Garda Civil en cal
quer momento, mesmo que esti
vesen á porta da oficina de re
cadación. Nesta actividade con
tra foi famoso o recadador de 
Chantada, zona na que foron 
detidas várias persoas, entre 
elas, en duas ocasións (1977 e 
1980) Emílio López. A teimosia 
dos recadadores non era só ide
olóxica, senón tamén pecuniá
ria. Eles cobraban un tanto por 
cento do recadado e a Cuota 
supuña en moitas zonas o 75% 

de toda a contri
bución, polo que 
os seus ingresos 
podian minguar 
moito. 

En 1979 
dade de seguer 
mantendo loitas 
como a da Cuota 
Láctea até lograr 
os nasos propósi
tos, ainda que se
xa polo método 
do contencioso 
administrativo". 

Unha forma 
particular de 
lo ita 

A loita propiciou 
un modelo de 
sindicalismo pró
prio que confor
mo u ás Comi
sións Labregas. 
A primeira carac
terística é a dun 
"sindicalismo non 
pactista'', o que 

o Real Decreto 
1134, do 4 de 
Maio afirmaba 
que o sistema de 
"distribución do 
imposto global 
da Cuota 
Empresarial 
debia ser 
sustituido. 

Esta victória ta
mén significa, se
gundo o sindicato 
que protagonizou 
a loita, "un salto 
cualitativo na con
ciénci a e organi
zación dos labre
gos" , mostrando 
que, "se se refor-

supuxo que a rei-
vindicación per-
sistise durante 17 
anos. As Comi-
sións Labregas e a loita contra 
da Cuota irían parellas no seu 
desenvolvimento. O primeiro 
congreso deste sindicato cele
braríase en 1976 en Sigüeiro, 
tendo como eixo central a "loita 
contra a contribución". 

Para o SLG a eliminación agora 
da Cuota Empresarial da Segu
ridade Social Agrária supón "un
ha demostración da capacidade 
de loita dos labregos e a idonei
dade dun método de loita sindi
cal e significa o anúncio de no
vas vitórias, asi como a posibili-

za a corda ao xei
t o, non ten por
que romper polo 
sitio máis feble", 
en palabras de 

Emílio López Pérez. 

Vitórias parciais 

Xa antes, a campaña contra da 
cuota conseguira vitórias par
ciais. En 1979 o Governo da 
UCD decideu non cobrar o Cen
so a aquelas persoas que non 
acadasen as 5.000 ptas. de líqui
do imponíbel. Quedaban exentos 
asi os labregos con menos terras 
de seu. Tamén en 1979 o Real 
Decreto 1134, do 4 de Maio, afir
maba que o sistema de "distribu
ción do imposto global da Cuota 
Empresarial da Seguridade So
cial Agrária en función das xor
nadas teóricas (pagábase calcu
lando os axustes de xornais que 
tiñan que realizar segundo a ex
tensión da terra) puxo de mani
festo a necesidade de sustituir o 
mencionado sistema por outro 
no que a cotización empresarial 
recaiga naqueles que realmente 
ocupan traballadores". 

Pero tiveron que pasar trece 
anos para que o governo central 
decidise sustituir este trabuco. 
Xulián Rodríguez Rio, veciño de 
Láncara, de 82 anos, ao que lle 

~ intentaron expropiar os bens en 
ffi várias ocasións, afirmou en rol
~ da de prensa o pasado dia 9: 
8 "xa era hora!. E menos mal que 
~ tiñamos a razón e a forza".+ 

O labrego aprendeu o catecismo 
As loitas labregas, ao longo de todo o século, foron o 
exponente sobranceiro do carácter diferencial de Galiza. 
A insumisión contra a cuota , nos últimos quince anos, 
non ten parangón na península. Na própria Galiza non 
poucos sectores sociais foron extraños á reivindicación. 
Para o nacionalismo, en cámbio -e sen demérito da sua 
progresiva extensión a outros eidos- o sindicalismo 
labrego, catalizado pala oposición ao trabuco, 
simbolizou a certeza das raigames, a identificación coa 
terra. O BN-PG, principal protagonista, ante a oposición 
ou inibición das demais forzas, sentiu a lexitimidade que 
o corte xeracional da guerra lle negara. 

As mesmas pancartas, nós non somos empresários, 
tora a cuota empresarial, viran pasar por diante a 
média dúcia de governadores, a reforma, a transición, 
o 23-F, e a post-transición, a preautonomia, a 
presidéncia de Rosón e a chegada de Fraga, os 
governos de UCD e do PSOE. Parece que os 
sucesivos cámbios non estaban destinados aos 
labregos. No campo galega as reivindicacións 
demoran lustros. Ainda en 1992 os tribunais deron a 
razón aos labregos expropiados en Baldaio, quen 
protagonizaran un histórico enfrentamento coa Garda 
Civil en 1976. Os viciños das Encrobas seguen 
polemizando con Fenosa. E mesmo estes dias , coma 
nun incompr.ensibel atavismo, no parlamento galega 
discútese sobre a redención dos foros. O PP ainda 
segue a defender aos arrendatários . Seria coma se 
no Senado norteamericano se estivera a debater 
sobre a excravituae. 

"Se fosen outros os que levasen a reivindicación, xa 
estaria resalto", dixo hai máis de dez anos o daquela 
Ministro Jesus Sancho Rof, referíndose ao problema 
da cuota. Abofé, ao Estado, polos millóns recadados, 
non lle pagaba a pena o conflito, cando menos ao 
acadar este certas dimensións. Pero tiña razón Sancho 
Rof, como a tiñan outros moitos políticos no poder que 
coa boca pequena decian o mesmo. A loita contra a 
cuota, nunca foi unha reivindicación coxuntural. Tiña o 
sentido da dignidade recuperada, esmagada desde os 
ancestros. Era un berro histórico que agramaba por 
primeira vez desde o franquismo e após da lección 
recebida en 1936 nas gáveas de toda Galiza. A loita 
contra a cuota foi asumida polo nacionalismo, só por 
este e nen sequera por todo, o que de por sí aterece 
unha clara identificación política. Aos labregos non 
habia que dicerlles o que era Galiza. A leitura política 
era manifesta e Sancho Rof tiña razón. A dignidade 
acadada despois de dúcias de movilizacións e 
refregas, estas á sua vez consecuéncia de séculas de 
opresión e menosprezo, podia ser contaxiosa. Por iso 
e hoxe o dia que as autoridades e o groso dos méios 
de comunicación pasan por riba da notícia da 
supresión con pés de lá. Que non serva de exemplo. 

Que non se tratou nunca dun conflito meramente sindical 
demostrao o feíto da extensión adquirida, convertido en 
movemento social. Agricultores, membros da UCD e AP, 
apoiaron as movilizacións -un dos feridos en Lugo en 
1982 era concelleiro de AP en Taboada-, ao tempo que 
o PCG desenvolveu, através do sindicato Sociedades 

Agrárias, unha forte oposición á loita dirixida polo SLG. A 
política das forzas estatais quebrou enfrontada a unha 
base social identificada coa reivindicación. 

A capacidade de autoorganización, persisténcia e 
combatividade rachou tanto cos mitos españois dos 
gallegos de lluvia y calma, como cos obreiristas que 
clasificaban doctrinariamente aos labregos de 
conservadores. Non só iso, senón que os labregos 
desenvolveron un proceso de desobediéncia civil 
infrecuente no Estado e máis se se ten en conta que 
durou nalguns casos 16 anos. Anos negándose a 
pagar un imposto mália as presións combinadas de 
recadadores, caciques, caixas de aforro, gobernadores 
e garda civil. Nen todos foron abando. Nalguns 
concellos os impagos acadan a dia de hoxe o 80%. 

O método pode continuar senda válido neutros 
terreas. O SLG chama a "aumentar a produción de 
leite", desobedecendo as normas comunitária, estatal 
e autonómica. "O que nós deixemos de producir, vano 
producir outros", Sil)ala Emílio López. A consigna non 
é unha arroutada. E a palabra de quen ere no campo, 
de quen considera que manten un potencial 
económico estratéxico: o da natureza (ver entrevista 
en páxinas centrais deste número). Os partidários da 
teoria de que sobran labregos, pero non saben sequer 
onde meter aos obreiros que fican sen traballo, son as 
vítimas dun industrialismo tozudo e obsoleto que fai 
augas en todo o mundo. + 

ANOSA TERRA 



CRONOLOXIA DUN 

Asembles no Pavillón dos Deportes de Lugo o 26 de Novembro de 19n. Foi o acto histórico fundamental da campaña contra a Cuota. Na época falouse de 20 mil asistentes. Vários milleiros de labregos tiveron 
que conformarse con escoitar os altofalantes desde as campas do Parque. · PIÑO 

~ En 1976 realízanse 
numerosas asembleas palas 
parróquias para discutir o 
problema do Censo, recollendo 
centos de firmas contra do 
imposto. 

~ O 15 de Maio de 1977 
celébrase unha asemblea en 
Compostela para legalizar as 
Comisións Labregas, que viñan 
actuando clandestinamente 
desde 1973. Aprobouse como 

ponto fundamental a esixéncia 
de supresión da Cuota 
Empresarial da Seguridade 
Social Agrária. 

~ O 3 de Agosto de 1977 
os dirixentes labregos 
entrevístanse coas autoridades 
de Lugo: Governador, Delegado 
de Agricultura etc. 

~ A comezos de Setembro 
Unha afiliada das Comisións Labregas resposta ás preguntas dun xornalista, (1979). 

do mesmo ano, concretamente 
o día 4, maniféstanse por 
primeira vez os labregos 
contra da cuota. As ruas de 
Lugo acollen amáis de 4.000 
mil persoas. O lema escollido 
farase de contado famoso: 
Nos non somos empresários, 
fóra a cuota empresarial! Por 
primeira vez sae á luz a 
dirección das CC.LL. portando 
a pancarta da cabeza. De 
seguido, realízase unha 
asemblea na catedral. 

ANOSATERRA 

~ O primeiro de Outubro 
de 1977 comeza o cobro da 
contribución en Triacastela. Os 
labregos néganse a pagar. A 
medida causa forte impresión. A 
decisión fóra tomada despois de 
moito discutila na Dirección do 
Sindicato Labrego Galego e da 
AN-PG. Foi unha decisión 
trascendental , pois as 
organizacións nacionalistas 
consideraban que "unha causa 
era opoñerse e outra moito máis 
comprometida negarse a 
pagala". 

~ Ao dia seguinte celebrase 
unha asemblea á que asisten 
perto de cincocentos 
representantes en Lugo. A 
decisión de non pagar 
extendese por toda a província 
e polo resto do país. Os CALL 
(Comités de Axuda á Loita 
Labrega), organización de 
colaboradores do sindicato, 
criada pola AN-PG, axudan á 
concienciación dos labregos e a 
espallar a consigna. Nestes dias 
son detidos en diversos pontos 
dúcias de membros do 
sindicato. Outros moitos son 
ameazados polos próprios 
recadado res. 

~ O 26 de Novembro de 
1977 celébrase en Lugo unha 
asamblea histórica. Labregos de 
toda Galiza desbordan a 
capacidade do pavillón de 
deportes lugués. O número 
estimado de participantes, 
segundo os xornais da época, 
situouse perto dos 20.000. 
Nesta asamblea decídase 
manter a postura de non pagar, 

quitar os tractores ás ruas e 
solicitar a negociación co 
Governo, asi como real izar a 
campaña "nen vender, nen 
comprar", pechando feiras e 
mercados, até despois do 
Nadal. 

Tractor coas rodas furadas por vários 
impactos de bala. No tiroteo resultou 
ferido Elias Garcia de Sárria. O 3, 4 e 5 
de Decembro de 1977 mobilizáronse 
en toda Galiza 20 mil tractores e 50 mil 
persoas. A NOSA TERRA 

~ En Decembro dese 
mesmo ano, os dias 3, 4 e 5, 
realízase a primeira gran 
tractorada da história galega. 
Fálase de 20 mil tractores e de 
máis de 50 mil persoas 
mobilizadas. Prodúcense 
enfrontamentos coa Garda 
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HA LOITA HISTORICA 
Civil en várias comarcas. Elias 
Garcia, labrego de Sárria, 
resulta ferido por un tiro da 
Garda Civil. En Chantada 
volean un coche da 
Benemérita, a presión dos 
veciños impide a realización de 
detencións. Odia 5 o governo 
chama ao sindicato a negociar 
a Madrid. Celébranse 
entrevistas cos Directores 
Xerais de Agricultura eco 
governador de Lugo. As 
promesas realizadas 
condiciónanse ao pago do 
atrasado. O sindicato segue 
pedindo a retirada do trabuco. 

~ Ante esta posición de forza 
a reación guvernamental é a 
cada máis virulenta. As 
Hermandades de Labradores 
tratan de coaccionar aos 
labregos por todos os médios. 
A Administración envia 
circulares nas que afirma que 
lle vai retirar as prestacións da 
Seguridade Social aos que non 
paguen. O país inúndase de 
bandos e rumores nos que se 
afirma tamén que "aos vellos 
vanlles quitar a paga da vellez" 
se non abonan o recibo. 

~ No ano 1978 o conflito é 
continuado. As CC.LL. desatan 
tamén unha campaña 
reivindicando mellares prezos 
do leite que non ten o 
resultado agardado. 
Celéb'ranse tamén as primeiras 
eleicións ás Cámaras Agrárias. 
Prodúcese por primeira vez 
unha ocupación de fincas no 
concello de Poi, propriedade 
do dirixente des CC.LL. Xesús 
Trigo. 

~ En Setembro de 1978, 
toma máis forza a campaña 
contra da Cuota. Desde a 
Administración respóndese con 
expedentes e comunicacións en 
via de aprémio a alguns 
labregos. Tamén se bloquean 
as cantas na Caíxa de Aforras 
de Galicia. As CC.LL. realizan 
unha campaña de retirada de 
cantas desta entidade, logrando 
o desbloqueo. 

~ Xa en 1979, o 4 de Maio 
sae a luz un Real Decreto no 
que se afirma que a cuota debe 
ser sustituida. O 9 de 
Setembro celébrase unha 
nova manifestación en Lugo. 

~ A campaña retómase 
periodicamente a fins de cada 
ano, coincidindo co prazo de 
pagar a contribución. A fins 
de 1980 Emílio López Pérez 
é detido, por segunda vez, en 
Carballedo, pola Garda Civil, a 
instáncias do recadador da 
zona de Chantada por ter 
celebrado unha asemblea 
informativa. 

~ No 1980 iníciase un camiño 
de negociación. Paralelamente, 
a Administración comeza a via · 
de aprémio, precintando 
tractores, móbeis, bloqueando 
cantas e mesmo arados. 
Barreiros, Lugo, O Cargo, e 
Guitiriz son os concellos máis 
castigados. 

~ O 17 de Marzo os 
labregos pechan as portas da 
Deputación de Lugo con 
cadeas, despois de tentar 
entregarlle no Pleno ao 
Presidente, Luis Cordeiro, as 
cadeas que precintaban 
tractores. A discusión entre 
Emílio López e Luis Cordeiro 
sobre se "procede, ou non 
procede" entregar as cadeas 
ao presidente, acaba senda 
cómica. O 27 de Abril de 
1980 os labregos volven 
encher o pavillón de Lugo 
nunha nova asamblea. 
O 19 de Xuño do mesmo 
ano trinta e un labregos 
ocupan a sede da Xunta 
preautonómica, en Raxoi. 

de mil labregos sitúanse 
aquela mañá fronte aos 
gardas. Só os afasta unha 
rima de leña, colocada ali en 
previsión de que sucedese o 
de Lugo. Non hai licitadores, 
ainda que por tres veces o 
xuiz sae á fiestra anunciando 
que se baixa o importe das 
fincas ao 75, 50 e 25 por cento 
respeitivamente. A família de 
Xulián recebe numerosas 
presións de todo tipo para que 
aceite pagar. Xa en 1991, 
coincidindo coa campaña das 
municipais, prodúcese unha 
manobra eleitoral na que están 
implicados Cacharro Pardo e o 
director provincial daCaixa 
Galícia, asi como o Director 
Provincial da Seguridade 

Retirada dun labrego ferido no enfrentamento de Lugo o 29 de Abril de 1982. Esti
vo máis de meia hora cunha perna rota antes de sere evacuado. A NOSA TERRA 

~ Durante 1981 prodúcense 
unha série consecutiva de 
xuízos contra persoas que se 
negaron a pagar e contra 
implicados en incidentes 
durante as protestas. Prodúcese 
o golpe de estado do 23 de 
Febreiro e o PSOE gaña as 
eleicións ao ano seguinte. 

~ En 1982 prodúcese o 
enfrontamento definitivo. O 30 
de Marzo tentan por primeira 
vez subastar na Pobra de San 
Xulián catro fincas de Xulián 
Rodríguez, que adebeda 58.000 
pesetas. A subasta non pode 
celebrarse pola oposición dos 
viciños. 

~ Transladan a subasta á 
Audiéncia de Lugo, fixándoa 
para o 29 de Abril. Ese dia os 
labregos concéntranse diante 
do xulgado para non deixar 
entrar. Hai un enfrontamento 
coa policia. Duas horas 
estiveron as FOP tentando 
tomar a porta da Audiéncia sen 
conseguilo. Coa chegada de 
duas compañias da reserva 
desde A Coruña deron 
dispersado aos labregos. Máis 
de 30 feridos, entre policias e 
labregos (un garda civil 
anavallado, un labrego cunha 
perna rota, dous coa cabeza 
tendida ... ). Seguidamente 
prodúcese un peche na 
catedral. 

~ O 19 de Maio tentan a 
terceira subasta na Cámara 
Agráría de Carracedo-Láncara. 
A Garda Civil toma desde o día 
antes a porta do local. Perta 

Social, membro do PSOE. 
Tantan que sexan os bancos 
os que cobren os recibos da 
contribución, anunciando por 
carta, sobre todo aos 
pensionistas, 
que lles ian 
pasar os recibos 
pola Caixa. 
Nun primeiro 
momento desde 
a entidade 
creditícia dis~ 
que non van 
presionar, nen 
cobrarlles o 
Censo se non o 
fixeran en anos 
anteriores, pero 
incumpren a 
palabra. 

~ O penúltimo episódio sucede 
en 1992. Cando as folgas pala 
pataca da Límia foron moitos os 
labregos que recibiron 
notificación de embargo se non 

pagaban o 
Censo. 

As CC.LL. 
ameazan de 
novo con 
comezar unha 
campaña de 
retirada de 
cantas e a 
Caixa, despois 

Remate da manifestación contra a 
Cuota o 4 de Setembro de 1977 na 
Praza do Ferrol de Lugo. Partici
paron máis de 4.000 labregos.PIÑO 

~ Como última 
concentración 
contra a Cuota 
estase a preparar 
unha gran festa 
labrega que, 
posibelmente se 
celebre esta 
primavera en 
Láncara. Pode 
ser tamén un dia 
de exaltación dos 
productos do 
agro: carne, 
queixos, 
requesón, mel, 
viña ... Alguns 
labregos están 
dispostos a donar 

de entrevistarse cos seus 
dirixentes, da marcha atrás. 

estes productos. 
Vários grupos musicais 
oferecéronse para actuar 
desinteresadamente.• 

O Pal/ota, labrego de Ligonde (Monterroso), ferido no enfrantamento que sostive
ron durante duas horas máis de mil labregos e unha compañia da policía armada 
de Lugo ante a Audiéncia Provincial o 29 de Abril de 1982. A NOSA TERRA 



DIAS 

• Constitución 
en Andorra 

O vindeiro 14 de Marzo os 
andorráns votarán unha 
constitución que transformará 
ao Principado nun Estado 
moderno. Os priviléxios do vello 
réxime feudal van ser 
eliminados polos seus 54.507 
habitantes. Foi, precisamente, o 
crecimento da povoación un dos 
factores que provocou este 
cámbio lexislativo, e que trouxo 
a Andorra unha democrácia de 
estilo ocidental. + 

• O liberador de 
Ynestrillas 
condena a 
Txikierdi 

A Sala Terceira da Audiéncia 
Nacional, tribunal que 
recentemente absolveu a 
Ricardo Sáenz de Ynestrillas da 
acusación de ter participado no 
asasinato do deputado de H B 
Josu Muguruza, condenou a 
Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 
Txikierdi, a 54 anos de cárcere 
acusado de atentado e 
asasinato frustrado con 
premeditación, ao consideralo 
indutor dun atentado realizado 
en Novembro de 1984 en 
Madrid contra o xeneral Rosón 
e o seu condutor; ambos 
resultaron feridos. + 

•Os EEUU 
fracasan en 
Somália 

Despois de tres meses de 
intervención norte-americana en 
Somália os seus habitantes 
continuan a pasar fame, a 
guerra civil que asolaba ao país 
non foi interrompida e a 
povoación comeza a se 
enfrentar cos marines 
americanos.Clinton,á vista da 
.desfeita, xa decidiu transpasar 
as suas funcións á ONU o 
primeiro de Maio, daquela as 
tropas USA abandonarán o país 
do Corno de Africa. + 

• O PP apoia aos 
proprietários 
das aparcerias 

A presión exercida sobre o PP 
polos proprietários de 
aparcerias e arrendamentos 
rústicos históricos fixo que este 
grupo modificase a sua postura 
inicial de primar aos 
arrendatários sobre os 
arrendadores no cobro da 
plusvalía resultado dunha 
expropriación. Este aspecto era 
un dos contemplados na lei de 
aparcerías e arrendamentos 
rústicos históricos, que estaba a 
ser debatida no Parlamento. O 
consenso inicial de todas as 
forzas parlamentárias foi roto 
polo PP e provocou severos 
enfrentamentos na cámara. A 
pedimento da oposición o pleno 
resultou suspendido. 

XOSE LOIS 

' 

Para o PSOE no PP non había 
disposición a aprobar unha 
medida que comportase xustiza 
social e para o BNG estábanse 
a mutilar aspectos fundamentais 
dun proxecto de lei 
consensuado entre todos os 
grupos.+ 

•O PSG-EG da 
Ponteceso 
rompe co PSOE 

"O incumprimento reiterado e 

grave, por parte do PSOE, dos 
pactos de governo acadados no 
seu dia" levou aos 
representantes do PSG-EG na 
Ponteceso a rachar ca PSOE e 
abandonar o governo de 
coalición. A renúncia foi 
acordada o parado día 4, e na 
mesma reunión os concelleiros 
nacionalistas decidiron 
"estabelecer conversas coa 
terceira forza política municipal, 
o PP, con vistas a acadar un 
pacto de governo estábel e 
presidido pola formalidade e a 
boa fe".+ 

• O 1decreto do 
perdón" provoca 
unha crise na 
ltália 

A negativa do Presidente da 
República italiana, Osear 
Lu igi Scalfaro, a asinar o 
chamado "decreto do 
perdón", elaborado polo 
Primeiro ministro, o socialista 
Giuliano Amato, e que 
despenalizaba o 
financiamento ilegal dos 
partidos, provocou unha nova 
crise política na ltália e 
obrigou ao Primeiro ministro 
a retirar momentaneamente o 
decreto, á espera da opinión 
das duas cámaras 
lexislativas. Amato non 
atendeu aos pedimentos de 
demisión que mesmo viñan 
do governo tetrapartito. • 

• Maastricht 
provoca unha 
derrota de Major 

Os eurocépticos 
conservadores do parlamento 
británico, opostos á 
ratificación do 
Tratado da 
Unión Europea, 
Maastricht, 
inflixiron unha 
severa derrota 
ao seu primeiro 
ministro, o 
tamén 
conservador 
John Majar, 
que pretendia 
evitar que saise 
adiante unha 
emenda 
apresentada 
polos laboristas 
e que implicaba 
a volta do 
Tratado á fase de informe 
parlamentário. Os tories 
díscolos celebraron a sua 
vitória exixindo un referendo 
e Majar restou importáncia á 
sua derrota.• 

ANXO IGLESIAS 

• Mobilizacións co gallo do Dia da Muller Traballadora 
Várias manifestacións e actos públicos celebrá
ronse ao longo de todo o país co gallo do Dia 
Internacional da Muller Traballadora. Mália a 
data ser o dia oito, Luns, o fin de semana con
centrou a maioria das accións reivindicativas. 

Atarde do Sábado dia seis unha manifestación 
en solidariedadecoas mulleres bósnias perco
rreu algunhas céntricas ruas viguesas. A mobi
lización, á que asistiron entre mil e mil cinco
centas persoas convocadas pola maioria das 
organ izaci16ns feministas e de mulleres de 
Vigo, levaba á cabeza a várias representantes 
institucionais e sociais de Vigo e Galiza. 

Unha camiñada desde Lavacolla ao centro de 

Santiago o Domingo serviu ás feministas com
postelás para celebrar esta histórica data, de
nunciar a marxinación social e laboral das mu
lleres e reivindicar outras cuestións como a 
necesidade de a administración pór as medi
das precisas para evitar que continuen as agre
sións á liberdade sexual das mulleres,. nomea
damente os abusos sexuais e violacións. 

Na Coruña unha concentración diante do Go
verno Civil serviu para celebrar esta data, e o 
mesmo día oito en Vigo un grupo de delegadas 
sindicais, convocadas palas Secretarias da Mu
ller das suas centrais, percorreron o centro de
nunciando a discriminación laboral da que son 
obxecto.+ 

• lncéncios 
provocados 
en Carnota 

A aparición de incéndios incontrolados 
en Camota nesta época do ano, inu
suais, segundo Adega, provocou que o 
Concello desenvolva actuacións en de
fensa do meio ambiente e a própria 
Adega demandase unha investigación. 
Pouco antes da aparición dos incén
dios, .segundo denúncia unha nota da 
Asociación para a Defensa Ecolóxica 
da Galiza, a Xunta adxudicou un pro
xecto de repovoación, que recaiu na 
empresa ETGA, que "contempla a 
queima controlada como método de 
desbrozamento". 

Adega asegurou que non "se pode 
consentir que se proceda á queima do 
monte sen as mínimas medidas de 
control" e reclamou unhas disposicións 
concretas para a recuperación das zo
nas afectadas polos incéndios , con 
restitución da capa fértil , técnicas de 
repovoación non lesivas co meio e di
versidade de espécies a plantar.• 

• Alvarez despide 
cunha situación 
saneada 

Dezaoito traballadores do Grupo de 
Empresas Alvarez foron despedidos 
por inasisténcia inxustificada ao posto 
de traballo , segundo informou a em
presa ao Comité . O despedimento 
emárcase nunha série de mobiliza
cións dos traballadores en demanda 
do pagamento dos atrasos adebeda
dos pola empresa e a adopción de me
didas que solucionen a crise do grupo. 

Coincidindo co impagamento de salá
rios o presidente do grupo, Mariano Ji
ménez Ambel, negou que a empresa 
que preside atravese unha crise eco
nómica, asegurando que se atopa nun
ha situación financeira envexábel , re
coñecendo unicamente pequenos 
problemas de tesouraria que non en
sombrecen o seu futuro.+ 

• Plantaranse 
vinte mil árbores 
no Ferrol 

Os apicultores da cooperativa A Quei
roga pretenden plantar vinte mil carba
llos e castiñeiros nunha campaña na 
que colaborarán os centros de ensino e 
o colectivo ecoloxista Biotopo. A inicia
tiva está patrocinada polos Concellos 
de Fene, Ferrol, A Capela, Moeche, 
Mugardos, Narón, Neda, As Pontes e 
San Sadurniño. A empresa Leyma ta
mén partidpa, cedendo os envases de 
cartón para as árbores autóctonas. 

A campaña denomínase "plantando fu
turo", e iniciouse en Febreiro na Ferrol
terra. Os apicultores da Queiroga sina
lan que son coñecidos os problemas da 
desforestación ou do cámbio de espé
cies autóctonas por outras foráneas.• 



GALIZA E M NDO 
pROCESOS CONGRESUAIS 

Unidade Galega 
celebrou a sua 

Asemble a 
Fundacional o 6 de 

Marzo en Compostela 
propugnando un 

"nacionalismo aberto 
que aceite o mundo e 

o tempo en que 
vivimos" e pedindo 

que "se non se 
comparte o naso 
galeguismo polo 

menos que se 
comparta o naso 

programa". O 
Consello Nacional 

elexido, ampliado de 
40 a 60 membros nas 

negociación 
celebradas en Sillada 

a noite anterior con 
membros do Partido 

Galeguista, será o 
encarregado de rexir 

os seus destinos até o 
prÓXÍmO COngreSO. Domingo Merino sauda a llla Couto ante a mirada atenta de Camilo Nogueira. 

Camilo Nogueira afirma que nunca deu un paso atrás 

ANXO IGLESIAS 

Unidade Galega nasce como a unidade dos distintos 
•A. EIRÉ 

O escritor Suso de Toro definiu 
a Unidade Galega como a "uni
dade dos distintos", no seu dis
curso de apertura da Asamblea 
Fundacional na que participaron 
perta de 300 persoas que en
globan basicamente ás tres 
"sensibilidades" que conforman 
a nova formación política: a de 
esquerdas, que provén do PSG
EG; a galeguista, da que for
man parte , militantes do PG, 
CNG e outros colectivos e a in
telectual cuxos exponentes son 
os asinantes do manifesto Ga/i
cia Vive, xunguidos todos agora 
"nunha osmose", en palabras de 
Camilo Nogueira. 

Estas tres correntes repártense 
paritariamente os postos do 
Consello Fundacional, asi como 
a Comisión executiva (15 mem
bros) e a Mesa do Consello Na
cional (4 membros). A composi
ción destes órganos foi a que 
levou a que, a última hora, o 
Consello Nacional do Partido 

Galeguista decidise non entrar 
na nova formación. Ainda asi, 
as negociacións levadas a cabo 
en Silleda o 5 de Marzo, permiti
ron que parte dos militantes do 
PG se integrasen en UG. Un 
dos acordos acadados nesta 
reunión foi o de ampliar o núme
ro do Consello Nacional de 40 a 
60 persoas, para que asi a xen
te do PG (que non queria com
partir a sua cota cos da CNG) ti
vese máis cabida, asi como lu
gares destacados na Executiva 
e na Mesa do Consello. 

O Secretário Xeral do PG, Ma
nuel Suárez Garcia, que, des
pois das negociacións decidiu 
entrar en UG, afirmou na sua 
intervención ante a Asemblea 
que agarda que o Presidente do 
Con sello Nacional do PG, "Xa
bier González Sotelo e os de
máis compañeiros entren pron
to, pois nos non nos considera
mos desvencellados deles". Hai 
quen interpreta estas discre
páncias dentro do PG como 
tácticas. 

O espácio político 

O Secretário Xeral do PSG-EG, 
Domingo Merino, marcou o prin
cipal obxectivo de UG: "conse
guir a soberania de Galiza" e o 
camiño para conquerila: "reco
ñecéndolle ao Parlamento esa 
soberanía e conseguindo un Go
verno próprio: esa é a inxenuida
de de UG e a sua fortaleza". 

Camilo Nogueira, pola sua ban
da, afirmou que "desde que nas
ceu o galeguismo non fixo máis 
que resistir", negando que a os
mose entre esquerdas e gale
guismo fose un retroceso na 
percura dunha nova via, porque 
"eu nunca dei un paso atrás, 
nen nunca perdin a confianza". 
Definiu ao galeguismo como "a 
cultura nacional galega deste 
tempo",realizando un chama
mento ao apoio a UG, "donde 
caben todos os galeguistas, por
que os galeguistas somos nós e 
o problema non é a percura dun 
espácio político, senón facer or
ganización". 

No acto tamén interviron o alcal
de de Narón, Xan Gato; Ana 
Frieira, polo movimento estudan
til; Xosé Manuel Veiras, polos 
ecoloxistas; Valentín Arias, que 
pediu "sentidiño e non adiantar
se ao partido", polos ensinantes 
e Xan Bugallo, Presidente do 
Consello da Xuventude. 

Antes de Camilo Nogueira, to
mou a palabra Xoan Xosé Pé
rez, concelleiro de Ponteareas 
pola CNG. Afirmou que a CNG 
e UG teñen características simi
lares, e que agardan que a CNG 
de Pontevedra "tome a decisión 
colexiada de entrar en grupo". 
As conversas parecen ir bastan
te avanzadas, participando nal
gunha ocasión os dous princi
pais líderes de ambos grupos, 
Vitar Moro e Camilo Nogueira. 

Pecharon o acto o vello gale
guista llla Cauto e o Presidente 
da Fundación Alexandre Bóve
da, Fernando Quintela. Xaime 
llla, despois de anunciar que el 
non se integraba no proxecto, 

afirmou que as discusións que 
se estaban a dar para o nasci
mento da UG, "acórdanme as 
discusións do PG cando decidiu 
sumarse á Frente Popular en 
1936", facendo un chamamento 
a "recuperar o tradicionalismo 
vivo", que estaría representado 
por Vicente Risco. Fixo, logo, 
unha crítica aceda dos partidos, 
dos políticos e da política para 
rematar afirmando que como 
Camilo Nogueira era un bo polí
tico "pero non lle facian caso po
la sua ideoloxia, foi preciso que 
cambiase", o que mostraria a 
decadéncia da situación actual. 

A esta Asemblea, cuxos princí
pios programáticos foron apro
bados con só tres abstencións e 
un único voto en contra, asisti
ron coñecidos firmantes de Galí
cia Vive como os profesores Rá
bade Paredes, Antón Santama
rina, Anxo Tarrio, Camino Noia, 
ou Vitor Freixanes, asi como os 
sindicalistas Fernando Acuña, 
Xesús Arrizado, Humberto Bus
tos e Manuel Meira. + 
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Folga de 24 horas en Bueu e Cangas e paralisación da frota de arrasto en Marin 

Endurécense as mobilizacións no Morrazo 
debido á crise na comarca 
• HORÁCIO VIXANDE 

A folga de 24 horas que 
paralisou as vilas de 
Cangas e Bueu o Martes 
dia 9, por mor da crise 
que vive a conserveira 
Massó, uniuse aos cinco 
dias de paro na frota de 
arrasto en fresco, tamén 
no Morrazo, Marin, en 
demanda da consecución 
dun convénio colectivo 
provincial para os 20 
barcos e 400 traballadores 
que compoñen esta frota. 

A conflitiva semana no Morrazo 
era cume dunha série de mobili
zacións destes dous colectivos 
e coincidia coa paralisación nas 
nogociacións para a resolución 
doutra circunstáncia que estaba 
a provocar enfrentamento:a ex
tracción de áridos na costa de 
Suavela. Nesta ocasión a perse
ve rán ci a do Governo Civil de 
Pontevedra na imposición de 
sancións aos participantes nas 
mobilizacións que impediron 
que continuase a actividade ex
tractiva, levou aos implicados a 
negarse a continuar as negocia
cións co Governador civil, Xurxo 
Parada. 

Bueu e Cangas 
sen actividade 

A respeito da folga que paralisou 
Cangas e Bueu na sua totalidade 
o Martes dia 9, e que rematou 
cunha manifestación celebrada 
ás sete da tarde en Cangas, coa 
asisténcia de duas mil persoas e 
case todos os membros das 
duas corporacións municipajs, 
os sindicatos convocantes, CIG, 
CCOO e UGT, anuncíaron o en
du recimento das medidas de 
presión de non acharse solución 
á crise financeira que atravesa a 

OEZDEMARZO 

conserveira. 

Luciano Villar, da CIG, e Presi
dente do Comité de Empresa de 
Mass&, acusou á Xunta da Galí
za de impedir a solución á crise 
da sua empresa debido ao im
cumprimento dos compromisos 
chegados cos traballad.ore-s, e 
que consistiran en facilitar o sa
neamento financeiro da empre
sa mediante a compra de terre
as propriedade de Massó, reca
lif icados polos concellos de 
Bueu e Cangas· para incremen
tar o seu valor. Vilfar tamén de
nunciou a atitude de obstrución 
por parte da Seguridade Social, 
que ernbargou unha finca que ia 
adquirir a Xunta da Galiza e que 
era propriedade de Massó. 

A conserveira Massó ten débe-

das por valor de algo máis de 
oitocentos millóns de pesetas, 
das que 456 millóns son con 
bancos e entidades creditícias, 
221 millóns coa Seguridade So
cial,. que executou unha orde de 
embargo por valor de 91 mi
llóns, e 130 millóns cos traballa
dores, que levan seis meses 
sen perceber o seu salário~ 

Hai un plano de viablilidade 
apoiado pola Consellaria de ln
dústria que contemplaba xubila
cións anticipadas ca total do sa
lário, mellaras da cadea de pro
dución, un plano de marketing e 
a merca dos terroos por parte do 
Instituto Galega da Vivenda. A 
estes acordos chegaran Comité, 
Dirección e Xunta en Xullo pasa
do, e que significara a desconvo
catória dunha folga para Agosto. 

ANXO IGLESIAS 

O custe do Plano está cifrado en 
1 .500 millóns de pesetas, e unha 
primeira etapa implicaría o gasto 
de 650 rnillóns, que no só se ob
terian da compra por parte do 
Instituto Galega da Vivenda da 
finca da Choupana, sita en Can
gas, recalificada polo Concello e 
embargada pola Seguridade So
cial, senón tamén pola adquisi
ción por parte do mesmo Instituto 
dos terreos da antiga fábrica de 
Bueu, que ten un valor de tres 
mil millóns, e que pechou para 
facilitar a sua venda, dado que 
na factoría de Cangas habia es
pazo para todos os traballadores. 

Pero as facilidades de refinan
ciamento desta empresa, como 
anticipu o Presidente do Comité, 
contrastan coa falta de vontade 
da Xunta. 

Cinco dias de paro 
en arrasto 

Outro conflito, a folga de arrasto 
en fresco, corre o risco de en
quistarse. A oferta da Xunta para 
se asinar un convénio, apresen
tada recentemente a pedimento 
dos sindicatos,foiaceitada por es
tes pero rexeitada pola patronal, 
ARPOSUR, Asociación de Arma
dores de Pontevedra Sur. 

A negociación, que comezara 
en Setembro, estaba a resultar 
tan dura, e as posturas tan en
contradas, que os sindicatos er
guéronse da mesa e solicitaron 
a presenza dun intermediário da 
Xunta. A sua incorporación faci 
litou a reabertura das negocia
cións, pero non avanzaron. 

O sector de arrasto traballaba 
en Pontevedra baixo o tradicio
nal sistema de remuneración á 
parte pescada, o 0 ,20% das 
capturas eran para os mariñei
ros. Con isto o salário real non 
excedia as 80 mil pesetas. Os 
sindicatos, CIG, CCOO e UGT, 
solicitan un salário garantido de 
98 mil pesetas , cinco dias de 
traballo semanal e o pagamento 
das horas da noite como horas 
extra. A patronal nega a exten
sión do convénio do resto da 
Galiza, que contempla garantias 
semellantes. 

A folga de cinco días está a ser 
seguida por case toda a frota, 
composta por 20 barcos, todos 
eles de Marin, agás dous de Vi
go, e 400 traballadores. Só dous 
barcos non están amarrados no 
seu porto, un deles marchou fur
tivo ao Gran Sol e outro está na 
Guarda sen tripulación. En Ma
rin piquetes de sesenta persoas 
por turno (hai tres turnos) vixian 
o cumprimento da taiga e a pa
tronal xa denunciou a acción 
violenta dos piquetes, que estes 
negaron.+ 

Ferrol centrou os actos do 
Dia da Clase Obreira Galega 
•H.V. 

A inibición da UGT, o testemuña
lismo de CCOO e o compromiso 
da CIG marcaron un ano máis os 
actos do Dia da Clase Obreira 
Galega, que comemora os acon
teci m entos de 1972 no Ferrol, 
nos que resultaron mortos Ama
dor Rei e Daniel Niebla. Nesta 
ocasión as cidades industriais 
costeiras, fundamentalmente Fe
rro!, foron eixo dos actos. 

Unha só convocatória unitária, 
a manifestación central no Fe
rro!, concentrou a meia tarde do 
dia dez a afiliados e simpatizan
tes das tres centrais operárias 
galegas, que percorreron as 
ruas céntricas. Anteriomente, á 
meio día, CCOO e CIG concen
trábanse conxuntamente diante 

~ do monolito que homenaxea 
ffi aos mártires Amador e Daniel 
~ para lle-s facer unha oferenda 
~ floral. CCOO acudira ao cemité
~ ria ás 10,30 da mañá para un 

acto semellante. 

En Vigo CCOO e CIG celebra
ron na mañá sendas asembleas 
de delegados para despois, 
xuntos, concentrárense na rua 
do Príncipe e acudir en manifes
tación á Confederación de Em
presáriosefacer entrega dun do
cumento. A mobilización rema
tou na Delegación de Traballo. 
Pola tarde os secretários xerais 
das centrais que compoñen a 
CIG pronunciaron unha confe
réncia-colóquio sobre o presen
te e futuro do sindicalismo na
cionalista. 

En Compostela a CIG organiza
ba unha manifestación ás oito 
da tarde, e CCOO unha confe
réncia e unha cea-homenaxe. 
Na Coruña unicamente a CIG 
convocou mobilizacións, que 
consistiron nunha asemblea de 
delegados e unha marcha cara 
a Delegación do Governo Cen
tral na Galiz.a. + 
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QRDEACIÓN DAS RIAS 

O BNG local di que 'existe unha clara posición política' na oposición ás obras 

As duas beiras da ria 
discuten pola ampliación do porto de Ribadeo 
•G.L.T. 

No nome do progreso hai 
quen estaría disposto a 
reencher a ria e 
convertela nunha chaira 
de asfalto. A protesta é da 
Plataforma para a 
Defensa da Ria, que 
xuntou quiñentos 
manifestantes o día 7 en 
Ribadeo para pediren a 
paralisación das obras de 
ampliación da dársena de 
Porcillán, que inclue un 
recheo de vinte mil 
metros. O paro, o 
progreso do porto e a 
irrentabilidade da paisaxe 
intocada son algunhas 
das razóns que aporta o 
governo municipal de 
Ribadeo en defensa da 
obra. 

A incomodidade da Alcaldia 
(BNG) polas protestas chega ao 
seu ponto crítlco na data da ma
nifestación . E a COTOP quen 
fai as obras , co visto bon do 
BNG, o PSOE, a CNG e o PP. 
Os nacionalistas vense entre a 
espada do recheo ("vai ter un 
certo impacto na paisaxe, pero 
compre relativizalo"), e o discur
so ecoloxista da Plataforma. A 
regueifa entre partidários da 
construción da dársena e oposi
tores parece un xogo de refe
réncias políticas cambiadas. 

A Plataforma enumera os espa
zos gañados palas obras á ria 
durante os últimos vinte anos: 
5.000 metros en Abres , unha 
parte das Aceñas , as xunquei
ras de Seares e Veira, o paseo 
marítimo e a praia dos Bloques 
entre outras. "Calquer proxecto 
que altere mínimamente a fisio
nomia da ria deberia ser estuda
do, analisado e mirado con lupa, 
se non se quer correr o risco de 
que o remédio sexa piar ca en
fermidade". Os críticos da obra 
perguntan onde está a Avalia
ción de Impacto Ambiental que 
obriga a toda obra de recheo 
nun porto, de acordo coa lei co
munitária. 

"O concello non ten competén
cias para conceder licéncias -
comenta o alcalde, Eduardo Gu
tiérrez Fernández. Esa compe
téncia é do Grupo de Partos. O 
que fixo no seu dia o Concello 
foi informalo. Nós requerimos a 
opinión da Contraria que foi fa
vorábel. Segundo o Grupo de 
Portas non é necesário o estudo 
de Avaliación de Impacto Am
biental. A razón que dan é que 
non se construe un porto senón 
que se amplia o de pesqueiros 
xa existente". 

Formalismo legal 

Invocando o formalismo legal, a 
Alcaldia parece ceder á oposi
ción o turno das valoracións, ain
da que as suas .opinións teñan 
tanta ou máis carga política que 
as dos que están contra o re
cheo. "Non é incompatíbel o po
síbel deterioro da Ria, a médio e 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Interese asturiano 
Para o grupo político da Alcal
dia, a outra parte das externali
dades da polémica está no in
terese asturiano por impedir a 
execución da obra. "Parece lé
xico que desde o Principado se 
traballe en contra do porto de 
Ribadeo e do seu polígono. No 
primeiro caso trátase de gañar 
tempo para ver de construir un 
na sua demarcación, e polo 
que toca ao polígono, facer an
tes o de Barres. O que xa care
ce de toda léxica, pensando en 
Ribadeo, é que desde aqui se 
lles axude". 

"Na manifestación do dia sete 
apareceu a alcaldesa da Veiga 
-sinala o Alcalde de Ribadeo-, 
que no seu concello fixo un re
cheo importante para a Feira 
de Mostrase outro para a esta
ción de autobuses; daquela 
non houbera protestas". 

Os grupos políticos que defen
den o dique están de acordo 
nalguns extremos básicos: sen 
abrigo non hai porto; sen porto 
non pode haber promoción eco
nómica; a obra mellorará o ca-
1 ado da canle de entrada ao 
porto de Mirasol; asi que se dé 
chegado a un tráfico de 
400.000 toneladas anuais (coas 
novas instalacións non se tar
dará) o argumento a pral da 
construción do porto exterior 
contará cunha razón decisiva. 
No ano 92, as descargas do 
porto subiron un 30,4 por cento. 

No entanto, o director da em
presa de cultivos mariños Cu/ti
mar de Castropol sinalou un 
aumento de areas e lodos que, 
desde o comezo das obras 
perxudican o cultivo. A empre
sa denunciou a contaminación 
ao departamento do meio am-

biente do governo asturiano, á 
Xunta e ao Concello de Riba
deo. Através de Domingo Meri
no, o PSG-EG apresentou un
ha iniciativa no Parlamento na 
que solicita a paralisación das 
obras. Izquierda Unida de Astú
ries tramitou unha iniciativa no 
Parlamento europeu na que so
licita intervención sobre a obra 
para evitar a degradación da 
paisaxe e da ria. 

O PP de Ribadeo publica un 
comunicado despois da reu
nión celebrada o 25 de Febrei
ro. Os conservadores din que 
tanto os viciños como as insti
tucións da banda astur da ria 
carecen de forza moral para 
pediren a detención das obras 
de Porcillán, xa que mantiveran 
"unha atitude totalmente pasiva 
ante obras realizadas na beira 
asturiana da ria". 

A Plataforma acusa á Alcaldia 
de querer provocar un enfren
tamento entre os viciños das 
duas beiras da ria. "Se tiramos 
por ese camiño -di o portavoz 
da instáncia contra as obras, o 
médico e ex director de Saúde 
do Principado, Evaristo Lom
bardero- haberia que pensar en 
disolver a Plataforma e esque
cer o tema porque antes dunha 
regueifa viciñal prefiro ver a ria 
rechea de cemento". 

Todos os pronunciamentos 
guiáronse pola prudéncia, pro
testa o alcalde de Ribadeo. 
"Non se benefícia á vila con en
frentamentos. Se se tocase a 
corda localista poderia facerse 
doutro xeito pero procuramos 
non excitar os ánimos. Todo iso 
apesar da campaña de instru
mentación de La Nueva España 
e La Voz de Asturias".• 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------
longo prazo, coa 
política de recu
peración dos 
bancos naturais 
de pesca? -per
gunta a Platafor
ma. Non se está 

'Segundo o Grupo de Portas non é 
necesário o estudo de Avaliación de 
Impacto Ambiental'. 

ca solvente para 
poder pronu n
ciarse sobre as
pectos tan com
plicados como 
son as correntes 
ou os aterramen
tos na ria a con
secuéncia da 
obra. Nós non 
somos técnicos 
nesta matéria po
i o que a forma-

a cometer a tre-
menda imprudén-
c i a de destruir 
máis riqueza da 
que realmente se 
xera? Existe real-
mente algunha análise sobre as 
rendas que se xeran e os postas 
de traballo, ou son obras das que 
só uns poucos se benefícian?". 

A asemblea local do BNG di que . 
mal se pode falar da obra sen 
especialización: "Primeiramente 
compre unha información técni-

ción de xuízos categóricos de
bemos reservala ou, en todo ca
so, baseala na de quen está ca
pacitado para facela". 

No tempo que se mantivo en 
exposición pública o proxecto, 
nen a Plataforma como tal, nen 
os seus integrantes apresenta
ron alegación nengunha. O 
BNG de Ribadeo pretende que 
as obras do porto serven de 
pretexto para os críticos actua
ren na praza das opinións. "Pa
ra nós existe unha clara posi
ción política en todo isto, cando 
menos por unha parte das per
soas que conforman a Platafor
ma: trátase de primeiramente 
apresentarse en sociedade pa
ra máis tarde buscar o acobillo 
dunhas siglas''.+ 



AUTOVIAS 

ANXO IGLESIAS 

Borrell tala outravolta de cobrar peaxe nas autovías á Meseta 

O MOPT desminte o anúncio de 
Presedo dunha via rápida con Astúries 
•G.L.T. 

O anúncio de que a Autovia do 
Cantábrico rematará en Lugo e 
que esta obra será incluída no 
Plan Directório de lnfraestrutu
ras xuntou arredor do secretário 
xeral do PSdeG-PSOE cáma
ras, micrófonos e taquígrafos. 
Galiza teria unha terceira auto
vía polo Norte. Pero a promesa 
para o plano 1993-20'07 só foi 
notícia por unhas horas: o titular 
do MOPT desmentía a Presedo 
en Madrid, precisamente duran
te a apreser:itación do Plano. 

Borrell di que os técnicos do 
seu Ministério non resolveron 
ainda se a vía que una Astúries 
e Galiza deberá ser autovia. O 
anúncio fica reducido lago a que 
o MOPT construirá un enlace 
entre Astúries e Lugo, que de 

feito xa existe. 

Sánchez Presedo calificou a de
cisión de histórica, non sen antes 
puntear unha lista de nomes do 
seu partido coma protagonistas 
dunha intelixente negociación co 
Governo central: Carlos Príncipe 
e Abel Caballero entre outros. 
Para anunciar un proxecto de 
tanta transcendéncia, Presedo 
adoptou un ton de Estado e dixo 
que a autovía non era para bene
ficiar a Galiza e Astúries senón 
para vertebrar España. 

Auga fria 

Borrell deita un xarro de auga 
fria sobre o anúncio, desautori
za ao secretário de infraestrutu
ras Emílio Pérez Touriño e dei
xa aos representantes galegas 
do seu partido nunha posición 

desairada. A única decisión do 
MOPT con relación á Galiza 
anunciada durante a apresenta
ción do Plan de lnfraestruturas é 
o investimento de dous mil mi
llóns para mellorar o treito de fe
rrocarril Guillarei-Portugal, tra
zado residual da escasa rede 
galega que retrasa en corenta 
minutos o enlace Vigo-Tui. 

O resto do tratado na apresenta
ción de Madrid vai en contra do 
plano das autovías á Meseta. De 
feito, B.orrell volve defender "a 
participación dos usuários no fi
nanzamento das infraestruturas". 
O MOPT quer xuntar 18 billóns 
de pesetas e tala outravolta de 
co-finanzamento coas autono
mias e de cobrar peaxe. Hai ape
nas oito meses, Borrell asegura
ba que as autovias coa Meseta 
serian de finanzamento estatal.+ 

Historia de Galida 
. No manual "Historia de Galicia" (número doble 1-2) quixennos subliñar os núcleos que nos parecen máis significativos no 

pasado do pobo galega. Contou co entusiasmo de todos nós porque nel tratamos de rescatar a "memoria histórica" da nosa nación; 

imprescindíbel tanto para calquer proxecto colectivo como para unha convivencia en liberdade. E quixermos comunicar este 

entusiasmo aos lectores por que só así poderemos librarnos das manipulacións que ocultaron a verdadeira situación de Galicia e os 

acontecementos máis significativos do noso fluír histórico. Precisamos liberarnos dunha historia imposta e coñecer a propia. 

Os 19 volumes seguintes atéñense a unha maior aportación de datos sobre períodos e temas concretos. Cun número de autores 

numeroso e plural, agardamas que o producto final combine unidade e pluralidade de interpretación. 

PROXIMAMENTE Á VENDA O N 2 3 DA COIECOÓN 

A cultura castrexa, de Francisco Calo 
EN PREP.ARACIÓN: 

5.- O Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 7.- A igrexa galega, de Francisco Carballo. 8.- A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 
9.· A desamortización, de Ramón Villares. 10.· Historia económica contemporánea, de Xoán Carrnona. 

12.-Lingua e Historia, de Santiago Esteban. 13.- Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena. 
16.- O Agrarismo, de Henrique Hervés. 18.· O nacionalismo, de Xusw Beramendi. 19.· Guerra civil e Resistencia antifranquista, 

de Bernardo Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana / A. Romasanta / M. Valcarcel. 

-ED ICI ÓNS 
AIOSADUA 

O pastel dos Balcáns 
Desde a Prisión de Murcia, H. Gaeta escrebe no EGIN do 28 de 
Marzo sobre os fios occidentais sobre lugoslávia. "Nos tempos 
de Tito, lugoslávia interesaba como muro contra o Pacto de 
Varsóvia; cando a URSS desaparece, os Balcáns parécenlle 
terra a colonizar: Alemaña procura unha saida ao Mediterráneo; 
Estados Unidos unha cuña en Centro-Europa e todas as 
poténcias un camiño cara o mítico Leste. E por lograren tal 
causa aprovéitanse dos nasos sentimentos desde os nacionais 
aos puramente humanitários. ( ... ) De certo existe o problema 
real dunha nación, Sérbia, que se expande e vai contra outras 
nacións; pero sobre este problema, hai dirixentes que pechan a 
porta ao diálogo e á negociación e que se fan tamen 
expansionistas, coma os croatas en Bósnia. ( ... )Por tras dese 
carro hai unhas poténcias imperialistas que ven a zona como un 
pastel a repartir e fan da xente carne de cañón, sen reparo 
nengun; derradeiramente ternos unha morea de xente de ben 
que imparte doutrina entre bote e bote deleite en polvo. ( ... ) 
Pero que vai pasar cando a povoación sérbia se poña en guerra 
contra os imperialistas americanos ou alemáns, como fixera 
noutros tempos?" Ao pedirmos que interveña a OTAN, "non 
estamos xustificando pasadas intervencións e as que darse 
poidan nos diferentes pavos de Europa que loitan pola sua_ 
liberación (Euskal Herria, Irlanda, Córcega, Catalunya, Gallza) 
ou perante un futuro proceso revolucionário no Estado 
español?". 

Svebor Dizdarevic escrebe no LE MONDE DIPLOMATIQUE de 
Marzo, un artigo titulado Os postulados do plan Owen-Vance 
non son de recibo. "O fallo principal do plan Vance-Owen (dos 
Estados Unidos para lugoslávia) é que reduce a vida política ás 
forzas étnicas, tanto ao nível central como provincial: o governo 
de Sarajevo fica ao mesma altura ca as milicias sérbias ou 
croatas, ainda que estea recoñecido pola comunidade 
internacional. 

Un milénio de explotación feminina 
"O último informe da ONU no que se afirma que a igualdade 
entre home e muller nos pastos de dirección política chegará 
dentro de mil anos, non precisa comentário", escrebe Lidia 

Falcón no DIARIO 16 DE 
,, · · f GAI.1CIA do 8 de Marzo. "Non 

foi casualidade que en 1980 a 
OIT explicase que as mulleres 
traballaban as duas terceiras 
partes das horas de traballo no 
mundo pero só levaban o 1 O 
por cento dos salários e 
únicamente posuian o 1 por 
cento dos bens. No ano 1985, 
a OIT rebaixou a porcentaxe 
dos salários ao 7 por cento". A 
avogada e militante feminista 
denúncia que a pesar da 
evidéncia da desigualdade, 
"non parece que os poderes 
dirixentes da sociedade estean 
por tomaren medidas( ... ) As 
mulleres ocupan o 1 O por cento 
dos escanos nos parlamentos 
e só o 3,5 dos gabinetes 
ministeriais". No Estado 

español, "as medidas impositivas aprobadas no seo de alguns 
partidos para implantaren cuotas do 25 e do 35 por cento nos 
orgaos directivos non se traduciron en proporción nos postos 
políticos, nen por eleición nen por designación directa". 

Salman Rushdie a portuguesa 
"Comecemos por urna pergunta: meteu ou nao o Papa o nariz 
no preservativo?", interrógase Diana Andringa no diário Ptrnuco 
de Lisboa de 6 de Marzo. "Em meu entender, a resposta é que 
sim . Meteu-o mesmo muitas veces, condenando o seu uso. 
Meter o nariz em, significa normalmente em portugues 
intrometer-se em algum asunto( ... ) O cartoonista António do 
Expresso, que 20 mil católicos andam a trsnformar no Salman 
Rushdie a portuguesa (senda este país dita de brandos 
costumes, nao se ameaga com a morte física, mas sempre se 
vai tentando decretar-lhe a marte cívica) nao fez mais, portanto, 
que traduzir1 em caricatura, urna expressao que qualquer um de 
nós, em artigo de jornal ou comentário de rádio ou televisao, 
poderia ter usado. ( ... )Que a opiniao de um caricaturista, 
publicada nurn semanário, leve 20 mil católicos a entregarem 
urna pétigao a Assembleia da República -peti<;ao que esses 20 
mil subscritores nunca se lembraram de fazer contra a fome no 
Alentejo, os salários em atraso, o trabalho precário, a exploragao 
do trabalho infantil, a leidas propinas, a situagao em timar ou a 
nova lei de estrangeiros- eis o que dá urna imagem bem triste, e 
bem injusta para todos aqueles, padres e leigos que, antes e 
despois do 25 de Abril, se bateram contra o obscurantismo, a 
repressao e a censura".+ 



Mauro Silva 
1Temos equipa suficiente 
para loitar polo título' 

Brasileiro de nacimento e galego de adopción, asiste· 
desde hai cito meses á sua coroación como monarca 
do centro do campo no Deportivo da Coruña. De ser 
un descoñecido, Silva pasou nun tempo record a se 
converter nun dos mellares pivotes do balompé. 

• VÍTOR MÍGUEZ 

Del xa se viña talando desde hai 
alguns anos como un excepcio
nal xogador; a sua chegada ao 
Deportivo foi para moitos o sín
toma de que non pasaria de ser 
o simples reflexo dun Schuster, 
pero non fixeron falta máis que 
uns toques de pelota para com
probar que Mauro é un divo. 
Pouco tempo despois Clemente 
xa o tiña entronizado: "ten a po
téncia dos ingleses e o toque 
dos brasileiros". 

"A situación económica do Bra
sil nestes momentos non é moi 
boa e isto é unha realidade que 
fai que moitos brasileiros teña
mos que buscar a vida neutros 
sítios, afirma Mauro Silva. No 
caso do futbol, Europa reune 
unhas características fantásti
cas, porque non só se paga ben 
senón que ademais atopamos 
uns futbolistas que son os me
llares. Visto asi, xogar na Euro
pa é un reto para nós". 

Mauro é unha persoa apreciada. 
A sua relación cos paisanos das 
imediacións do estádio é tan na
tural que chega a surprender. 
Pouco se imaxinaba a sua rapi
dísima adaptación a unha cidade 
da que nen sequer ouvira talar ... 

"Recebera xa algunhas ofertas, 
sinala, concretamente da Roma, 
de equipas alemás e tamén in
glesas. Cando estaba no Bra
gantino nunca ouvira talar nen 
do Deportivo nen da cidade da 
Coruña e realmente fiquei un 
pouco surprendido cando rece
bin a oferta; de todos os xeitos 
convencinme de que era mellar 
opción sobretodo porque foi o 
Deportivo a equipa que máis 
empeño puxo en ficharme. Valo
ro moito a constancia. 

Ficha polo Deportivo cando a 
equipa se atopa ás beiras do 
descenso. Era vostede cons
cente desta situación ... ? 

Era unha situación complicada, 
porque eu estaba por unha par
te moi contento de vir á Coruña, 
gastaba da cidade, do trato que 
tivera a equipa comigo, pero 
certamente a situación era deli
cada e podía mesmo baixar á 
segunda. 

Surprende que vostede arris
case a sua calidade de inter
nacional xogando nunha equi
pa de segunda ... 

Claro, ese é un dos problemas 
que pode acarrexar xogar nun
ha segunda división . Mais ta
mén é certo que de consumarse 
o descenso haberia a posibilida
de de mirar pala miña situación, 
asi o talara co presidente para 

en caso de darse a circunstán
cia barallar a posibilidade de 
marchar ou algo parecido. 

Un anaco do Brasil 

Pero o certo é que a Mauro non 
se lle vian nen se lle ven agora 
ganas de marchar. 

Non coñecia A Coruña pero falá
ranme algo dela. Ainda asi para 
min era moi importante coñecer 
a cidade e por iso viñen a finais 
da pasada tempoq3.da. Gostei 
moito da Coruña. E unha urbe 
moderna, agradábel, bonita". 

A sua família logo dos tempo
rais e da traxédia do petrolei
ro xa se decataria de que, en 
contra do que se ten dito, non 
se atopa nunha espécie de 
"Rio en pequeno" ... 

Nunca pensei que A Coruña fo
se igual ao Brasil, pero cando 
viñen no verán atopei un tempo 
moi agradábel e un ambiente 
moi parecido ao noso. Incluso 
nas persoas e tamén no seu ca
rácter atopo unhas similitudes 
nídias coa xente do Brasil. 

Sempre fun consciente de que 
marchaba para unha cidade eu
ropea coas peculiaridades que 
iso levaba consigo, de todas for
mas lago de viver na Coruña po
do dicer que se asemella moito 
a un pequeno anaco do Brasil. 

Non lle chaman a atención as 
peculiaridades da Galiza, como 
o seu verdor, que non haxa co
rridas de touros ou flamenco? 

Si, conste que a min xa me tala
ran algo da cidade e da Galiza, 
mais descoñecia que houber as 
diferéncias que hai entre certos 
lugares de España. Por exemplo 
eu non sabia que aqui se talaban 
catro idiomas, tampouco sabia 
-e asi mo fixeron saber o outro 
dia- que na Galiza antigamente 
se talaba galega-portugués. 

Mauro asume a realidade lin
güística con naturalidade e 
amostra ser perfeitamente cons
ciente de que as diferéncias co 
brasileiro son unicamente dia
lectais. Emporiso resultan mais 
surprendentes as suas aprecia
cións tocante o seu uso do es
pañol nas entrevistas .. . 

"Cheguei a Europa através da 
España, entón para min é moi 
importante poder integrarme 
dentro da sociedade e quera 
sentirme como un cidadán es
pañol máis. O idioma é algo que 
queremos coñecer, praticar e 
aprender, para asi aproveitar 
ainda máis a nasa estadía na 
Coruña. Ao fin e ao cabo o gale
ga xa o coñezo. 

"Arsénio é fenomenal" 

"A equipa é moi séria, sinala 
Mauro, o presidente tivo un trato 
con nós moi profisional. Por outra 
parte o adestrador Arsénio é un 
home fenomenal, viveu o futbol 
durante toda a sua vida; e está 
sempre preocupado por nós, que 
se estamos ben psíquicamente, 
que se estamos cansos" ... 

A comunicación cos sócios é 
moi boa por parte de vostede e 
mais do Bebeto. Impresiona a 
sua entrega ,constante e a sua 
humildade. E esta unha carac-

'Quera aproveitar 
para aprender 
o español. Ao fin e 
ao cabo, o galega 
xa o coñezo" 

terística dos xogadores brasi
leiros ou sua persoalmente? 

Coido que nasa. No Brasil ta
mén hai xogadores que asumen 
con moita fachenda o feito de 
seren grandes e que teñen un 
contacto co público moi limitado, 
non asinan autógrafos, non se 
deixan entrevistar ... Coido que 
será inevitábel que sempre haxa 
situacións deste estilo, pero non 
é o naso. Estamos aqui para da
lo todo para o Deportivo e tamén 
penso que é importante compor
tarse cordialmente coa xente. 
Por exemplo cando os rapaces 
veñen a che pedir autógrafos, en 
parte é a tua abriga darllelos 
porque tamén a ti che corres
ponde facerlle ver aos nenas 
que con estarzo eles tamén po
den chegar a ser como Mauro. 

Segundo Mauro isto é dema
siado bon como para pensar 
na ltália. 

Por agora estou moi ben na Co
ruña e de virme ofertas agora 
mesmo non teria moi claro o de 
marcharme. Penso que os cartas 
son algo importante, pero cando 
chegas a un nível que ronda os 

ANXO IGLESIAS 

dez milleiros de dólares que máis 
che dá cobrar quince milleiros ou 
dezaseis; neses momentos é 
cando tes que valorar outras cir
cunstáncias como por exemplo 
se estás a gasto coa equipa, se 
a tua muller se sinte feliz. Agora 
mesmo atópome a gasto no De
portivo e só penso en traballar 
cada dia máis. 

Pode unha equipa modesta 
como o Depor ser campión? 

É certo que ainda que o Deporti
vo estexa arriba é unha equipa 
modesta, mais cando Lendoiro 
comezou a fichar á xente que 
hoxe son os meus compañeiros, 
xa vin que habia posibilidades 
para moito. Que o Madrid e o 
Barcelona teñen xogadores moi 
bons ninguén nolo vai descobrir, 
máis fíxate, Cláudio está na se
lección española, Aldana, Nando 
e Fran foron convocados e son 
grandes figuras, Mauro e mais 
eu somos da brasileira, Djuckik 
era titular indiscutíbel do combi
nado iugoslavo, polo tanto coido 
que ternos equipa abando como 
para loitar polo título e acredito 
que cando menos tentaremos 
estar nos postos máis altos.• 
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A GRESSONS SEXISTAS 

VIOLÉNCIA CONTRA AS MULHERES: 
UMHA CONTRADI~OM IRRESOLÚVEL 

Formuleí-me reflexionar em frie sobre os 
ultimes feítos relacionados com agres
sons a mulheres, analisar o estado de 
opiníom que se reflectiu nos meios de co
municagom e as respostas que por parte 
das autoridades se davam dás mesmas. 
Candeáns, Vilalva, Valladolid , Almeria, 
Tordesillas, Valencia ... som demasiados 
casos, em pouco tempo, e demasiado 
sangrante para nom deixar pegada no 
subconsciente coleitivo. Pero umha nova 
vaga de agressons (Vimiango, Ponferra
da ... ), ainda que nom tiverom o mesmo 
eco nos meios de comunicagom, volve a 
lembrar-me que o feíto que pretendo ana
lisar, a violencia contra das mulheres, é 
algo que pertence ao cotiá, que forma 
parte em menor ou maíor grao das nos
sas vidas. "Tem problemas co home", es
coitamos dízer com toda a naturalidade 
quando haí umha agressom continuada; 
"meteu-me man", queixa-se a aluna ante 
o mestre ou mestra que nom vai valorar a 
transcendéncia que pode ter esse feíto; 
"nom há que meter-se nas pelejas dos 
matrimónios porque podes sair mal para
da" escoitamos afirmar a alguém que 
aduce o consentimento da mulher para 
receber maos tratos; "e agora quem me 
vai pegar?" ou "viola-me a min" interca
lam nos seus diálogos televisivos os hu
moristas "Martes y 13". 

As últimas violagons e assasinatos nom 
servirom para dar um debate em profun
dídade sobre que é o que provoca a 
violencia contra das mulheres. Quedamo
nos com declaragons de simples condena 
dos feítos, por suposto fruto de mentalida
des retortas e enfermizas que para nada 
tenhem que ver co sentir geral e compor
tamento da maioria da sociedade. Ao final 
"nos pousos" vem quedando só a idea de 
que as pessoas que estám ou passárom 
por algum establecimento penitencíário 
som os artífices de estas brutalidades. E 
como tampouco falta quem sabe sacar 
proveito de tudo, escoitamos as vozes de 
quem aduce á falta de valores católicos 
na sociedade ou a umha mam averta dos 
juíces para comos pressos, esta vaga de 
sexismo na máís brutal das suas manífes
tagons. O ministro Corcuera foi quem 
mais aproveitou o río revolto chegando a 
manifestar que agora ninguém tinha ga
nas já de debater com ele a conveniencia 
de Lei de Seguridade Cidadana. 

Realmente todos eles vem-se em apuros. 
Por um lado observam a reacgom popu
lar pero por outra nom poden apresentar 
abertamente umha analise sincera e pro
funqa de por que se exerce umha violen
cia sistemática contra das mulheres. 
Nem uns nem outros (refero-me aos re
presentantes das distintas instituigons, 
estamentos e organizagons estamentais 
que se pronunciarom publicamente sobre 
o tema) estám em condigóns de faze-lo 
porque cairíam em contradigom. Queda
riam expostos a umha contradigom que 
para eles é irresolúvel: a liberdade das 
mulheres ou o seu estado de bem-estar. 

Nom é a mínha intengom dar argumetnos 
para convencer a aqueles que ainda crem 
que as mulheres nom padecemos umha 
situagom injusta, que é causa do passado 
quando se nos negava o direito ao voto. 
Agora a Constituigom espanhola vem re
conhecendo a igualdade de sexos, com 
todo o que isso implica, quando a igualda
de se marca por lei sem intentar eliminar 
as desigualdades de feíto, que nom as di
ferengas. Pero nunca estivo mais claro 
que a situac;om da mulher a nível planetá
rio é umha situagom de opressom, de ex
ploragom e marginagom, entendido isto a 
nível global, engadindo-lhe as diferengas 
que se queiram deirvadas das distintas 
zonas eco-geográficas, distintas classes 
sociais, culturas, etc. o sistema patrialcal 
que surge nos primeiros albores da Histó-

ria da Humanídade perpe
tua-se no tempo, adoptan
do novas formas ou man
tendo algumhas inalterá
veis. Poderíamos tecer um
ha cadea que nos remon
tas se ás antigas civili
zagons para enfiar todos 
os feítos históricos semel
hantes ás violagons massi
vas de mulheres na antiga 
lugoslavia. Só um dato pa
ra voltar de novo ao con
creto: realigamos as duas 
terceiras partes do trabalho 
no planeta e recebemos só 
o 7% dos salários. 

'Na mente 
do agressor 
está a ideia 
d~ que a 
mulher lhe 
pertence" 

LUPE CES 

mantendo intacto o esquele
to patriarcal como base da 
construigom da sociedade. 

Eis por que aqueles quem 
estám mantendo dum jeito 
ou outro o actual estado das 
causas, atopan-se impossi
bilitados para talar das ver
dadeiras causas da violencia 
contra das mulheres. Limi
tanse a passar a pataca 
quente sem dar resposta á 
inseguridade que criam es
tes feítos entre o conjunto da 
sociedade em geral. Ao nom 
ter resposta ante algo tam 
sangrante , nom atopar-lhe 
as causas e nom ver claro 
as soluc;ons cría-se um esta
do de terror. Volvemo-nos 
mais desconfiadas a des 
confiados, intentamos prote
ger-nos a costa da nossa li
berdade. Sae-lhes redondo. 
Os provocadores, artífices e 
cúmplices de esta situagom 
nom só quedam red imidos 
pela persecuc;om de quatro 
agressores, senom que ade
mais como efecto bumerám 
conseguem um maior con 
trol social. 

As mulheres somos consi
deradas algo assim como 
seres inferiores que se de
vem proteger e dominar á 
vez. Os homes en geral 
quando pronunciam os 
possessivos em "a minha 
muller, a minha naí, a min
ha irmá, a mínha maga ... " 
mom o empregan co mes
mo significado que quando 
as mulheres talamos de "o 

En Decembro de 1990 Begoña P. de Pontevedra viviu catro días no monte, fuxindo 
atemorizada das tundas e ameazas dos seu marido. DELMI ALVAREZ. 

Antes dos sucesos de Alca
cer, o PSOE pensava redu
zir as penas por violagom no 
novo Código Penal. lsto na 
sua linguage significativa 
dar-lhe pouca importáncia 
aos delitos sexuais (o Códi
go Penal nom fai mais que 
estabelecer umha relagom 
directa entre importáncia so
cial do delito e condena co
rrespondente ), nesse senti, 

meu home, o meu companheiro, o meu fil
ho, o meu pai. .. " Esse sentimento está 
tam interiorizado nos homes como nas 
mulheres, ainda que com conseqüencía 
bem distintas. Nos homes provoca domí
nagom, nas mulheres ao assumirmos ínfe
rioridade predispom-nos á submissom, a 
acomdar-nos a umha divissom de papeis 
que algumhas inclusive consideram venta
josa em quanto nos libera de alguns deve
res, sem se parar a reflesionar a costa de 
que direitos. 

Na mente do agressor está a ideía de 
que a mulher lhe pertence, o carpo da 
mulher está aí para ser usado. Essa 
mesma ideía pero mais sutilmente aga
chada subjaze do estado de causas que 
defendem os mesmos que estes días 
rasgavam as túnicas frente ás violagons 
e assasinatos de Alcacer. A lgresa Cató
lica segue a considerar-nos seres de se
gunda categoría, "que Deus nom elegeu 
para exercer o sacerdócio" , origem do 
pecado. Tanto a lgreja como o Estado 
tenhem usurpada a propíedade do nosso 
carpo dicendo-nos quando e como deve
mos procríar, como devemos víver a nos
sa sexualídade, que agora nom negam, 
pero que seguen a encorsetar com tabus 
e medos. Quem nom viva na Lua perca
taría-se do aumento de locais dedicados 
á prostituigom. O carpo da mulher con
vertido em mercadería sexual. A prosti
tuic;om é outro negócio em alc;a que nom 
rejeitárom as canles de televisom para 
ganhar audiencia, todo bom programa 
precisa de uns quantos quilos de carne 
bem visíveís como símbolo de poderío. 
Ninguém parece imutar-se quando perso
nages reconhecidos do mundo da cultura 
oficial fam obstentagom do mais descara
do machismo, ainda que lago saiam dian
te das cámaras co aséptico lago vermel
h o ou pronunciado-se anti-racistas. O 
senhor Berlanga por exemplo fazia o ou
tro día umhas declaragons a um jornal 

onde definía como mulher ideal pra ele, 
aquela que tem "cabega de home". Nom 
parece ter para com nós o senhor Berlan
ga a deferencia de termos cabega pró
pria, pero si podo-lhe asegurar que de ter 
que prescindir da minha cabec;a nunca 
escolheria umha como a sua. 

Nom tenho as cifras, paréce-me que nin
guém se parou a elabora-las, do que sig
nificam á hora de calcular os custes de 
produgom, as horas de trabalho nom as
salariado que realizam as mulheres, tan
to no agro, como no mar, como na casa. 
Se esses trabalhos se paralisas~em da
riam ao traste com as previsons e políti
cas de reajuste capitalista do Fondo Mo
netário Internacional. Se engadímos a is
so a diferenga salarial e os beneficios 
que se tiram em geran da marginac;om 
da mulher no mundo laboral; se ademais 
contabilizarmos a aportagom que supóm 
a maternidade para o conjunto da socie
dade, estaríamos perto da clave que nos 
permitira comprender por que interessa 
que as mulheres sigamos submetidas, 

'Todos eles vem-se em 
apuros. Por um lado 
observam a reaC\=Offi 
popular pero por 
outra nom poden 
a presentar 
abertamente umha 
analise sincera" 

do as organizac;ons de mulheres tenhen
se pronunciado contra da nova re 
dacgom. Pero agora, fruto da opinióm ge
neralizada de rejeitamento e condena so
cial dos últimos feítos, anúncia-se um au
mento das condenas para os delitos de 
violac;om. A medida, longe de calmar-nos 
os ánimos ás mulheres polo do reconhe
ci mento da importáncia do del ito que 
conleva o aumento das penas, deixa-nos 
no mesmo estado de incertidume em 
quanto que cada vez somos mais as mul
heres, e sectores sociais em geral , que 
nom vemos a solugom ao problema com 
medidas que se limitem ao aumento da 
repressom exlusivamente. Há que reali
zar cámbios profundos na sociedade. 
Cámbios no jeito de viver, cámbios no jei
to de produzir, cámbios no jeito de rela
cionar-nos co meio e cámbios profundos 
nos homes e mulheres para desterrar a 
práctica patrialcal de todos os ámbitos da 
existencia. Eles seguirám a dizer que to
do é obra de "uns tolos", ou de umha má 
distribuic;om dos permissos carcerários. 
Nem tam sequer se apresentaram a ne
cessidade de reformular a política peni
tenciária (os presupostos assassinos de 
Alcacer tínham passado moí novas polo 
cárcere). Os juíces seguírám fazendo 
carpo único pensando que se trata de 
umha caga de brujas contra deles, sem 
formular-se apartar a aqueles que coas 
suas sentencias e actitues venhem per
petuando as causas que provocam os 
delitos julgados por eles. 

Como dizia aquela tristemente famosa 
sentencia da Audiencia Provincial de 
Pontevedra, se nom mudam as causas 
as mulheres continuaremos estando "em 
disposic;om de ser usadas sexualmetne". 
Disposic;om final: cambiesse a prepo
sigom "em" por "a".• 

LCPE CES RIOBOO pcrtcncc a 
Mulhcres Nacionalistas Galegas 



AS ENFERMIDADES MODERNAS 

Os ludópatas son fantasiosos, imaxinativos, 
con pouca toleráncia ao aborrimento e con grande capacidade de traballo 

O chollo da miña vida 
• HORÁCIO VIXANDE 

"Cando nun bar botas a 
volta do café nunha 
tragaperras tantoche ten 
se gañas ou perdes, pero 
se botas máis diñeiro é 
posíbel que chegues a 
gastar mil pesetas. Entón 
cámbias outras mil 
pensando que é probábel 
que che toque o prémio 
de 2.500 pesetas. Oeste 
xeito invistes duas mil 
pero gañas cincocentas. 
Unha persoa normal gasta 
mil e deixa de xogar. Pero 
pode que continue, 
daquela pensa que é 
probábel rematar gañando 
cincocentas" comenta 
Xoán Lamas, xogador 
patolóxico reabilitado. 

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

Para xogar 
e perder 
Cando unha persoa entra 
nun bingo ou se enfrenta 
a unha tragaperras debe 
saber que, por estatística, 
é imposíbel recuperar to
do o investimento. Só un 
60% do diñei-
ro que se xo-
ga é destina-
qo a prémios. 
E posíbel que 

Na Galiza a taxa de perso
as con adición ao xogo é 
do 1,78%, pero en Vigo 
dispárase até o 3,46%. 
Unha persoa gasta ao 
ano, por termo médio, un-

h as 70.000 
pesetas en 
xogos, a sa
ber: a lotaria, 
a bono loto, a 

unha vez to
que, pero re
petida mil ve
ces a opera
ción o saldo 
será que se 
recupera o 
60% do inves
tido. 

'Só un 60°/o 
do diñeiro 
que se 
xoga é 
destinado 

lotaria primiti
va, a Once, o 
bingo, o casi
no, as traga
perras e as 
timbas clan
destinas, hoxe 
a pique de de
saparecer, pe
ro famosas na 
posguerra 
cando cada 

É a imediatez 
na recompen
sa o que con-

a prémios'. 

verte ás má-
quinas traga-
perras no xo-
go máis cobi-
zado, un 80% dos engan
chados estanno ás má
quinas tipo B, das que só 
pode haber unha por bar 
e non deben ter música 
de reclamo. 

número tiña 
asignado un 
nome: os 
dous parruli
ños, a nena 

bonita ... A Xunta tiña un 
proxecto de criar unha lo
taria instantánea, mais non 
informa sobre os planos 
de instalación desta nova 
modalidade de xogo. + 

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

"Pero cando non chega o prémio 
cámbias de discurso e decides 
investir outras mil ou duas mil 
pesetas por se te toca o de cin
co mil -continua dicendo Xoán 
Lamas. Pero cando xa gasta
ches cinco mil tes outra perspec
tiva, neste caso non perder de
masiado. Cando andas palas oi
to mil dis: esta máquina non me 
fode a min. Se por fin cai un pré
mio non estás tan interesado en 
recuperar os cartas, porque é 
imposíbel, como medirte coa 
máquina. Nestes caso, ao can
tar, o xogador patolóxico esboza 
un sorriso de satisfacción e adoi
ta invitar aos que están no bar. 
Se cadra leva gastadas dez mil 
pesetas, pero iso non importa". 

ANXO IGLESIAS 

Xoán Lamas, Presidente da 
Asociación Estatal de Ludópa
tas Reabilitados, comenta o pro
ceso que se pode reproducir 
cando unha persoa se achega a 
unha máquina nun bar, algo 
quelle pode suceder a calquer. 

"O 26 de Decembro de 1979 en
trei por primeira vez nun bingo, 
que viñan de abrir na rua Garcia 
Barbón -comenta Lamas-, leva
ba cuarenta pesos no bolso e 
decidin xogar un cartón. Na pri
meira xogada faltaba o número 
82 e cantou. Pagáronme 60 mil 

pesetas. Eu pensei: este é o 
chollo da miña vida. A partir da
quela comecei a ir ao bingo". 

Retrato robot 

O retrato robot dun ludóparta co
rresponde a un varón, de entre 
30 e 35 anos, casado, relaciona
do coa actividade comercial, 
cuns ingresos de entre 200 e 
300 mil pesetas na unidade fami
liar. Contado, hai grupo moi nu
merosos entre outros colectivos. 

"Os rasgos da personalidade, 
mália non existir estudos -co
menta Xoán Lamas-, direiche 
que están moi definidos. Son 
fantasiosos , imaxinativos, con 
pouca toleráncia ao aborrimento 
e con grande capacidade de tra-

ballo e iniciativa. Ainda asi, to
dos poden ser xogadores pato
lóxicos". 

Estabelecer contacto cun ludó
pata é difícil, ergue unha mura
lla ao seu redor e só se mostra 
interesado polo xogo. Para facer 
esta reportaxe entrei no interior 
dunha sala de xogos, cambiei 
unha moeda de vinte pesos e 
comecei a xogar nunha máqui
na a carón da que duas mulle
res maiores rifaban con sendas 
tragaperras. Levaba tiradas 
duas moedas de 25 cando can
tou a máquina, pero para acce
der ao prémio era preciso pulsar 
u ns botóns para atinar cos 
avances precisos. Ao descoñe
cer o mecanismo interpelei ás 
miñas viciñas de xogo, solicitan-
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Atentamente 
(sinatura) 

do a sua axuda, mais atopei a 
calada por resposta. 

"Comecei gastando os cartas 
que meus pais en enviaban pa
ra comer, daquela era estudan
te, logo empecei a dar sabrazos 
aos amigos, e cando acadei a 
idade laboral fun despedido por 
malversacióbn de fundos -con
fesa Xoán Lamas. En realidade 
tiña o propósito de devolver to
do, pero era imposíbel. Mesmo 
fun expulso dunha organización 
política por eses motivos". 

Unha adición máis 

Lamas estabelece unha parale
lismo total entre o xogo patolóxi
co e outras clases de adicións. 
"Non hai substáncias físicas, pe
ro si unha dependéncia psíqui
ca. Ademais o xogador non re
cebe incentivos para deixalo, 
porque todo está orientado a 
promocionar o xogo. O ideal de 
vida é acertar unha primitiva ou 
ir ao Prezo Xusto". 

A necesidade que o ludópata 
ten de atapar un límite á situa
ción que atravesa explica o me
canismo para decidir abandonar 
a sua adición. "No meu caso -
explica Lamas-, o 29 de Setem
bro de 1989 cheguei a casa a 
atopei que tiña montado un con
sello familiar no que todos me 
acusaban. O meu tillo, que da
quela tiña catro anos, abrazou
se a min e dixo que eu era bon. 
Aquilo chegoume á alma e reac
cionei. Díxenlle á muller que sa
í a por tabaco e marchei para 
Córdoba". Ali, unha asociación 
recén constituída, primeira no 
Estado, baseaba a auto-axuda 
entre os ludópatas para se rea
bilitaren. 

Chegar ao límite 

"O sistema terapéutico de auto
axuda funciona polo potencia
mento da vontade de non xogar, 
da corresponsabilidade con ou
tras persoas. O importante é de
sexar non xogar, pero para que 
chegue este desexo, fundamen
tal para rematar coa adición, an
tes é preciso estar ao límite. Hai 
xente que chega con cen mi
llóns de débeda, como un far
macéutico que coñecin, e outros 
debendo duascentas ou tres
centas mil". 

No caso de Xoán Lamas ese lí
mite deuse cando sumaba en 
débedas dezasete millóns de 
pesetas e tiña catro créditos con 
outras tantas entidades financei
ras por un valor de catro millóns 
d~ pesetas. 

"Debia a todos, mesmo aos bin
gos, cando non poden prestar 
diñeiro. Eles sabian que ia pa
gar, porque non podia cegar a 
via de acceso ao xogo. As ve
ces mesmo me invitaban a cear. 
Podía non pagar a máis nin
guén, pero ao día seguinte de 
prestarme o diñeiro o bingo, es
taba ali pontualmente para de
volvelo". 

Unha das habilidades que me
llar desenvolven os adictos, ao 
xogo, ás drogas ou ao alcool, é 
a capacidad e de convicción, al
go que lles permite manter a 
sua adición. "Teño conseguido 
créditos sen avales e estando 
no paro. Esa mesma capacida
de empregueina unha vez reabi
litado para negociar a devolu
ción da débedas, que non podo 
facer de xeito imediato porque 
teño un salário limitado".• 



ESTRATÉXIAS DE DESENVOLVEMENTO 

Xoan Carlos Carreira 
'A Galiza interior ten un gran potencial estratéxico' 
•MANUEL VEIGA 

"O ecoloxismo en Galiza 
é unha baza económica. 
Falta ver se somos 
capaces de xogala con 
intelixéncia", sinala Xoan 
Carlos Carreira, Ca/in, 
Director da Escala de 
Enxeñeria Técnica de 
Explotacións Forestais 
de Lugo e concelleiro do 
BNG nesta cidade. 
Carreira pensa que a 
natureza "é un ben 
estratéxico" e critica que 
todos os partidos, sen 
excepción, esqueceran 
xa a Galiza interior. 

A Galiza interior corre perigo 
de desertización. Hai ademais 
un envellecimento moi grande 
da povoación? 

O problema é que iso foi asumido 
polos poderes públicos, polo res
to da cidadania galega e por to
das as forzas políticas, incluida a 
miña, debe ser porque xa damos 
poucos votos. Os que quedamos 
aqui somos considerados un resí
duo. Non se prescinde de nós 
porque seria un pouco bruto, pero 
na mentalidade xa o fixeron. lso é 
o máis preoucapante, porque o 
interior de Galiza ten un potencial 

'Non se prescinde 
de nós porque 
seria un pouco 
bruto, pero na 
mentalidade xa 
o fixeron'. 

E D u A 

económico e social inmenso. Ca
ra ao futuro ternos grandes posi
bilidad es se tiveramos poder. 
Conservamos moitas das rique
zas que van ser estratéxicas. O 
noso futuro non será tanto o dos 
microchips como o da indústria 
da natureza. O subdesenvolvi
mento danos agora esa ventaxa. 
Cunha produción agrária de cali
dade, dentro do campo da agri
cultura biolóxica as posibilidades 
son a cada máis grandes. Esta 
sociedade está xerando dous ti
pos de persoas: os marxinados 
que consumirán o que poidan e o 
resto que van esixir alimentos de 
calidade e lugares para disfroitar 
da natureza. lsto vai do ganchete 
das novas formulacións ecoloxis
tas e da oposición ao produtivis
mo e á agricultura masiva indus
trial que deteriorou a calidade e 
adulterou os produtos para pro
ducir moito a baixo custo. Este 
ecoloxismo está a gañar a batalla 
das ideas e en canto o consiga 
vaise xeralizar. Nós podemos en
trar nese debate e situarnos nesa 
via económica. 

R D o 

A alternativa oficial para o agro 
está centrada no monocultivo 
forestal e no turismo rural? 

Parécenme ben como alternati
vas, ainda que non sexan a solu
ción, nen estean ben formuladas. 
Galiza ten importantes posibilida
des forestais, pero non na pers
pectiva do Plano da Xunta que 
prima ao eucalipto. Xa se ten ta
lado moito das árbores nobres. 
Estes dias díxose que o mellar 
para o colesterol eran as naces ... 
Outro erro é ver o monte de xeito 
aillado. A produción galega tradi
cional é mixta: agrária, forestal e 
gandeira. Hai que aproveitar esa 
cultura milenária. A produción fo
restal é, xa que logo, unha alter
nativa, sen que lle coma terreo á 
superfície agrária e sendo sim
biótica con ela. Tocante ao turis
mo, e certo que choca algo coa 
cultura que nós ternos. Se vemos 
a alguén paseando polo méio ru
ral pensamos que é un señorito. 
Asi é todo, a natureza como dis
frute para quen vive nas cidades 
ten un valor. O turismo rural non 

debe ser un complemento: que a 
señora vaia coller as patacas e 
logo veña facer o xantar ou as 
camas. O sistema debe ser de 
casas reahabilitadas ou peque
nos hoteis -non facer un ao pé 
da Rodeira como no Caurel- de
dicados exclusivamente a iso. Se 
ao que vai alí lle gasta o queixo 
do país, non ten porque ser da 
própria casa, senón suministrado 
por outra xente que os fai. Desde 
esta perspectiva o turismo non 
seria negativo. A ninguén extraña 
que se conserven os monumen
tos ou que haxa xente que limpa 
as ruas, pois nada teria de raro 
que unhas persoas cuidaran a 
natureza e viviran dela. Hai zo
nas de montaña que non van po
der vivir da agricultura porque é 
moi duro. Estaría ben que alí 
houbese que cuidara daquelo, 
pero non cun complemento de 
miséria, senón pagadas polo Es
tado e se querian ter duas vacas 
que as tiveran a maiores . Non 
seria tan caro, máis caro é pa
garlle aos parados e están sen 
faguer nada. 

B L A N e o 
A NOSA TERRA - A NOSA CULTURA 

A VENDA NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL 
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Furgonetas, 
mellor que fábricas 
Estase a talar da criación dun 
instituto lácteo galega? 

En produción ternos pouco que re
formar. Se cómpre intervención 
pública, onde fai falta é na comer
cialización. Non son partidário de 
máis fábricas, senón dunha em
presa pública que fixese controis 
sanitários periódicos e que garan
tise a calidade dos queixos produ
cidos por fulano ou fulana de tal. 
O produto levaria o nome do pro
dutor e coido que iso poderia ter 
boa acollida. O consumidor pode
ria escollar entre un queixo ou ou
tro, mirar cal lle saiu bon a vez an
terior e mesmo probar de vários. 
Unha empresa pública comerciali
zadora poderia facer publicidade 
de productos de calidade e distri
builos mesmo en mercados exte
riores, onde os nosos próprios 
emigrantes axudarian a introduci
los. Estou convencido de que iso 
ten un gran potencial económico e 
resulta menos complicado que 
criar unha empresa pública láctea. 

~ Que papel están a xogar as cá
< maras agrárias e as axéncias 

de extensión agrária? 

Teño a impresión de que as cá
maras xa non xogan nengun pa
pel. O único que serven é para 
manter uns funcionários e uns lo
cais que deberían ser dos sindi
catos e que non sei porque non 
os teñen ocupado xa. Extensión 
agrária perdeu a función de ex
tensión e divulgación. Hoxe son 

'O naso futuro 
non será tanto 
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'Compre 
~ intervención pública 
!\ na comercialización. 
: Non son partidário 
: de máis fábricas'. 

unhas meras oficinas administra
tivas que cumpren un papel que 
poderian facer os concellos. lso 
con excepcións, como o caso da 
Fonsagrada. Ali a xente quería 
que se mantivera a oficina por
que había un empregado que pa
teaba as parróquias e aquelo 
funcionaba. 

Que razóns habia para instalar 
a Escola de Montes en Lugo? 

Trátase non dunha Escola, senón 
dunha titulación de dous cursos. 
Pódeselle calcular un número de 
alumnos entre douscentos e tres
centos e o número de profesores 
non creo que pase de dez. Para 
unha cidade iso representa me
nos que un instituto. Ten impor
táncia, con todo, desde a pers
pectiva universitária. O dilema es
taba en completar a oferta do 
campus agrário de Lugo ou mon
tar unha aillada en Pontevedra. 
En Lugo están cinco das seis ca
rreiras de grado médio que dan 
acceso a Montes. Esta é a posibi
lidade de completar, dentro de 
Galiza, un campus agrário e fo
restal. En Pontevedra xogaba o 
feíto de estar alí Lourizán, un 
centro de investigacións de moito 
prestíxio, pero creo que pouco 
máis. Desde o ponto de vista uni
versitário, sempre estivo claro 
que Montes debia instalarse en 
Lugo. Aqui mesmo xa se aproba
ra no 86, antes da segregación, 
un plan de estudos onde se in
cluía Producións Forestais. Por 
sorte ou por casualidade, o cam
pus de Lugo é o mellar concebido 
de toda Galiza, porque, dentro de 
todo este desastre, é o máis coe
rente. A segregación deu lugar a 
que todo o mundo comezase a 
pelexar. Ora ben, os de Ponteve
dra tiveron razón en reaccionar 
así, porque lle fixeron promesas 
eleitorais moi difíceis de cumplir e 
quen as estaba facendo sabia 
que non se ian poder realizar. 
Non se pode xogar coa xente. + 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
10 poder de Cacharro vai rematar porque se 
lle están acabando os cartos á Deputación1 

Que balance fai do governo do 
PP na cidade de Lugo? 

A conclusión principal é que o 
PP non sabe governar en mino
ría. Eu coidaba, se cadra ino
centemente, que tiña uns hábi
tos democráticos. A verdade é 
que non debería ter problemas 
para governar, conta con 12 
concelleiros de 25 e a oposición 
está moi repartida (EU, BNG, 
CNG e PSOE). Nun caso asi, 
ben con uns ou ben con outros, 
o PP estaba capacitado para 
sacar os temas adiante. Sen 
embargo a actividade municipal 
está atuada. Tardaron cinco me
ses en aprobar o orzamento do 
92. Nen sequera houbo a ele
mental asunción dun regula
mento orgánico por consenso; o 
ainda vixente é franquista. Non 
hai regulamento de participación 
veciñal. Non hai comisións infor
mativas , máis que cada dous 
meses. Os plenos duran das on
ce da mañá ás 1 o da noite sen 
saidas para xantar. Os conce
llais non ternos acceso á infor
mación. Nestas condicións deci
monónicas, ás portas do XXI, o 
que conseguiron foi unificar a 
oposición. O PP de Lugo non 
ten ademais modelo de cidade, 
nen proxecto de futuro nengun. 
Aquí faise o que mandan os 
construtores. A actitude ante as 
demais administracións é servil. 
A própria Xunta retiroulles car
tas para unha depuradora muni
cipal que é imprescindibel por
que estamos a beber auga de 
dubidosa potabilidade. Tamén ia 
ser Lugo a segunda cidade cul
tural do Xacobeo e agora dan
nos os actos que lle sobran. 
Posta que o alcalde fai o que 
mandan os poderes fácticos e 
os critérios políticos non existen, 
o único modo de governar é por 
maioria mecánica e non pararon 
até conseguila por médio dun 
transfuga e por métodos que to
dos sospeitamos. 

Cal é o papel da CNG? 

Teñen unha oposición frontal a 
Cacharro. Fara diso non xogan 
outro papel porque carecen de al
ternativa política clara. Sen em
bargo, as suas posibilidades eran 
moitas, pasto que representan a 
un sector do empresariado. A sua 

plataforma foi a Cámara de Co
mércio que agora está descabe
zada. Foron incapaces de atra
guer a un sector da burguesía ca
ra ao galeguismo. Por exemplo, 
estaban nunha posición envexa
bel para liderar ao comércio e aos 
pequenos empresários contra o 
Imposto de Actividades Económi
cas. Pero non fixeron nada, máis 
que unha oposición formal. Ao 
BNG -<¡ue o intentamos- élle moi 
difícil chegar a ese sector. Hai 
que ter en conta que na própria 
dereita existe unha importante 
oposición ao cacharrismo que a 
CNG é incapaz 
de liderar por 
falta de visión 
política global. 

Os enfrenta-
mentos con ca-
charro son per-
soais ou leñen 
fundamentos 
económicos? 

Si, foi Coherpu, que realizaba 
unha boa parte das obras do 
concello e da deputación. Alguns 
rumores, sen demostrar, vinculá
rona a Cacharro e a Quiroga. 
Esta empresa desapareceu, sen 
dar suspensión de pagos. No 
seu domícilio social non hai nin
guén. Sen embargo, duas em
presas máis, dos mesmos do
nas, seguen actuando e a xustí
za non investiga, son Obrelec e 
Fonmiñána. 

Os empresários defenden a li
bre empresa e non a interven

ción do Esta
do? 

A libre empre
sa non existe. 
Pero non só é 
iso. Unha em
presa que tra
bal la para un 
organismo pú
blico non ten 
competéncia. A 

O fato de Ca
charro ten ambi
cións excesivas. 
Controla a Con
federación de 
Empresários de 
Lugo (CEL), 
quere manexar 
a Cámara de 
Comércio e, 
mesmo nas acti
vidades econó
micas, non dei
xa manee. Lugo, 
coma outras ci
dades, vive moi
to dos cartas pú-

'A provincia vive 
dos cartas 
públicos. Velaí 
porque ten tanto 
poder Cacharro 
Pardo, 

empresa de 
autobuses ur
banos, por 
exemplo, ten o 
monopólio e o 
concello faise 
cargo das per
das, quer dicer 
que tampouco 
ten risco. Se 
perden porque 
funciona mal o 

o repartidor de 
esmolas'. 

servício, o con
cello paga. Ao 
final acaban 
ensarillados al-

blicos, incluidos 
os empresários. 
Se semente un 
pequeno grupo 
ten acceso ás 
obras públicas 
do concello, da 
deputación, aos 
investimentos e 
ás subvencións, 
os demais fican 
amolados. A 
empresa do presidente da CEL, 
por exemplo, é unha das favoreci
das polo concello, encarrégase 
dos alumados públicos. 

Unha das empresas que facia 
obras para a Deputación desa
pareceu? 

guns funcioná
rios e as em
presas, através 
de persoas in
te rpostas, e 
ninguén contro
la nada. Na es
q u e rd a ternos 
que recoñecer 
que na empre
s a pública 
adoita a haber 
relaxación e 

pouco interés, pero a empresa 
privada, tal como se monta, ten 
todos eses mesmos defectos e 
por riba resulta máis cara. Na 
empresa pública pódense esta
blecer mecanismos de control, 
pero na privada, mentres dura o 
convénio, tan o que queren. 

O repartidor de esmolas 

Cal é a base do cacharrismo? 

Quitado Alumina e unhas pou
cas indústrias pala costa, a pro
vincia vive de esmolas. Os con
cellos son pequenos, as indús- 1 

trias para se montar piden axu
das, o agro depende dos cartas 
públicos, xa que lago todo é pe
lexarse pelas subvencións. Vivi
mos tan baixo mínimos que po
ñer o alumado público nunha 
parróquia xa nos parece un pro
greso. Velaí porque ten tanto 
poder o repartidor de esmolas 
que é o presidente da Deputa
ción. Cacharro Pardo decide 
non xa sobre os cartas públicos 
que se invisten en Lugo, senón 
sobre a vida das persoas da 
província. Mesmo os concellos 
e a deputación deben ser os 
maiores empregadores. A partir 
daí artellou unha estrutura parti
d ária moi forte, con reunións 
periódicas -e se non vas cha
mante por teléfono- que se pa
rece ás que teñen os partidos 
de esquerda. Ademais soubo 
facerse sempre co pión máis 
apropiado en cada lugar. Por 
último, foi quen de facer localis
mo sen estridéncias e sen que 
pareza tal. Tamén é certo que 
este castelo de poder pódese 
esfarelar cando se lle rematen 
os méios económicos, como se 
lle están acabando poisque a 
Deputación ten unha débeda 
moi grande. Hai que ter en can
ta, doutra banda, que Cacharro 
ten maioria absoluta na Deputa
ción, onde o voto é indirecto e 
non se corresponde coa repre
sentativídade exacta dos parti
dos, pero non sacou maioria ab
soluta no concello da capital, 
nen teñen a alcaldia nas princi
pais vilas como Monforte, Chan
tada, Ribadeo etc. Está cuestio
nada na Fonsagrada etc. 

Hai discrepáncias entre Ca
charro e a Xunta? 

Non acabo de crer nese enfren
tamento que din que hai, porque 
na hora da verdade o PP de Lu
g o é moi servil a respeito da 
Xunta. Coido que son pelexas 
de caciques, con máis lenda que 
realidade. Fraga necesita de Ca
charro e Cacharro de Fraga.+ 

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



Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

. Victor Manuel 
Vázquez 
Portomeñe e máis 
Luis González Tesar 
visitaron estes dias 
Nova lorque para 
promocionar o 
Pelegrin. Os dous 
galegas aproveitaron 
que a botella de 
whisky andaba a 
catro dólares para 
obsequiar aos amigos. 
Ainda queda un eco 
na Rua do Meio 
( Broadway) de 

' Manhattan polo que 
resoa Mi carro me lo 
robaron. .. 

Unha extraña entre 
nós é un filme que se 
ven de estrear. Trata 
dos xudeos ortodoxos 
(eses que visten de 
negro, cun rizo de 
caracol diante de cada 
orella) e que, segundo 
Sidney Lumet, o 
director, son unha 
grande e doce fam ília 
que se adica ao pulido 
de xoias e, no fondo, 
pratica a toleráncia. 
Extremismo, fanatismo 
e fundamentalismo 

GLOBAL 

Sobre a 
Orquestra 
Sinfónica 
de Galicia 
Sen entrarmos na vella polémi
ca sobre se os intérpretes debí
an ser galegas ou valía máis se
lecionar os mellores músicos 
que puidesen vir do extranxeiro, 
o certo é que a Orquestra Sinfó
nica de Galicia chegou a ser un
ha realidade de luxo, con unha 
elevada calidade de execución. 

Con todo, ¿está o seu esplendo
roso futuro asegurado? Todos o 
desexariamos. Mais acabando 
1992 aconteceron algúns feítos 
escuras que conduciron, entre 
outras causas, a que no momen
to presente a Orquestra leve 
arredor de catro meses sen direc
tor fixo, funcionando con directo
res visitantes ou transeúntes. 

Certamente, se escribo estas li
ñas é porque coñezo moi direc
tamente o caso de unha exce
lente intérprete rusa que se es
forzou tanto canto puido por in
gresar na Orquestra. O 22 de 
marzo do 92 realizou en Mosco
vá unha proba ante tres directi
vos da Orques-
tr a galega, e 
tanto ela como 
outras persoas A orquestra 
na Coruña ase-
guran que se leva arredor 
atopaba incluí- de catro 
da en unha lista 
de admitidos. meses sen 
Posteriormente, director fixo. 
a xerencia da 
Orquestra ne-
gou este res-
pecto. lsto é: 
entre varias audicións realiza
das en Moscová e Petersburgo 
polos tres mencionados directi
vos non se aceptou un só músi
co dos moitos que se procura
ban para ·completar a plantilla. 
Consultado o Concelleiro de 
Cultura coruñés, vicepresidente 
do Consorcio, só respostou que 

Travesía de Vigo, 17 - Tlf. 27 98 55 
36206 - VIGO 

Música de Euskal-Herria en 
CD, LP e cassete. 

AMPLO SURTIDO EN MÚSICA POPULAR 

-+ EDITORIAL GALEGA +-
Precisa persoal para a sua representación en: 

A CORUÑA 

LUGO 

ÜURENSE 

CONDICIÓNS 

-De 25 a 45 anos -Posibilidade 
-Preciso 

falar galego 
-Nivel cultural 

medio. 

de compatibilizar 
con outras 
actividades 

Para concertar entrevista chamen ao teléfono 
(986) 41 88 52 o Luns 15 e Martes 16 

de 10 a 14 h. 

GONZALO 

as ditas persoas non pertencían 
xa á Orquestra. A contradicción 
-os verbalmente admitidos non 
o estaban oficialmente-- di moi 
pouco a favor da imaxe que a 
Orquestra Sinfónica de Galicia 
deixou no exterior. 

Varias curiosidades: entre os 
tres membros da formación que 
se pasearon tan ricamente pa
las Rusias non estaba, como 
cabería agardar, o director titu
lar. Os tres chegaran á Coruña 
desde a Orquestra Sinfónica de 
Asturies. E ningún dos tres está 
hoxe na de Galicia. 

Posteriormente, unha sucesión 
de acontecementos escuras 
empañaría tamén a imaxe da 
Orquestra na propia Galicia: un
ha agresión física acaba con ca
tro músicos na rúa, demanda 
xudicial por lesións e, feito sur
prendente, a demisión do xeren
te, Juan Bosco, en ¿solidarieda
de? cos músicos expulsados. 
Nunca houbo unha explicación 
racional a esta demisión, nin á 
pregunta inmediata: solidarieda
d e con quen, ¿cos agreso
res? ¿ou se cadra co agredido? 
O colofón é a expulsión do di
rector titular, Sr. Sabas Calvillo: 
segundo a prensa, unha parte 
dos músicos acusárao de in
competencia, mentres que outro 
sector apoiábao. 

Non parece que o ambiente 
oescrito fose o máis propicio 
para a serenidade interpretati
va. Teño para min que os mú
sicos que permanecen na Or
questra -uns cantos preferiron 
marchar a outras- non se 
consideran aínda hoxe mergu
llados nunha situación o bas
tante estábel. 

¿Está suficientemente garanti
zado o futuro da Orquestra? 
¿Coa espectacular calidade dos 
seus inicios? Confiemos en que 
si . Polo ben da Cultura.+ 

NACHOTAIBO 
(A CORUÑA) 

Camiño 
de solidariedade 
Estimados amigos: teño en pro
xecto organizar unha peregrina
xe, que sexa tamén un camiño 
de solidariedade diante do paro 
endémico e crecente que está a 
padecer a sociedade. 

Necesito axuda nos aspectos 
de difusión e colaboración de 
actos. Cronoloxicamente, non 
marco nada mais que a data de 
chegada: o 1 º 
de Maio. Non 
só por ser un 
dia dedicado o 
traballo, sobre
todo por ser 
festa e fin de 
samana. Cir
c un s t á n c i as 
que tan o dia 
mais relaxado 
ca outra data 
laboral. Tamén 
para peregrinar 
ternos máis ho-

Necesito 
axuda nos 
aspectos de 
dufsión e 
colaboración 
de actos. 

ras de sol (unhas 12 e média) e 
mellares temperaturas (15º de 
média). 

Como actos: ponéncias breves 
(15 min.) que expliquen a actual 
situación laboral e den solucións 
para o futuro. Ámbito das po
néncias: Administración, Sindi
catos, C. Empresários, lglexa, 
Universidade e sobretodo Orga
nizacións Xuvenis, de Mulleres 
e Parados de Longa Duración 
como colectivos máis trauma
dos polo desemprego. 

Outros actos como manifesta
ción palas ruas, actuacións mu
sicais, comida campestre ... Bus
car os máis adecuados e factí
beis. Agardando unha resposta 
positiva e participativa, un aten
to saúdo.+ 

BERNARDINO FERNANDEZ 
32750 - VILARIÑO-FRIO 

ÜURENSE 
TELF.: 988-268580 

AONU 
encobre aos 
Estados Unidos 
Queremos denunciar ante os 
meios de comunicación a atitu
de encobridora da Organización 
das Nacións Unidas a respeito 
de todas as operacións militares 
que tanto os Estados Unidos da 
América coma outros países da 
OTAN están a levar a cabo en 
distintos pontos do globo terrá
queo, as máis das veces coa 
desculpa de facelo con fins hu
manitários, mais en realidade 
obedecendo a 
intereses eco-
nómicos e ás 
suas políticas Écurioso, 
imperialistas. 

pero afame 
1. En primeiro 
lugar está a 
cuestión de So
mália: 

É curioso, pero 
a fame non é 
un problema 
exclusivo de 

non éun 
problema 
exclusivo de 
Somália. 

Somália, tampouco é un tema 
rexional da zona de Etiopía, Su
dán, etc . O cepo é que case 
que en toda a Africa, e moi en 
especial na África negra, se es
tá a pasar fame, non obstante 
non se lembra na África un des
pregue de exércitos ocidentais 
tan espectacular en bastante 
tempo nen un interese seme
llante en darlle propaganda ao 
tema por parte dos meios de co
m u ni caci ón, sobretodo insistin
do nos fins humanitários da in
tervención militar. 

Primeiro foron os cascos azuis 
os encarregados de desarmar 
ás guerrillas e logo os marines 
norteamericanos e os lexioná
rios franceses os encarregados 
de invadir o país e non eremos 
que sexa con fins humanitários, 
senón máis ben con fins estraté
x i cos ; o control da canle de 
Suez e polo tanto do trafego 
marítimo de petróleo é o que re
almente está en xogo. 

2. No que se retire a desartella
mento de guerrillas e planos de 
paz para países que atravesan 
unha situación de guerra civil , 
campo no que se supón que tra
ballan os Cascos Azuis da ONU, 
haberia moito que dicer, xa que 
non só hai guerra civil en Somá
lia e mais nos Balcáns. Compre 
subliñar que en Angola, tras a 
retirada das tropas cubanas de
se país, coa vixiláncia dos Cas
cos Azuis precisamente, e tras a 
celebración dunhas eleicións cu
xo proceso se desenrolou con 
absoluta normalidade e limpeza 
segundo os obersvadores inter
nacionais, a UNITA, guerrilla ar
mada por Suláfrica, país non 
precisamente democrático, non 
recoñecendo os resultados das 
devanditas eleicións, segue a 
protagonizar matanzas en povo
acións do Sul do país. 

Noutro país da África Negra, 
Mogambique, tamén unha guerri
lla financiada e armada polo réxi
me racista e ditatorial de Suláfri
ca, a tristemente coñecida RE
NAMO, continua os seus actos 
terroristas para derrocar o gover
no lexítimo de Mogambique. 

3. Tamén é sospeitoso que un 
dos países que acollerá refuxia
dos musulmáns Bósnios, en vis
ta de que Alemaña e Austria pa
recen non querer nen poder 
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acollar máis, despois de estar 
aguilloando ós nacionalismos 
nos Balcáns e provocar a gue
rra, sexa Israel. 

Israel anotarase o tanto de pres
tar axuda humanitária aos mu
sulmáns Bósnios cando subme
te, escraviza, tortura e asasina a 
outro pavo musulmán, o pavo 
palestino. 

Asi matará dous páxaros dun ti
ro, quer dicer, quedará ben con 
alguns países musulmáns mode
rados, sobretodo cos máis ricos; 
Kuwait e Arabia Saudita e tamén 
tapará ante a opinión pública 
mundial o recrudecimento da re
presión da lntifada, polo tanto a 
comunidade internacional pode
rá facer a vista gorda. Polo tan
to, a ONU fará a vista gorda. 

4. Os EE.UU. veñen de facer un
ha nova intervención miliar no 
1 raq. Ao parecer o motivo foi a vio
lación dunha zona de exclusión 
aérea, que os aliados trazaron 
tras a Guerra do Golfo Pérsico, 
por parte de avións iraquianos. 

lsto significa que a ONU, aparte 
de actuar parcialmente sempre, 
a favor duns intereses determi
nados, cede a sua autoridade 
aos EEUU para que actuen en 
nome do Direito Internacional. E 
isto é grave porque parece ser 
que hai uns determinados paí
ses que poden impor condicións 
a outros pola sua própria canta 
e facer cumprir esas condicións 
coa forza das armas sen que a 
ONU lles tusa. 

O Colectivo Ecoloxista, Natura-
1 ista, de Solidariedade ca Ter
ceiro mundo e os movimentos 
de liberación Biotopo protesta 
enerxicamente pala atitude hipó
crita e servil dunha institución 
que, ainda que supostamente 
independente, sempre está a fa
vorecer os intereses imperialis
tas dos países ricos en detri
mento daqueles outros países 
que loitan pala sua soberanía 
nacional.+ 

RAMmo VmALALvARIÑo 
(CEN BIOTOPO- PERill.O) 

Atlas 
Há poucos días, deu-me por fol 
hear numha biblioteca os volu
mes existentes do Atlas lingüísti
co elaborado polo tristemente cé
lebre l.L.G. Nom é a minha in
tec;om criticá-lo a partir da sim
ples olhadela que lhe dei, embora 
haveria muito a dizer sobre o cas
trapo empregado, mas tudo isso 
acho que já está 
dito muitas ve-
zes por entida-
d es culturais 
(nom só gale
gas), nom vin
culadas ao ofi
cialismo espan
holizonte. 

Apenas quera 
manifestar a 
minha surpresa 
ao topar-me, 

A forma 
galega 
harmónica 
coma 
portuguesa 
tem mais vida 
do que o l.L.G. 

nesse olhar de pensa. 
curiosidade de 
dita obra, . um 
erro na distri-
buic;om geográ-
fica de um rasgo verbal descrito 
num dos mapas. Trata-se do ver
bo Cair e a variante Caer. O ma
pa situa a forma cair na metade 
sul do nosso país, e num peque
no ilheu no norte da ·província de 
Lugo. Tal distribuic;om é incorrec
ta, ou polo menos incompleta, 
por quanto tenho muito compro-

PILAR PAZ 
NANINA SANTOS 

Quen teñen o encargo de garantir a orde que uns poucos se 
tomaron a moléstia de ordenar para o resto, poñen, a eito, tino 
e celo. 

O 25 de Novembro 0992), xulgaban ao "violador da Madroa" 
de Vigo, e diversas asociacións viciñais e feministas concentrá
ronse nos xulgados de Pontevedra, alterando unha miga a mo
nótona fasquia dos edificios oficiais coas suas voces, procla
mas, follas e demandas. 

En cumplimento de faena, os cancerbeiros amabelmente solici
taron o "identifíquese", a unhas poucas persoas. De policia a 
xuíz e de xulgado a xulgado, dados, números e nomes rexista
dos. A Pilitos (Pilar Paz) de Mulheres Nacionalistas Galegas 
chamáronna a declarar nun xulgado en Santiago: Por desorde 
pública, por opinións da xustiza española, por non ter os per
misos que Corcuera require ... 

Así as causas, ao mellar resulta que os 1.200 asinantes de Na
valcán-Toledo (e os manifestantes incluído o alcalde) que dan 
respaldo a tres violadores condenados (tres veces cada un á 
mesma moza porque ela "é corta e lixeira de cascos"), receben 
citacións naquel xulgado. 

Agardo con impaciéncia. Vese que ainda me queda unha faisca 
de creta na xustiza. + 
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vada a existencia com pleno vi
gor da variante cair no concelho 
de Manhom, província da Corun
ha, na paróquia de Granhas do 
Sor, concretamente em lugares 
como A lnsua e Rediz, entre ou
tros. Embora nom podo dizer a 
estensom exacta da forma cair 
no conjunto do concelho ou da 
província, sim podo assegurar 
que a forma galega harmónica 
com a portuguesa tem mais vida 
do que o l.L.G. pensa ou di que 
tem. Também nom podo dizer se 
o Atlas tem mais erras, mas sim 
pode ser significativo achar, sem 
procurar, umha imprecisom des
te tipo, que pode mesmo pór em 
dúvida a escolha normativa feíta 
polo Instituto da Lingua, segundo 
afirma, em base a maior esten
som da variante comum com o 
idioma espanhol, sempre o seu 

ponto de referencia a hora de se · 
decidirem por tal ou qual so
lugom léxica, ortográfica ou mor
fológica para formalizar o nosso 
idioma.+ 

A fada 

M. CASTRO 
(FERROL) 

da artemisa 
Sentina sua chamada. Algo me 
dicía que debía subir ao seu 
santuário pétreo, a morada da 
Fada da Artemisa, sanadora de 
males imposíbeis. Ficaba enca
ramado nun outeiro, e ao seu pé 
a fonte sagrada o anunciaba. 

E subin cara ali para aliarme un 
con todo, aquel serán de inver-

SILVAR 

no -bretemoso onde os haia-, 
onde só presintes a posta dun 
sol invisíbel pola sensación da 
brusca baixada da temperatura 
do entorno. 

Na.mentres subia, uns pensa
mentos criativos con todo o que 
se ia aparecendo na alma eran 
físicamente 
asociados no 
entorno que 
che envolvia, 
desde o brumo
so do ceu até a 
mixtura de to
xos, penas e 
xestas que che 
ian comunican
do a sua pre
senza a cada 
paso. 

Cun aliñamento 
de pedras san
tas, de forzas 
presentes en ti 
que, cada vez 
máis perta, fa-

Mais,ainda 
seguen 
existindo 
aquelas outras 
pequenas e 
sinxelas 
cousas~ 

milagreda 
vida-. 

cíanse presentes na medida que 
te achegabas ao teu destino no 
cume na procura da Fada da Ar
temisa, na procura da menciña 
para combater a negatividade, a 
imposibilidade das causas. 

A negatividade: enfermidade 
crónica dos seres humanos, que 
día a dia a van asumindo inteira
mente através dos seus actos, 
para reinar en solitário no naso 
interior, provocando o acceso do 
fastio, a desgana, o queime, a 
derrota ... o abandono das cau
sas máis entrañábeis, nobres e 
puras que un dia -nun pasado 
non moi lonxíneuo- se nos deu 
por crer, e telas como referéncia. 

O realismo do imposíbel, a ne
gatividade inata no seu humano, 
xunto ca descobrimento por este 
das suas debilidades, crian as 
premisas necesárias para o 
abandono de calquer clase de 
ilusión, de loita, para reconverte
lo en seres pasivos, autómatas, 
racistas, "asasinos de soños", ... 
egoístas. 

Ese muro, erguido por nós mes
mos en contra noa, feíto pola 
"realidade das causas da vida 
cotidiana", non nos está deixan
do pensar, crecer e criar sans e 
ceibes, afastando e negándonos 
deste xeito a posibilidade de co
ñecer a fondo as causas nos 
seus orixes, para ter a posibili
dade de cambialas. 

Mais, ainda seguen existindo 
aquelas outras pequenas e sin
xelas causas -o milagre da vi
da- que, desde pasados de-

fican reservados para 
os palestinos que a 
televisión presenta, ao 
mesmo tempo, en 
Delta Force. 

"Nunca tuve 
ambición política", 
di Carlos Príncipe no 
Faro de Vigo. Lembra 
outra frase, case 
idéntica, moi querida 
polo extinto 
Generalísimo, que 
Montalbán recolle na 
sua recente 
Autobiografía de 
Franco : "nu nea me 
movió la ambición 
poi ítica". Próprias do 
xeneral africanista, 
que governou durante 
coarenta anos, eran 
tamén aqueloutras 
de: "quien hoy es 
yunque, mañana será 
martillo", e "no hay mal 
que por bien no 
venga". 

A memória acostuma 
a ser un incórdio. 
Agora que o PSG-EG 
dulcificou posturas e 
abrazou o galeguismo 
no recente congreso 
constituinte de 
Unidade Galega, ven a 
canto lembrar as 
correcións ao borrador 
dos estatutos do 
Partido Galeguista de 
Pontevedra, datados o 
20 de Maio de 1931. 
O historiador Xavier 
Castro observou que 
"onde puña Estatutos 
do Grupo Nazonalista 
de Pontevedra, tachan 
a verba nazonalista e 
poñen por riba 
galeguista, adxetivo 
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considerado máis 
aséptico; bórrase 
tamén a expresión 
nazón galega e 
escrébese no seu 
canto Gal iza". Vai ter 
razón o próprio Camilo 
Nogueira cando di que 
"en todos estes anos o 
nacionalismo non 
avanzou nada". 

vanceiros, van evolucionando 
cara a amosarse claras e rotun
das, no médio da tua natural e 
"real" incomprensión, que desde 
un evolucionado e criativo pasa
do -aberto no círculo máxico 
das tradicións druídicas-, pa
seniñamente van sendo realida
de nos teus sentimentos, cara a 
invitarte -desde o teu mundo 
dos sañas e do teu reino inte
rior- a facelas realidade. 

TOKIO 

GALIC'IA fYt!Ó' No&J 
&uu.o .. 

Un mozo drogadito 
bota os batos na 
cadeira dun bar. 
O proprietário comenta 
cómplice, desde detrás 
do mostrador: "lso 
arranxábao eu. Sabe 
como? Pum! 
Pégaballe un tiro". 
Un transeunte observa 
a un home duns 
coarenta e cinco anos . 
que engulipa a sua 
derrota como pode 
deitado nun banco. 
"E u mandábao a 
carretar cemento, pero 
sabe o que me había 
dicer? Que estaba moi 
canso". Velaí os 
comentários dos nosos 
neo-nazis 
particulares. 

• ••••••••••••• 

Asi de envolto no dourado man
to destes sagrados sañas, che
go ao cume, o santuário, a luz: 

... E senda un con ela, xa voa o 
pensamento comun que xurde!! 

... E vai de vagar a mil sítios di?
tintos, diferentes e únicos á vez! 

... E a porta do entendimento, 
da sabedoria, do alén, franquéa
se con só querelo, desexando e 
conquerindo as cousas máis di
f í c is, cando non imposíbeis! 
dentro do círculo máxico de pe
dras "da Santiña", como é coñe
cido popularmente o lugar. 

... Atopando a solución e a forza 
necesária para redescubrirse a 
un novo ser dentro de min mes
mo! 

.. . O don de voltar os olios da alma 
ás coordenadas espirituais que 
sempre presentías, mais coñecias 
a médias, superficialmente. 

... Cara comezar a nacer de no
vo!! 

(Adicada a esa Fada da Artemi
sa que todos levamos dentro, e 
a "esa outra" que provocou o 
encentro).• 

MANuELMOR CAMBA 

A lexitimidade 
da loita armada 
Hoxe en día, a opinión pública 
rexeita na súa inmensa maioría 
a utilización da "violéncia non 
estatal" (loita armada, violéncia 
revolucionária, guerrillas ... ) co
mo xeito de acadar unha serie 
de obxectivos políticos ou so
ciais. O movemento armado de 
resisténcia, é, ademáis, presen-

~ 

tado polos me
dios de i nfor
mación coma 
"sanguinarios 
asasinos" ante 
o beneplácito 
do Estado. Es
te, o Estado, 
actúa nos 1 in
deiros da legali
dade, (e moitas 
veces rebasán
doos 1) á hora 
de rematar cos 
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Na prensa 
popular os 
terroristas 
sol en 
representarse 
como 
imbuidos de 
ánsias de 
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grupos de oposición armada. 
Para proporcionar unha visión 
alternativa sobre o "terroris
mo"(?) transcribo parte das opi
nións sobre o tema de Anthony 
Giddens, recollidas no seu estu
dio "Terrorismo y Movimientos 
guerrilleros" incluído no seu libro 
Sociología (Alianza Universida
de Textos): 

" ... O terrorismo adquire unha sig
nificación particular nos estados 
modernos, precisamente porque 
os governos reclaman un mono
pólio sobre o dereito a empregar 
a violéncia por motivos políticos 
( ... ) O terrorismo, deste xeito, re
caba nos mesmos símbolos de 
lexitimidade que os governos ós 
cales se opón". (páx. 393) . 

Na prensa popular os terroristas 
solen presentarse como imbui
dos de ansias de sangue e con 
motivos incomprensibles para 
as súas accións. Esta clase de 
caracterización atópase polo 
normal lonxe da verdade. A 
maioría dos grupos dispostos ó 
emprego da violéncia para pro
mover os seus fins teñen unha 
filosofía coherente sobre por 
qué actúan, como o fan. Anque 
as súas ideas poden ser polé
micas, estes grupos non se 
compoñen normalmente de per
soas que pretenden valorar a 
violéncia por si mesma. As au
toridades públicas e o público 
en xeral, salen ter actitudes am
bivalentes , ou incluso hipócri
tas, hacia o terrorismo" (páx. 
399).+ 
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No 1942 Blanco Amor publicou en A Nasa Terra 
anacos de La Catedral y el Niño en galega 
Los Miedos, segundo Paz Andrade, foi orixinalmente unha obra en galego 

A investigación sobre o uso de galego 
e castelán na criación de Eduardo 
Blanco Amor, explicada 
sobranceiramente por el mesmo nos 
prólogos dalgunhas das suas obras e 
en diferentes entrevistas, acada unha 

nova perspectiva ao saberse que xa 
no 1942 o escritor ourensán publicou, 
na edición bonaerense de A Nasa 
Terra, un anaco dunha novela que 
tardou seis anos en sair do prelo e 
para a que xa anunciaba o definitivo 

título "La catedral y el niño". O 
profesor Xosé Maria Dobarro aponta 
a posibilidade dun uso das duas 
línguas durante o traballo de 
redacción e abre o camiño a novas 
investigacións. 

• XOSE MARIA DOBARRO 

En 1948 aparéceu na editorial 
Rueda de Buenos Aires a primei
ra novela de Eduardo Blanco 
Amor, La catedral y el niño, que 
ao bo dicir de Basilio Losada "foi 
unha novela de sorte esquiva. 
Editada en Buenos Aires, pesima
mente distribuida, chegóu aos crí
ticos mal e a destempo. Ou non 
chegóu"l. 

Blanco Amor, un pouco (ou un 
moito) mentirán interesado, como 
todos os escritores, nunca deixou 
moi claro cando escribira esta 
obra. Na súa biografía máis recen
te, Gonzalo Allegue di que "Se
gundo repetiu moitas veces el 
me mo, a xénese de La Catedral y 
el Niño ocorre durante o banquete 
que lle ofrecen en marzo de 
1946"2, e relata a continuación o 
que o autor di no prólogo da edi
ción española, que foi Casona que 
o instou a redactar a novela por
que na súa xeración non había na
rradores: 

"Aquel verano, al empezar las va
caciones, me rompí una pierna y 
empecé la novela. La continué du
ran te tres años, saltando de una 
vacación a otra iempre en mi 
querido Uruguay, entonces en si
tio y humanidad, lugar paradisía
co, donde había escrito casi todos 
mis versos"3. 

E ta ver ión non coincide co que 
manife taba na úa entreví ta con 
Víctor F. Freixane . 

"-¿Cándo escribiche La cate
dral y el niño? 

-Ao longo de tre ano , aprovei
tando a miña longa vacación 
no Uruguay, antre 1952 e. 1955. 
Ao primeiro non a quixeron o 
editore e alí quedou metida nun 
caixón"4. 

nin coque refere Paz-Andrade: 

"Confesa o autor que a tuvo no te
ar seis anos, do 1941 ao 1947. No 
seguinte saíu do prelo en Buenos 
Aires"5. 

Como veremos, esta confesión a 
Paz-Andrade, con quen tivo unha 
fluída relación, parece ser a verda
deira. 

O que ninguén di, nin autor nin 
estudiosos, é que en 1942 apare
ceu nas páxinas de A Nosa Terra 
(número 427, de 15 de agosto) un
ha "Versión de dous retrincos da 
novela en obra: "La Catedral y el 
Niño", baixo o título de "Prosas 
europeias", e a sinatura "De 
Eduardo Blanco-Amor. Especial 
pra A Nosa Terra". 

Son dous anacos -con título, "1-
Primaveira" e "2- Noutumio'', que 
se corresponden cos inicios dos 

capítulos que na versión definitiva 
da novela teñen os números XXVI 
(pp. 135-136) e XXVII (pp. 138-
140) da primeira parte, "La cate
dral" das tres en que está dividida 
a novela6. 

EBA e a l~ngua 

O feíto de que estes anacos estean 
redactados en galego tenos que le
var necesariamente a unha revi
sión das diferentes aclaracións 
que sobre o uso do idioma, parti
cularmente na prosa, fixo Blanco 
Amor en distintos momentos da 
súa vida, versións normalmente 
interesadas e, posibelmente, ade-

cuadas ás expectativas do seu in
terlocutor. 

Así, a Víctor Freixanes dille que 
cando escribiu A esmorga "tiña xa 
59 anos, tiven que inventar unha 
lingua, conquerir un idioma axei
tado aos meus propósitos"7, pois 
"tivo que pasar tempo pra me sen
tir seguro de ter unha lingua ca 
que poder traballar e contar o que 
eu quería. Sentía a lingua, pero ti
ña que traballala máis"8, o que non 
deixa de ser unha verdade relativa. 
O mesmo acontece cando indica 
que detrás de A Esmorga había 

"-Horas de recolleita de mate-

rial, de léxico, de construcións ... 
O galego que eu tiña entón non 
me servía pra escribir a novela 
que eu quería, era moi limitado 
demáis. E eso levóu tempo, 
claro"9. 

Dicimos que son verdades relati
vas, pois os anacos de La catedral 
y el niño que reproduce o número 
citado de A Nasa Terra, non de
mostran en absoluto, na nosa opi
nión, que esteamos diante dun es
critor a facer experimentos idio
máticos, a pesar de que el mesmo 
dixera: 

"-Cando eu me marchéi de ai-

quí, a miña práctica da aldea foran 
quince días en Grixoa (Viana do 
Bolo) cunha tía aboa miña, e al
gúns máis en Velle e Vilar Das
trés. Total, uns vinte días entre os 
seis e os <lazaseis anos"lO. 

O que non sabemos é se o autor 
xa tiña a firme vontade, tal como 
parece desprenderse do título, de 
facer a novela en español, ou se 
polo contrario traballaba nos dous 
idiomas á vez, traducíndose, como 
parece que debeu facer en máis 
dunha ocasión 11. O f eito de que 
Blanco-Amor revisase constante
mente a súa obra e o tempo que 
mediou entre os inicios da redac
ción e a publicación desta novela 
non nos pode aclarar grande 
cousa 12, mais si contradí, cando 
menos parcialmente - como se 
pode comprobar cos confrontes fi
nais- , algunhas das súas asevera
cións sobre o diferente uso que fa
cía do español e do galego: 

"En castelán son máis complica
do. La catedral, xa teño <lito que é 
un "Obradoiro". Esto en parte é 
porque en castelán teño por detrás 
unha tradición cultural, en cam
bio, en galego parto das formas 
populares da linguaxe, e polo tan
to non é un esforzo que fago"l3_ 

Finalmente, algo que chama a 
atención no texto galego frente ao 
español é que a narración está fei
ta en terceira persoa e non en pri
meira, xeito de narrar, este último, 
polo que sempre manifestou pre
ferencia: 

"O artificio de narrar en primeira 
persoa, aparte de serme o máis <lo
ado, axústase ao insistente anceio 
de refacer unha realidade compar
tida, repartida, en tipos e viven
cias que configuran a miña propia 
posibilidade vital"14. 

Na versión galega o narrador non 
é o protagonista, Luis Torralba 
("Bichín"), senón un narrador en 
terceira persoa: "Bichín" entendeu 
que a fala galega non era fala de 
servos terrícolas", mentres que na 
española si que o é: ".Por vez pri
mera comprendí aquella noche 
que no era unha fabla sierva, de 
labriegos".+ 

1. Cfr. B. Losada Castro , "Os 
biosbardos, de Eduardo Blanco-Amor", 
in Grial, 33, 1971 , p. 369. La catedral y 
el niño tería unha segunda edición en 
1956 (Losada, Buenos Aires) e unha ter
ceira en 1976 (Ediciones del Centro, Ma
drid). 

2. Cfr. Gonzalo Allegue, Eduardo Blan
co Amor, diante dun xuíz ausente, Coru
xo-Vigo, Nigra, 1993, p. 213. 

3. Cfr. "Justificación", in La catedral y el 
niño , Madrid , Ediciones del Centro, 
1976, p. 13. 

4. Cfr. "Eduardo Blanco Amor, diante do 
espello", in Unha ducia de galegos, Vi
go, Galaxia, 1976, p. 87. 

(continua na páxina seguinte) 

.. 
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(ven da páxina anterior) 

5. Cfr. "Perspectiva e contrapunto da 
obra de Blanco Amor", in Poema actual 
a Blanco Amor, Vigo, A Nol>- Terra, Ex
tra 3, 1985, p. 8. 

6. As páxinas son as da segunda edición, 
a de Losada de 1956. 

7. Cfr. op. cit. , p. 87. 

8. Cfr. ibidem, p. 91. 

9. Cfr. ibidem, p. 92. 

10. Cfr. Carlos Casares , "Leria con 
Eduardo Blanco-Amor", in Grial, 41 , 
1973, p. 340. Repárese en que nesta re
dacción en galego de anacos da novela 
aparece "Vilar das Tres" que non figura 
na redacción definitiva en español. 

11. Lembremos, por exemplo, o que df 
Paz-Andrade sobre Los Miedos. Vid, op. 
cit., p. 9. 

12. A comparación dos correspondentes 
anacos en galego e en español desta no
vela non teñen nada que ver coa que po
demos facer entre un anaco de A Esmor
ga e o seu correspondente en La parran
da. Neste caso a literalidade é case total, 
como pode apreciarse nos seguintes frag
mentos: "Ao fin chegamos ao souto da 
cima, onde estaba o grande pazo dos se
ñores do Castelo, e parárnonos no resío a 
coller folgos, apegados ao muro dafora, 
ao pe dun soutiño de alcipreses, que leve 
o demo o que acollían. Estabamos tan 
mollados que non había maneira de ar
mar un cigarro. Os librillos quedaran fei
tos un valume, coa goma apegada, e a 
iauga entráranos até as patacas. A min 
escomenzaron de me vir uns arrepíos que 
non sabía si eran de door, de fame ou de 
callentura, e sentía os encetamentos dos 
sabañós coma si me cofeasen os pes con 
vidros" (A esmorga, Vigo, editorial Gala
xia, 1970, 2ª ed. , p. 58). 

"Al fin llegamos al planalto, al pie del 
castro, donde está el pazo del Castelo, y 
nos paramos acoger aliento pegados al 
muro, debajo de unos cipreses que maldi
to lo que nos acogían. Tan mojados está
bamos que no había modo de armar un 
cigarro. Los librillos del papel estaban 
como mazacotes, pues el agua nos había 
entrado hasta las petacas. A mí, inclusive 
me vinieron unos calofríos que no sabía 
si eran de hambre, de calentura o del es
trago de los pies, pues sentía las llagas de 
los sabañones como si me las fregasen 
con pape l de lija". (La parranda, Buenos 
Aires, Compañía General Fabril editora, 
1960, p. 68). 

13. Cfr. Carlos Casares, op. cit., p. 341. 

14. Cfr. "Xustificación", in Os biosbar
dos. Cantos pra a xente, Vigo, Galaxia, 
1970, 2ª ed., p. 8. 

A catedral e o nena na versión galega de Blanco Atnor 
1- Primaveira 

Por aquel tempo decatouse o neno 
das presenzas inúteis, ociosas, máxi
cas do chan campesío. Súpetamente 
froresceron os toxos e as xesteirs 
enervando a sua topografía de choivs 
amarelas e brancas en flámulas de 
ledos tonos, percorrendo os lindeiros 
das berdades, e os montes trocaron 
seu irto sayo pardal por unha inque
da túnica doirada. Os rocíos vernaes 
deixaban o campo, as mañáns, co
berto de tremante pedreiría e a gran
diosa paisaxe do planalto fragmenta
ba a sua grandeza cósmica en miu
ciosas anécdotas de corola e chío. Os 
verderons, ainda non compridos, en
novelaban seu salto pequeneiro nos 
sucos das aradas pro mainzo; e as 
cutuvías, petadas nos esmaltes das 
ferraias, Limpaban d'aristas sua mu
sical estrela que tería de escadar os 
firmanteos estivaes, en queda esfo
llada eucaristía, chovéndose en re
chouchíos atolados. 

Preto dos regatos e das pozas as fro
res do liño albiscaban o mundo novo 
con palpabreo doncel i-acorado de 
pestañas azús e nas leiras do secano, 
colgadas nas rastrevas, coma brilan
tes panos sedáns, os agromos do cen
teo bambeaban suas solenes mareias 
verdegrises. Os ceos rechábanse en 
recantos de resprandor metálico, co
ma nas perpeitivas dos cadros fra
mengos, e anchosfuniles de sol iban 
cacheando, con acesos cons de luz 
dende as fúrgoas dos nubeiros, as do
ces e finas intimidás do chan galego. 

Nos piñeirás armufiizábanse en afi
nados tonos os ventos fachendosos 
que chegaban alabeando pol-os 
chans de Boiro e de Vilar das Trés i
afelpabanse en remusmús confiden
ciaes ao mesturarse co-a tépeda bri
sa carmiñosa que rubia das bocarri
veirase que era branda na caricia das 
fazulas coma unha man enluvada. 

As cerdeiras contraluzadas d'abren
te eran inormes masas tremantes de 
vidro albar e as mazairas tecian, en
tre o prumax nacarado dos millóns 
de petalos, a vagarosa dondez do 

froito nas folerpas, prumosas das 
baias cumiales. 

Lixos d ' araña andaban pol-o ar, co 
seu fino aquel de mensaxes das fa
llas para os nenos, e detiñanse nos 
gallas dos ervedos ou na cabeleira 
das carrascas para tecerse en fulxen
tes preseas xeométricas i-en orballa
dos colares 
d'impalpa
bres doiñas. 

As paspa
llás acuna
ban na gor
xa o tesau
ro das suas 
sete moe
das sinco
padas, para 
mercar todo 
o estantío 
silencio dos 
seráns vera
negos, i-as 
anduriñas 
andaban a 
lavar a rou
pa de Deus 
en zarras e 
regacbos. 

No abata
mento da 
sesta entra
ban poi-as 
ventanas do pazo o zunir das abellas 
bordonexando a sua laboura e a agu
da queixume dos carros do mulime 
que percorrían cantando as vereas 
do fondo val miniado de parrales. (1) 

2- Noiturnio 

Aquelas noite houbo o folión das 
Banditas Animas . Horas inteiras 
frolesceron os foguetes de luzaria o 
final do seu talo de faiscas. A carón 
do adro, que era, asimade, campo
santo, locían os postos das rosqui
lleiras, da i-auga de limón fría, das 
dulceiras d 'Ourens e d ' Allariz e 
d'ourtas lambetadas , degoradas en 
súbita fluxión pol-os recantos da bo
ca, n ' aquela noite de mes de Sant
Yayo, grandiosa d'outora e rexa da 

canícula, ainda nas cimas da Señar
dá, en cuio pazo o neno convalescia 
de frebes , ao cuidado da sua fidalga 
tía aboa Doña Camila Sánchez de 
Viana. 

Frechadas poi-a luz espeitral do car
buro tremelucían as cativas frorestas 
do zucre nas botellas do anís escar

chado, e as 
somas do 
xentío aba
laban ní
dias sobro 
da lámina 
do turreiro 
ou esvaí
anse, pan
tasmales e 
xigantes, 
nos altos 
da polva
deira. A 
gaita e 
m a i 1 - a 
charanga 
tocaban al
ternad a
mente e as 
parexas 
beil a b an 
ao solto, 
lanzales de 
van, saibas 
de perna e 
froidas de 
dedos es

trelecendo contra os veludos da noi
te os repinicos das castañetas. A 
muiñeira abría seus círculos máxi
cos balbordantes de vida a caron dos 
sepulcros, e vida e morte fundían 
seus misterios na aberta serenidade 
da paisaxe. Os redoblantes ecoaban 
nos mestisemos soutos dos castifiei
ros do pazo e cada tanto un soturno 
coral de burros, atados en anelas no 
ábside ou nas paredes da parroquial, 
despenaba sua catarata traxicómica 
poi-as canles das abas abertas en 
abanico sobre o val do Mifio. O ceo 
era dondo e negrísimo e as estrelas 
iban de vagar polindo seus metales 
descontra os terciopelso do noitur
nio. O ritmo inexorabel, terco i-eter
nal da danza, non conqueria compri
car a grave calma da paisaxe en cuio 

centro o folión era unha allea escre
cenza movediza. 

Poi-as congostras que rubían do val 
adiviñábanse as fias dos romeiros 
poi-o vaivén roxizo de fachos e fa
rolas. 

"Bichín" afastouse d'aquela áspra 
ledicia paisana, que chocaba na sua 
sensibilidade de neno vilego e mo
rredizo, e foise a solana que daba , 
por tras do pazo , encol da horta e 
frente a inmensa noite alampada de 
nebulosas e luceiros. Nos alciprestes 
da grorieta, a carón do mirador, dous 
reiseñores cruzaban sua esgrima de 
acendidos topacios, inflamando a 
noite co-a paixón suicida do seu can
to, como querendo escoarse de san
gue nas suas batidas navalladas cro
máticas. Os sapos deitaban no seu 
sistro trasparentes pingas de prata e 
as curuxas abaneaban o ar co birim
bao do seu humor disconforme. 

Forno a bu car o pai, tan esgrevio 
como decote, co-a ua zamarra por
tuguesa abotonada d 'ouro , eu bri
lantes olios azus e seu bigote loiro e 
sedeño e tendido por enriba dos bei
zos adoe centes. Dempoi de tel-o 
reprendido unha vez mai por aque
la nacente afición a oedade, levou
no da man por entre o xentio, au
dando a un e a outros, intervindo 
nas conversas labregas co-a aquela 
sua cautivante simpatía de gran se
ñor mozo. A fala dos pei anos, tiña 
un deixo teimoso e cazurro, entre tí
mido e innobre, con tendeza a certa 
sumisión non sentida intimamente 
pro na boca do vinculeiro acadaba 
unha resolución e unha grandeza de 
noble prosa enterga, i-era ledizo a 
d'oir. Poi-a vez primeira, aquela 
noite do folión das Anima , "Bi
chín" entendeu que a fala galega 
non era fala de servos terrícolas e 
mesteirosos, sinon un cadenzoso e 
soberbo lingoaxe de señores ... (2) • 

Sant-Yago. 1942. 

(Versión de dous retrincos da nove
la en obra: "La Catedral y el Niño"). 

(1) Na edición de '"La Catedral y el niño"' o 
texto que podemos comparar aparece no ca
pítulo XXVl: 

La naturaleza. muy fría en tales alturas. pa
reció también comagiarse de aquella urgen
cia, y de la noche a la mañana, ganando el 
úempo de regazo y al amparo de unos días 
de abundantísimo sol, encendieron sus mi 
núsculas tulipas lo tojos y retamas, con lo 
cual los montes cambiaron su parda tristeza 
por flotante túnicas de oro; lo rocío noc
turno dejaban cubierto el campo, a la ma
ñana, de temblona pedrería: volaban los pá
jaros dejando Lras í musicale estelas y el 
paisaje montañés fragmentaba la suma de su 
esplendor en minuciosas anécdotas de coro
la y lrino. Cerca de los regatos y de las po
zas, disimuladas bajo el verdín, la flores 
del lino movían sus iris diminutos de a u ta
do azul ; en los secanos mecían los centenos 
una uave marea de verde plateados y las 
mazorcas del maíz empezaron a babear, por 
el ápice, una pelambrera achoco latada. En 
los pinares acordábase, en más afinados to
nos, el vien to que llegaba, alzado en remoli 
nos, desde las hondas y suaves bocarriberas 
y se afelpaba, al abrirse en la libenad del al
tiplano, hasta trocarse en una brisa que era, 
en el rostro, como una tibia mano enguan ta
da . Los cerezos tardíos erguíanse como 
enormes ramos de crital blanquísimo, y los 
manzanos urdían bajo un vellón blanqueci
no, la lenta redondez del fruto . Volaban ga
llardamente las urracas, y las codornices 
cantaban en su buche el metal reiterado de 
sus siete monedas sonoras. En el tibio y len
to mediodía oíase el trabajo de las colme
nas, apostadas contra la pared del huerto, 
bordoneando sobre la aguda quejumbre de 
los carros lejanos y el escándalo de la calan
dria, aleteando inmóvil, toda cenit, clave 
musical de la cúpula del cielo. 

(2) No capítulo XXVII de "La Catedral...": 

El habla regional que tenía en los labios de 
aquellos paisanos un dejo timorato, brusco 
o raposo, adquiría en los de mi padre una 
resolución, un mando y una nobleza de an
tiguo texto, y era magnífica de ori. Por vez 
primera comprendí aquella noche que no 
era una fabla sierva, de labriegos y menes
trales, sino un cadencioso y noble lenguaje 
de señores.+ 



A voz 
recuperada 

Nova edición de 
Fírgoas de Manuel 
Luís Acuña 
Dentro da colección Biblioteca 
das letras Galegas das Edicións 
Xerais aparece unha coidada edi
ción de Fírgoas de Manuel Luís 
Acuña, unha voz poética para 
moitos esquecida ou descoñecida 
para as xera-
cións máis xó-
venes. Como é Acuña f oi 
frecuente na 
colección, xun- un de 
to á edición co- tantos 
mentada e do
cumentada da 
obra poética 
hai un impor
tan te aparato 
crítico de in
vestigación e 
de clarificación 
da e éncia da 
figura literária 
obxecto de 
análise. Neste 
caso o traballo 
conxunto de 
Carlos López 
Bernárdez -
que xa fora 
responsábel 

mestres 
que foron 
represalia
dos 
durante o 
franquismo 
e seguiu 
unha 
traxéctoria 
poética en 
tempos 
difíceis. 

dunha edición moi coidada de De 
catro a catro de Manuel Antonio 
e dunba antoloxia da poesía gale
ga de X. Lorenzo Varela, entre 
outras- e de Ramón Nicolás con
tri buen de maneira rnoi notábel a 
situar no seu tempo a obra de Ma
nuel Luís Acuña, incluíndo nesta 
ocasión un glosário que completa 
o traballo de clarificación de Fír-
goas. 

Nacido a comezo do século en Pó
voa de Trives e falecido en 1975 
Acuña foi un de tantos mestres 
que foron repre aliados durante o 
franqui mo que eguiu unha tra
xectória poética en tempo difícei 
e que empre e considerou interc-
ado nun resuxir da poética en ga

lego, participando da vangarda e 
eguindo ao me mo tempo un im

portante labor periodí tico en di
ferente xornai galego . Autor 
que, como tanto outros, foi case 
secreto en vida coa publicación 
dunha única obra na imprenta 
Nó . A larga po guerra obrigouno 
a unha obrevivéncia difícil e ao 
mantimento dunha actividade poé
tica case escondida que en parte 
pode despertar, más de vinte anos 
despois da sua morte, un interese 
pola mesma. 

Poemáiro que participa en moitos 
aspectos dos presupostos da van
garda, Fírgoas reco11e trinta e ca
tro poemas moi variados divididos 
en sete partes: Poema do A/alá, 
Camiñantes, Gris, Regueifa, O ne
na, Vodas e Máis. Xunto a elas, 
hai un poema introdutório sob o 
nome de Fírgoas que é o que l1e 
dá o título ao conxunto. Nel xa se 
encontran elementos en princípio 
anti-poéticos que indican a vincu
lación do autor con movimentos 
máis experimentais: 

"A materia é fofa, encaraco
chada porosa. 
Nin o mármore máis duro nin 
o espello máis requintado 
Hai fírgoas intermoleculares, 
interatómicas". 

Manuel Luís Acuña. 

Os cinco poemas breves que for
man o segmento titulado Poemas 
do alalá rnostran un maior inte
rese pola sonoridade, pola conti
nuidade cunha poética popular e 
trovadoresca, ca presenza de ele
mentos máis convencionais co
mo a noite e a ameaza do lobo. 
Hai sen embargo, nun poema 
chamado Peto de ánimas, a con
tundéncia de irnaxes própria dun 
haiku: 

Leituras 

"Exfinxe 
Berce e cova de distanza. 
Agulleiro de camiños. 
Dúbdia pedrificada". 

Esa rotundidade na apresentación 
de asociacións poéticas inusuais e 
poderosas dá paso nos tres pri
meiros poemas da série chamada 
Camiñantes a un repaso a tres ofi
cios -Afiador, Mendiño e Sega
dor- baixo a forma clásica do 

soneto. O tratamento mítico das 
verbas, a inclusión da opinión 
persoal nun contexto épico non 
fan esquecer o bon ofício duns 
versos máis convencionais pero 
non menos eficaces: 

"E saben os seus ollos de có
maros e pinos. 
-Tamén a noite afia no vento 
rel que brúa 
salaios e friaxes da serra infin
da e núa-. 
E saben os seus beizos de an
ceios pelerinos". 

Esa altemáncia entre unba poesía 
máis experimental e outra máis 
"clásica" mantense ao longo da 
colección. Non hai sen embargo a 
impresión de estar <liante dun poe
ma que loite por encontrar unha 
voz máis "a la page", polo contrá
rio hai o interese por encontrar 
unha autenticidade na expresión, 
unba voz persoal que no meio do 
seu confinamento do mundo lite
rário tivo que ser procurada con 
maior dificuldade. 

Aceitando o interese xeral de to
das as composicións hai, nos poe
mas primeiros de Gris e no máis 
experimental Regueifa, esa sur
presa de lograr cuns materiais moi 
escuetos eses instantes de revela
cións poéticas que identifican con 
contundéncia as voces poéticas 
derradeiramen te comprometidas 
nunha búsqueda das orixes do 
rnistério da creación. Da surpresa 
ante a imaxe poética inusual e o 
poder co que estas se gravan na 
leitura das suas verbas son probas 
evidentes as prirneiras estrofas de 
Alcipreste: 

"Lápiz 
a notar silenzos: 
Por cada morto unha cruz na 
terra, 
no azur un luceiro. 
Bágoa 
cristalizada 
no sistema romboédreco". 

canta de libros 111--------
. _J_~mce Ste_r.L. 

moda na época victoriana: 
a filosofía do pracer". • 

Marin, veñen de editar, co 
selo da COTOP, un traballo 
atractivo de divulgación 
ecolóxica para os máis 
novos. Desforestación, 
enerxias alternativas, os 
resíduos, annamentismo, 
contaminación, 

Unha viaxe 
sentimental 

Viaxe 
sentimental 

Sotelo Blanco renovou 
coleccións e abriu algunhas 
novas, unha delas adicada a 
traducións dirixida por 
Carlos Lema. O primeiro 
volume é unha versión de 
Manuel Outeiriño do libro 
do irlandés Laurence Stem 
Unha viaxe sentimental 
por Fráncia e Itália. A 
autora do prólogo é 
Virginia Woolf Unha viaxe 
sentimental, por toda a sua 
lixeireza e poolo seu 
enxeño, orixínase en algo 
fundamentalmente 
filosófico. É certo que unha 
filosofía algo pasada de 

Coidar a terra 

Emilia Irimia Fernández e 
Mercedes Rodeiro, con 
ilustracións de Xquin 

superpovoación ... son 
alguns dos temas 
abordados.• 

Obra completa 
de Blanco Amor 
A obra de ficción (novela, 
contos, teatro, poesía) do 
escritor ourensán é editada 
por Galáxia, que ten os 
direito da obra no noso 
idioma. Inclue como 
novidade a edición primeira 
da incompleta "A escadeira 
de Jacob" e o canto "Os 
nonnatos". Anúncianse 
edicións, noutras editoriais, 
doutras obras, como as 
inencontrábeis La catedral y 
el niño ou Chile a la vista.+ 
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Un estilo que no poema Regueifa 
vai acompañado dunha maior pre
ocupación pola sonoridade das 
verbas, case por un labor de inves
tigación semántica para facer sur
xir das palabras o poder de suxe
réncia -mediante a estrutura de 
propor unha imaxe na esquerda do 
poema e de desenrolar mediante 
cuartetos unha série de asocia
cións case libres que a imaxe ou o 
sonido despertan; unha maneira 
moi intelixente de oferecer unha 
sorte de escritura automática. Na 
musicalidade dese poema, na pro
gresión de ritmos e imaxes que 
xera a partir de elementos sinxe
los, pode radicar un dos cumios da 
arte de Acuña: 

"lúa Furafollas 
Rabi saco 
Zamezuga 
Chachabeco". + 

CARLOS AMARO 

A propósito 
do libro de 
Fontana e 
outras 
histórias 
A presenza en A Nosa Terrado 28 
de Xaneiro da reseña e escolma de 
Obelleiro sobre o ensaio de Fonta
na "A história despois da histó
ria", non pode por menos que ale
damos, por ser este un libro sobre 
temas que preocupan ás persoas 
que ternos corno oficio ou afeizón 
a história pero tamén ás que vive
mos con desacougo e interese as 
mudanzas do noso tempo. 

Dito isto, e agardando o foro onde 
estes asuntos pudesen ocupar un 
lugar e un tempo (porque non na 
Aula Castelao?), gostaria de apon
tar alguns detalles que pudesen 
contribuir á información do leitor 
ou leitora sobre o ponto de vista 
de Fontana. 

Desde hai anos Fontana ven revi
sando crítica e autocriticamente os 
presupostos conceituais e analíti
cos que están na base dunha deter
minada conceición da história, 
dunha teoría da história, o "mate
rialismo histórico" considerada 
como o fundamento dese proxecto 
de futuro coñecido co nome de so
cialismo. 

Na sua obra História (Crítica, 
1982) propón que a visión da his
tória progresista do evoluir ascen
dente da hurnanidade desde un 
modo de produción a outro máis 
aperfeizoado, que conduce a ese 
fin da história formulado como 
comunismo, non é senón unha vi
sión da história que corresponde 
ao capitalismo, proposta pola as
cendente e vitoriosa burguesía do 
XIX, tomada de prestado polo no
vo Marx e elvada a Teoría con 
maiúscula polo marxismo da Se
gunda Internacional, berce da sua 
oficialización. Subliña a discor
dáncia entre, por unha parte, os 
intentos de reformular un proxec
to de futuro socialista -no pre
sente-- e, por outra, a sua funda
mentación nunha conceición do 
progreso que corresponde maior-

(continua na páxina seguinte) 

" 
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(ven da páxina anterior) 

mente ao capitalismo. Desde este 
ángulo analisa as eivas que a con
ceición de progreso/proceso line
al, a via única representa para a 
percepción máis veraz da realida
de e polo tanto para a tarefa dun 
proxecto de futuro emancipador: 

"Crendo que utilizabamos unha 
versión "socialista" da história -
isto é, unha visión encaiñada a 
fundamentar o estabelecimento 
dunha sociedade socialista-, o 
que fixemos foi, sen ter conscién
cia <liso, transmitir unha interpre
tación da evolución das socieda
des humanas -unha conceición 
do progreso-- que é, en eséncia, a 
que elaborou o capitalismo nacen
te. A história humana explícase 
nela como un ascenso ininterrom
pido con dous grandes momentos 
de ruptura que corresponden a 
avances na tecnoloxia que nos 
permite dominar a natureza: a 
chamada 'revolución neolítica' 
( ... ) e a 'revolución industrial', 
que se identifica coa plena eclo
sión do capitalismo". 

Arremetía tamén contra a visión 
evolucionista que esta conceición 
do progreso contén: o socialismo 
xurdirá como consecuéncia nece
sária da própria evolución indus
trial-capitalista. E culpaba, en moi 
boa medida, a este enfoque e,cono
micis ta de ter deixado en mans 
doutros -"a historiografía acadé
mica"- o estudo e a preocupa
ción por dimensións humanas co
mo o sexo, a família, a lei, o ilna
xinário ... a muller. Estes graves 
esquecilnentos contribuiron ahon
do á fragmentación da história, á 
feitura dun "caleidoscópio de as
pectos diversos" que agachou a 
necesária "imaxe global" da hu
manidade. 

Finalmente propuña a necesidade 
de "re-pensar a história", como un
ha ampla, dura e colectiva tarefa: 

"Hai que re-inventar un futuro, re
definindo os obxectivos a acadar 
( ... ) Necesitamos recompor unha 
visión crítica do presente que ex
plique as razóns da pobreza, a fa
me e o paro, e que nos axude a 
loitar contra o estrago da natureza, 
o militarismo, a ameaza atómica, 
o racismo e tantos outros perigos. 
Pero esta tarefa non será posíbel 
( ... ) se o historiador non participa 
tamén nela, anovando a nosa vi
sión do pasado de xeito que sirva 
de base para asentar un novo pro
xecto social". 

Naque} intre a preocupación fun
damental era cambiar o ángulo de 
visión, chamar a atención sobre o 
problema e a sua envergadura, 
non propor "novas receitas" nen 
"un novo esquema para suprir o 
das etapas escalonadas do progre
so'', nen remprazar con outras no
vas "as esperanzas evolutivas que 
nos consolaban facéndonos crer 
que estabamos do lado do irrefreá
bel avance da história". Trátase de 
situar-se do outro lado do espello 

Aindano 
82 o cheiro 
a 
heterodó:xia 
facia 
suspeitosos 
eses pontos 
de vista 
para non 
poucos. 

a cuestións moi de 
fondo. Os proble
mas que se apre
sentan son com
plexos como amo
sa que, anos des

que toma de W.B. ("colocar o pre
sente nunha situación crítica") e 
que é a desexábel para o historia
dor consciente e comprometido. 
Segue nas mesmas que no 82 pero 
con máis camiño percorrido. 

Exposición fotográfica en Budapest en 1986 sobre cenas da 11 Guerra Mundial. DELMI ÁLVAREZ pois, tampouco 
agora Fontana se 

atreva a propor solucións. Nese 
senso non me parece axeitado o 
subtítulo que atribue ao autor do 
Libro a intención de "sacarnos" 
(?) "dun presente de desconcerto 
ideolóxico". 

O seu obxectivo ten un contido 
forte: acadar unha reflexión teóri
ca que axude a re-pensar os pro
blemas actuais. Hoxe en dia os 
problemas que teñen saído á luz 
son máis que daquela e, alguns, de 
natureza diferente. Non parece 
axeitado pensar en solucións fá
ceis. Daí que no seu "A História 
despois da História", rexeite os re
men dos brandos cando alude ao 
perigo de que as suas preocupa
cións de fondo se pudesen enten
der como "un estímulo para unha 
simples reforma superficial das 
nasas vellas ferramentas de traba
llo, con algunhas navidades de en
foque ( ... )". Por iso remata dun 
xeito semellante a como o facia 
hai dez anos: "Que história para 
mañá? Reflexión para un renova
mento máis substancial". Por i o é 
un libro de rota. 

da industrialización, onde están os 
seus froitos mais abondosos: os 
pobres, a fame, a infelicidade, a 
inxustiza, os vencidos ... Proposta 
moi próxima ás ideas que Walter 
Benjamín expuxera nas suas "Te
ses de filosofia da história" (*). 

Na época na que Fontana e outros 
escreberon estas interesantes re
flexións, non foron ben aceitadas 

Sen ocasión 

ªº aborrimento 

Retanavota, 
de La Ciapa Rusa 

Desde o ano 77, estes seis músicos 
prantexáronse como reto pescudar 
até que ponto o patrilnó-
nio musical campesino 
perviviu ao desmoroa
mento da sociedade ru
ral piamontesa. Mestu
rándose cos vellos can
tantes e instrumentistas 
tradicionais, L.C.R. foi 
facéndose cun repertório 
ateigado de composi
cións folclóricas, e mes
mo o próprio nome do 
grupo é recollido do so
brenorne co que se iden
tificaba a unha farnília 
de cantantes tradicionais 
: La Ciapa Rusa ven 
sendo, entre nós, O Re
mendo Bermello. 

Esta sorte de traballo de 
campo fomece tarnén o 
repertório do seu último 
disco Retanavota, sub
titulado Música tradi-

nos círculos máis próximos ao 
"materialismo histórico'', precisa
mente un dos obxectivos do autor. 
Ainda no 82 o cheiro a "heterodó
xia" facia suspeitosos eses pontos 
de vista para non poucos. 

Algunhas das preocupacións do 
profesor Fontana de hai dez anos 
teñen continuidade nas reflexións 
do seu máis recente libro e afectan 

cional e aledaños, co cal podernos 
facernos unha idea verbo do de
senrolo musi-
cal do grupo; 
que se move a 
carón da músi
ca popular, é 
dicer, un tanto 
afastado de 
calquera pre
tensión puris
ta. M lia que o 
son acústico é 
dominante na 
formación, 
non podemos 

Estamos 
ante unha 
escolma de 
composi
cións de
senroladas 
a xeito de 
suite. 

Na miña opinión Fontana instála
se nese tempo de fronteira no que 
vivemos (como lle chama Pablo 
Macera); sitúase nesa encrucillada 

por menos que reseñar o pegote 
modernizante-programación de 
batería, baixo e secuenciador, que 
máis semella unha machada esté
tica que outra cousa; máis lexítilno 
semella o uso das zanfonas elec
troacústicas, amáis doutras sonori
dades tales coma o piff ero ou cen
tarnella (instrumentos de vento). 

Cando a composición é melódica, 
un pode deixarse levar por un li
rismo que gostaria fose eterno, 
pero a seguir, dentro do mesmo 
tema, soa unha danza, que deixa 
constáncia da faciana lúdica da 

.. ; . 

. · .... :.;-

gravación. É un disco 
ameno, non hai ocasión 
para o aborrimento. Es
tamos ante unha escol
ma de composicións 
desenroladas a xeito de 
"suite". De feíto, vários 
títulos aparecen baixo 
este apelativo. Un de
les, a "Suite de Val
ses'', xurdiu "aliando o 
océano desde a finestra 
dun pequeno hotel de 
Moaña"; a bon seguro é 
consecuéncia da actua
ción do grupo nunha 
edición do Festival In
tercé1tico do Morrazo. 
As voces, en tonalidade 
varia, cantan uns te
mas, que se por algo 
salientan, é pola súa 
sinxeleza. • 

XOAN M. ESTÉVEZ 

Non sei se Fontana pensa que es
tas reflexións suas (que segundo 
nos anúncia producirán, entre ou
tras cousas, un "programa elemen
tal e modesto de 'introdución ao 
estudo da historia' "), teñen o seu 
sítio nun novo materialismo histó
rico, como se afirma no artigo de 
ANT pero, en todo caso, esta pro
posta é de W. Benjamin. (**) 

Gostaria, por último, salientar a 
cornpoñente ética, de fondo com
promiso, que alenta as reflexións 
do autor. A denúncia da história 
como coñecimento libresco vai 
vencellada á sua reivindicación 
corno ferramente para a constru
ción do futuro. Pero tamén a de
núncia e o afastamento da simpli
cidade de análises; a necesidade 
da pescuda anovadora , do ir ás 
fontes, da confrontación co mate
rial primitivo onde, parafraseando 
a Thompson, "se atopa a evidén
cia ambivalente e enigmática". E 
a asunción do mellor do noso pró
prio pasado: 

"O propósito de seguir loitando 
por un mundo onde haxa a maior 
igualdade posíbel dentro da maior 
liberdade. Neste combate non im
porta perder unha batalla, porque 
sabemos que outros o proseguirán. 
E mesmo se soubésemos de ante
mán que é inútil, porque todas as 
batallas deben perderse, pagaría a 
pena".• 

CARMEN CORBALAN 

(*) Todos os entreaspas ata aquí co
rresponden a J. Fontana, Historia, Ed. 
Crítica, 1982. 

(**) Unha boa axuda para comprender 
algunhas das ideas eixo de W. Benja
min sobre o papel da história podémo
la atopar no traballo de Reyes Mate: 
"Benjamín ou o primado da política 
sobre a história", en lsegoria nQ 4, Ma
drid 1991. Polo demais a obra de W. 
B. está traducida ao español case que 
totalmente. 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA ..... Está en todas partes, destaca pola sua calidade e sobretodo vese . 
STNEON Como os nosos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas. 
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Teatro de 
variedades· 

BigBangde 
Chévere e 
Fiste"a-Broadway 
No derradeiro trimestre do pasado 
ano inaugurábase en Compostela a 
Nave de Servicios Artísticos, NA
SA, da man do grupo Chévere, que 
engadian á oferta de salas especiali
zadas en eventos culturais da cidade. 

Mália a sua apariencia de garaxe, a 
sala acolle un importante número 
de actuacións fundamentalmente 
musicais, para o que parece estar 
especialmente deseñada, asi como 
esporádicas funcións teatrais, ten
do unha presenza cada vez máis 
importante o xénero cabareteiro ou 
se se quer as variedades, sen es
quecer outros eventos de carácter 
ocial que a sala veiculiza como a 

pa arela anti-sida ou a festa da re
vista da Asociación Galega de 
Muller, Andaina. A antesala fun
ciona como marco de exposicións 
pictóricas de artistas galegos con
temporáneos. Nos últimos dias 
acometeron unha pequena reforma 
que correxiu, en parte, os defectos 
de visión que pudemos comprobar 
nos primeiros pases teatrais. 

Big Bang 

Sen dúbida a grande explosición 
foi un só de rock' n' rol!, iso parece 
ficar claro na montaxe dos Chéve
re, que ten na música o seu ele
mento máis brillante. Xa no pro
grama de man e, ainda, na apari
ción en cena de Joquin (XRon), 
advírtesenos de que "o Big Bang 
non é o princípio do universo se
nón a explo ión alucinante da 
mente de Joquin e a materializa
ción onírica das suas obsesións" e, 
efectivamente, o Big Bang de Ché
vere pa a por ser unha érie de i
tuación enfiadas pola pre enza de 

elementos que non chegan a con
ferirlle unha unidade de acción. 

A viaxe estelar de Joquin e Eins
tein (Miguel de Lira), lévaos a 
comprobar o enchufismo planetá
rio nun dos mellores esquechs, no 
que Manolo Cortés -que fai do
brete de tele-
fonista e exe-
cutivo corrup- Semella 
to- está fran-
camente sen
sacional, pa
sando por un
ha casa de pu
tas venusina 

que 
estamos a 
pasar por 
un bon 

ou por un·pro- momento 
grama de de- para as 
bate televisi- variedades, 
vo. O demais é 
chiste fácil e 
por veces de 
mal gusto, xo-

xénero 
practica
mente 

g o de pala- inexistente 
bras, coreogra- na Galiza. 
fías que saben 
a pouco, máis 
sempre sob a 
presenza medida e dinámica do 
aparato musical, con temas en di
recto que lle confiren á montaxe o 
ton de cabaré galáctico de estilo 
claramente Chévere. 

Unha montaxe da que non gostamos 
polo nóso escaso sentido do humor, 
mais que sen dúbida funciona entre 
público xoven, como comprobamos 
no pase que presenciamos xunto a 
douscentos alunos muradáns. 

A compañia de Maria 

Non. Non se trata dunha asocia
ción de beatas. É unha nova com
pañia teatral formada pola Maria 
Pujalte e a outra Maria Xosé Bou
zas, que levan a cena a· montaxe 
Fisterra-Broadway, idea orixinal 
de Norberto Digiorno, que non hai 
moito pasou polas táboas galegas 
coa sua inefábel "Psicosis Gonzá
lez", e Xabier Picallo, que realiza 
funcións de director. 

Tivemo o priviléxio de ver este 
espectáculo de cabaré no seu es-

G~~o· 

pazo natural: o café, café-teatro ou 
café-cantante ou como demo quei
ran chamarlle, mais sempre entre 
o público. Esta vez, na sala do 
Clube de Jazz Dado-Dadá que tan 
bons recordos nos trai. 

Fisterra-Broadway é un espectá
culo concebido, porén, para o tea
tro á italiana, concedendo rnais im
portáncia ao guión da autoría de 
Xabier Picallo, poeta en edición de 
autor e dramaturgo inédito que 
non dubida en subir ás táboas, que 
á improvisación das actrices. 
Apreséntanos duas putas - per
dón, quixen dicer cómicas- Toi
lette (Maria Pujalte) e Bidé (Maria 
Bouzas) que regresan de parís da 
Franza a inaugurar a praza do 
Obradoiro ou Obradeiro que tanto 
ten e, claro, inaugúrana a propósito 
da profisión de cómicas, da sua es
tadía na emigración --ese país in
concreto e cruel onde hai tantos 
galegos-, sobre a lingua e a nor
mativa, cunha entrañábel versión 
do coñecido tema "quizais, quiza
ves, cecais", sobre a moda galega, 
non podía faltar Portugal e as com
pras na outra banda da alf ándega, 
os programadores teatrais, os alu
gueres das vivendas, en fin, como 
non podía ser doutro xeito e, en 
consonáncia co xénero, mistúrase 
en difícil combinado sexo -Bidé 
ten un coelliño-- e crítica social. 

A diferéncia doutros espectáculos 
que funcionan a base de estándars, 
aquí, os temas son versionados con
tribuindo de cheo, paradoxicamente, 
á orixinalidade do espectáculo, inter
calados con irnprovisacións e parti
cipacións do público que enra satis
fei to na viaxe Fisterra-Broadway. 

Semella que estamos a pasar por un 
. bon momento para as variedades, 
xénero praticamente inexistente na 
Galiza -se descontarrnos o papel 
dalguns políticos- e que nos deixa
ra un pésimo sabor de boca en inten
tos precedentes pola atitude dalgun 
público incapaz de entrar no xogo, 
na mentira que sempre é o teatro.• 

FRANCISCO SOUTO 

DIAS 

• Morreu Bal y Gay 
Con 87 anos morreu en Madrid, 
onde vivía hai anos, o compositor 
e musicólogo galego Xesus Bal y 
Gay. Lugués de nacimento, 
participou nos traballos do 
Seminário de Estudios Galegos e 
con Pirnentel, Alvaro Gil, Evaristo 
Correa Calderón e Alvaro 
Cebreiro, Bal y Gay fundou a 
revista Ronsel. No ano 28 
comezou os traballos para a 
publicación do Cancioneiro 
Galego, obra que ultimou no 
1973, recollendo 1300 melodías. 

Exiliadoa México no 1938 non 
regresou até 1962, permanecendo 
á marxe de toda actividade social. 
Casado coa pianista Rosa García 
Ascot, discípula de Manuel de 
Falla, tivo grande amistade cos 
grandes compositores do seu 
tempo, entre eles lgor Stravinsky. 
Participante na sua mocidade na 
Residéncia de Estudiantes, será 
esta recuperada institución a 
encarregada de gardar todo o seu 
legado.+ 

• Filosofía e relixión 
Xa foi apresentado o programa da 
X Semana Galega de Filosofía 
que organiza en Pontevedra a 
Aula Cas~elao de Filosofía, e que 
terá lt!gar entre os días 12 ao 16 
de Abril. Coa estrutura clásica de 
mañá, tarde e noite, a Semana 
ocuparase da Teoría da Relixión, a 
Relixión en Galicia e a Relixión 
Hoxe. 

No primeiro grupo falarán Georges 
Labica ("Filosofía e relixión. 
Robespierre e o ser supremo"), 
Enrique Dussel ("A función social 
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da relixión"), Reyes Maté ("O 
pensamento xudeu. Unha filosofia 
alternativa?") e Michele Bertrand 
("Filosofía e antropoloxia da 
oración"), leerase tamén unha 
ponéncia remitida por Leonardo 
Boff ("Relixión, xustiza societária 
e reencantamento da criación") e 
celebrarase unha mesa redonda 
sobre a teoloxia da liberación. 

No apartado sobre "A relixión en 
Galicia" falarán Marcial Gondar 
("Antropoloxia e relixión"), Jurjo 
Torres ("Educación e relixión: a 
transmisión de valores"), Andres 
Torres Queiruga ("Cristianismo, 
igrexa e sociedade"), e unha mesa 
redonda sobre o Xacobeo 93 na 
que intervirán separadamente 
Xosé Chao Rego, Víctor Vázquez 
Portomeñe e Gustavo Luca de 
Tena. 

Nas sesións da noite intervirán 
Gonzalo Puente Ojea ("As sectas: 
o seu conceito, natureza e 
función"), Raul Fomet ("O 
catolicismo: perspectivas de 
futuro no limiar do terceiro 
milénio"), Pedro Martínez 
Montávez ("O islam: unha 
comunidade ética, solidária e 
integracional. Entre a integración 
e o integrismo"), Josep Montserrat 
("Un mo~elo de relixión oriental: 
o hinudismo"), sendo desta volta o 
escritor uruguaio Eduardo 
Galeano o encarregado da lección 
de clausura.• 

• Prémio da 
emigración a Diaz 
Pardo 

O Patronato da Cultura Galega de 
Montevideo decidiu outorgar por 
unanimidade a "Vieira de Prata", 
máximo galardón que concede a 
emigración amaericana, a Isaac 
Diaz Pardo. A Vieira de Prata 
entrégase a persoas ou institucións 
que se destacaran na "defensa e 
valores sociais e culturais do povo 
galego".• 

•Novo regulamento 
para o Prémio 
Blanco Amor 

Co aumento da dotación a 
1.250.000 pesetas, e con 
organización do Concello de 
Muros, o Prémio Blanco Amor de 
Novela, entra nunha nova fase coa 
constitución dunha comisión 
organizadora na que están 
presentes Xosé González 
Martínez, Xosé Manuel 
Rodríguez, Henrique Monteagudo, 
M. García Sendón e Paulino 
Novo, que son os encarregados de 
introducir modificacións nas 
actuais bases. O prémio fallarase 
en Seternbro. • 

• Escolas de Música 
por filiais do 
Conservatório 

N unha reunión cos alcaldes dos 
concellos pontevedreses afectados, 

~ Piñeiro Permuy e o presidente da 
Xunta, comprometéronse a axudar 
na financiación das actuais filiais 
de conservatório, en colaboración 
cos concellos, e criar no futuro, en 
desenvolvemento da LOXSE, 
escolas de música nos municípios. 
A financiación dos actuais centros 
extinguirase en canto completen o 
ensino os alumnos actualmente 
matriculados.• 
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e omezou os seus 
estudos musicais 
na Coruña, para 

continuar máis tarde na 
Escola Superior de 
Canto de Madrid. 
No ano 78 recalou en 
Sudamérica, onde 
encetou a sua 
actividade profesional. 
Loubado 
unanimemente pola 
crítica como barítono, 
Antó~ de Santiago, 
fidel á sua orixe, 
traballa no 
Conservatório Estatal 
Superior da cidade 
herculina, onde dirixe 
o Seminário de Canto. 
Recorda con agrado o 
seu paso pola Rádio 
Galega, e asume como 

. necesária a doble 
faciana artístico
docente. 

O feíto de ter vostede saído a 
Madrid a estudar é revelador da 
situación do ensino musical na 
Galiza? 

Cando fun a Madrid xa era maior
ciño. Escoitáronme persoas que xa 
me coñecian dos cursos de Música 
en Compostela, e animáronme a 
ampliar estudos, cousa que xa tiña 
pensado eu tempo atrás. Posterior
mente a Fundación Barrié conce
deume unha beca. Con esto dos es
tudos, depende da xente coa que te 
atopes, penso que é unha cuestión 
coxuntural; non deberia ser asi, 
pero estás supeditado ao profesor 
que sexa quen de sacar do alumno 
aquelo que leva dentro, tanto pe
dagóxica coma psicoloxicamente. 
O mundo do canto é un tanto com
plicado, xa que partes de cero, e 
podes ter capacidade pero carecer 
de técnica. Supoño que coa LOX
SE mellorar a situación, xa que 
pretenden facer dos Conservató
rios de centros especializados en 
formación de músicos, que van ser 
profesionais. Iso requeriria un 
maior cuidado na forma de selec-

ANXO IGLESIAS 

Antón de Santiago 
"A xente pede música galega na rádio pero 

non merca os discos" 

cionar ao persoal docente. 

Mudou moito a situación desde 
os seos tempos de estudante? 

Penso que si. Na Galiza foi positi
vo que os Conservatórios sexan 
estatais, ainda que dependentes da 
Xunta; teñen unha plantilla de 
profesorado asimilado coma fun
cionário, co que conleva de digni
dade profesional. Cando estudaba 
eu en A Coruña fallaba a cuestión 
económica, os docentes estaban 
mal remunerados. Naque! tempo 
deixouse notar a chegada de Ro
xelio Groba, que encetou unha no-

• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

va fase; deulle un pulo tremendo, 
é innegábel. Máis tarde as cousas 
enrarecéronse, pero a min colleu
me aqueta xeira en Madrid, onde 
estiven dez anos. Entón recordo 
aqueles bos tempos, nos que mes
mo se daban asignaturas que nun
ca se deran antes. 

Froito <liso é que, tanto en Vigo 
coma en Coruña, xurdiron novas 
compositores que prevalecen hoxe 
en dia; falo de E. Macías, M. Bal
boa, P. Pereiro, Vázquez Arias ... 
son autores dunha mesma xera
ción, que o tempo valorará debi
damente, pero eu ademiro a sua 

capacidade para facer música. Son 
optimista cara o futuro da música 
na Galiza. A presenza de músicos 
moi cualificados, como pode ser o 
caso da Orquestra Sinfónica de 
Galicia, supoño que será moi inte
resante para que o profesorado ac
tual non se durma nos loureiros. 

Qué queda daquela Coruña de 
músicos como Gaos ou Adalid? 

Marcial del Adalid tivo a sorte de 
nacer no seo dunha família con 
posíbeis, e iso permitiul1e viaxar, 
a Londres, onde estudou con mú
sicos sobranceiros. Gaos perten-

ceu a unha família de músicos co
ruñeses, e auspiciaron os seus es
tudos. Outros autores entrañábeis, 
coma Chané ou Pascual Veiga, 
procedendo doutras povoación , 
van a Coruña, onde se funda a Co
ral Polifónica El Eco, que ven 
sendo a máis antiga do Estado. A 
Coruña é un foco de atracción po
la sua situación; supoño que en 
Vigo aconteceu o mesmo: compa
ñías de teatro e operí tica acoden 
a estas cidades a embarcar para 
América, e quedan un tempo ali 
para facer representacións. Sobre 
o mundo da ópera en Coruña ten 
feito uns estudo moi intere antes 
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]osep Maria Llompart, tradutor de poetas galegas 
O seu derradeiro libro f oi de versións ao catalán de Celso Emílio e Pimentel 

• XESUS GONZÁLEZ GóMEZ 
Nos últimos dias do pasado mes de 
Xaneiro morria o poeta mallorquín 
Josep Maria Llompart, aos 67 anos 
de idade, a pique de cumprir os 68 
--en Maio. Semanas antes, viran lu
me libros seus: reedicións e orixi
nais. Entre eles un libro de poemas: 
Spiritual, que un crítico definiu co
mo unha "espécie de adeus, de des
pedida". Un libro onde a "auséncia 
é o sinal, a presenza da morte". 

Non se trata, porén, aqui de falar 
da poesía de Josep Maria Llom
part, ben recibida en xeral pola crí
tica catalana. O seu libro, Mandrá
gola (1980), recebeu os prémios 
Nacional da Crítica española 
(1981), o Serra d'Or de poesia 
(1981) e a Letra de Ouro (1981). 
Nen estas Jiñas son para falar do la
bor crítico do escritor mallorquín: 

La narrativa a les illas Balears 
(1992), volume no que se recollen 
diversos limiares a diferentes na
rradores baleares. Ou <lesa excelen
te introdución, recentemente reedi
tada, e que vira lume por vez pri
meira en 1964, La literatura mo
derna a les Balears. Introdución 
que como di Rosselló Bover "é un 
ponto de referéncia obrigado para 
todos os estudosos e estudantes da 
literatura catalana''. Mais que non é 
só iso. É un libro, unha introdución 
á literatura balear. Enténdse por li
teratura balear aquela que está es
crita en catalán xa que, como moi 
ben escrebe Llompart "os produtos 
en língua castellana non constituen 
nas Baleares unha literatura". 

Tampouco é este o lugar para glo
sar polo miúdo o seu papel de acti
vista cultura] e político, que tamén 

o foi. Nen o seu labor como secre
tário de redacción e sub-director da 
revista "Papeles de Son Arma
dans". Llompart, aqui e agora, ven 
por outros méritos. Diferentes aos 
devanditos pero comp1ementárias. 
Son os seus méritos como tradutor 
de poesía galega e portuguesa (e 
brasileira). Josep Maria Llompart 
nunha entrevista <licia: "Eu de neno 
vivin na Ga1iza. De feito, estiven a 
pique de nacer ali e, da1gun xeito, 
mitifiquei a miña relación coa Ga
liza, sempre seguin con interese a 
literatura galega. E daqui pasei a 
Portuga1, ben que isto se debeu a 
un encaro editorial". Da sua rela
ción, mítica, coa Galiza quedan 
non só os vo1umes Quinze poetas 
gallees ("Á memória .do meu pai, 
co que amei Galiza"; reza a dedica
tória), Poesia galaico-portuguesa 
(escolla que cobre desde os xograis 
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Xoan M. Carreira, centrados espe
cialmente no século XVIII. 

Actualmente, conservamos na nosa 
cidade un pauso. Mesmo nos tem
pos de máis miseria neste particu
lar, cando non había máis que a 
Banda Municipal e os concertos da 
Filarmónica, o Teatro Colón estaba 
sempre cheo. Falo dos anos sesenta 
e setenta. Actualmente, co Ciclo de 
Grandes Orquestras, acontece o 
mesmo no Auditório do Pazo de 
Congresos, con aforo para máis de 
mil cincocentas persoas. Por outra 
banda non perdemos a tradición da 
ópera, que se expandeu ocasional
mente a Vigo e Santiago. En Com
postela, mercé ao Alcade que te
ñen, que é moi melómano, van ten
do actualmente unha programación 
moi interesante, na que se inclue a 
música vocal. 

A rádio 

No sen paso pola Rádio Galega 
vense na obriga de facer moitas 
concesións na programación 
musical? 

Cando entras na rádio debes ter 
claro a qué público te vas dirixir, 
e que clase de programa estás fa
cendo. Lóxicamente, non se pode 
programar música cJ~.sica a cotío. 
Per oalmente, sempre tiven a tei
ma de dar algunha píldora de mú
sica clásica nalgun momento dal
gun magazine; en canto música li
xeira, procuraba tivera un mínimo 
de caJidade; negueime sistemati
camente a radiar ver ións de Luis 
Cobos; prefiro que oe calquera 
canción con calidade, de Frank Si
natra, Tom Jones, xente que digni
fica a función da voz, amáis de 
tratarse de persoas moi prepara
das. Procuraba tamén unha música 
con cerra dose de humor, Víctor 
Jara por exemplo. Esa idea de que 
a rádio debe programar música 
con moita "caña", penso que se 
materializa no ritmo que lle poi
dan dar as persoas que falan , é di
cer, na amenidade. 

Na Rádio Galega puxen en marcha 
a Sección de Cultura, e criáronse 
magazines culturais, nos que a 
xente opina e, en tertulias, incluín
do programas de mú ica clásica. 
Procurabamo combinar un conti
do pedagóxico cun prantexamento 
olto, que non fo e ríxido. Na rá

dio, pensar que o ouvinte é parvo, 
amái dunha ofensa, é unha parva
da por parte de quen o pense. 

Non lle parece que a rádio está 
infravalorada coma axente de 

divulgación cultural? 

A xente pode ser máis ou menos 
culta, pero non é parva. Cómpre 
tamén revisar o conceito de cultu
ra, que eu asumo como algo inte
gral: non é só saber de música ou 
pintura, é coñecer por exemplo as 
árbores, sabelas distinguir e valo
rar a sua utilidade. 

'Nos 
conservatórios o 
ensino depende 
do profe sor co 
que te atopes. 

Cando se valora a programación 
das emisoras comerciais, suponse 
que se fai en función do que a 
xente demanda. Pero as rádios pú
blicas deben ampliar a oferta, non 
quedarse na simple rádio-fórmula. 
Especialmente no caso, tanto da 
Rádio coma da Televisión Galega, 
que se existen é por posuirmos 
unha cultura diferenciada, desde 
un punto de vista lingüístico, con 
todo o que iso conleva: unha filo
sofía da vida. Castelao <licia que 
se tivera que escoller, preferiría 
que derrubasen o Pórtico da Gró
ria, que é obra dunha só persoa, 
que un idioma, que é froito de to
do un povo ao longo do tempo. 
Nos Estatutos <lestes meios públi
cos hai constáncia desta reivindi
cación que veño de facer, non é 
algo gratuíto. No caso da TVG, 
persoalmente podo afirmar que 
non fun tan ben tratado como por 
parte da TVE, que dedicou un 
programa Cantiga Lírica Galega. 

Cantor-barítono 

O seu disco, No bico un cantar, 
foi a materialización dunha dé
beda co noso património poético
musical. Vai ter continuidade? 

O disco é a plasmación dun meu 
desexo, patente desde o debut que 
fixen hai tempo coma cantante. 
Probabelmente chegara un pouco 
tarde, e en tal caso poderia haber 
máis gravacións actualmente, se 
non se demorara tanto. Tiña que 
ter un enfoque cultural, polo que 
ten de reivindicación do noso pa
trimónio, e foi subvencionado po
la Consellaria de Cultura. 

Pola miña experiéncia na rádio, po
do afirmar que a xente na Galiza 
pede moita música galega, pero 
non se merca -agás Ana Kiro e 
Juan Pardo-. Logo, como a músi
ca é unha indústria, se non se auto
finanza, corremos o risco de seguir 
dependendo da institución de turno. 

Tendo en conta que o disco tivo 
unha acollida favorábel por parte 
da crítica, seria de desexar que se 
aproveitara o que eu poida aportar 
para novas gravacións, xa que hai 
moito repertório por descobrir. 
Actualmente, teño a idea de cantar 
exclusivamente con acompaña
mento pianístico, centrándome 
nun repertório de música galega. 

Dentro do Xacobeo, está previsto 
que faga unha série de concertos 
por toda Galiza; serían en vilas si
tuadas nos distintos Camiños de 
Santiago. Amais de temas gale
gos, incluirei composicións espa
ñolas e europeas, para mostrar aos 
que veñen de fóra que non nos mi
ramos o embigo. 

Qué opina da programación do 
Xacobeo? 

Persoalmente, non se me pasou 
pola cabeza a posibilidade de ofe
recer unha mostra de música gale
ga no Auditório de Galiza de San
tiago; de feito non me chamaron 
para ese mester. Polo demais, co
mo afeizoado, a presenza de gran
des orquestras, directores, cantan
tes, paréceme fenomenal. Pero 
non é só porque sexa o Xacobeo, 
senón que en Santiago teñen un 
Alcalde que parece ter por bastón 
de mando unha batuta. Lamento a 
auséncia dunha infraestrutura con
solidada en todo o país. Poderiase 
potenciar tanto o repertório coma 
os intérpretes galegos. Alporíza
me que se valore a un artista can
do fixo cousas importantes fóra; 
que non sexamos quen de crear 
ese artista aqui, entre nós, que lo
go poderíamolo exportar. Se al
guén quer ir a Madrid ou Nova 
Iork, debe facelo, pero non debe
mos renunciar a medrar a carón da 
xente que nos rodea. 

Recentemente, na Coruña, Marga
rida Soto e máis eu fixemos un 
concerto con obras de Marcial del 
Adalid sobre poetas franceses; foi 
no Museu de Belas Artes, e cunhas 
condicións económicas moi conce
sivas. Polo de agora, ninguén se fi
xou niso con vistas a artellar outro 
concerto, non se pensou en levalo 
ao resto do país; é mágoa. + 

até comezo do s. XX), Poesía ga- organizado da poesia en língua gale- peis quedasen traducións doutros 
llega, portuguesa i brasileira mo- ga e portuguesa". poetas galegos. 
derna, e, aparecido en Decembro 
pasado Luis Pimentel i Celso Emilio Un dos últimos libros de Llompart Con Josep Maria Llompart desapare-
Ferreiro. Poemes, senón os poemas publicado en vida -non estou segu- ce un dos poucos poetas cataláns in-
"Homenatge a Galícia" incluídos en ro de que chegase a ver o volume teresados pola literatura ga1ega. Con-
Mem6r;es d'un adolescent de casa imprentado- foi o xa citado Lusi todo, o seu facho non se apagará. Ou-
bona (1974). Pimentel i Celso Emilio Ferreiro. tros nomes están a traducir a poetas e 

Poemes. Colección de traducións escritores galegos; Joaquim Ventura 
Deixando fora, por un momento, o Ferrando Valentí nº 3. (Edición con- e Jordi Domenech, cuxas traducións 
vol ume Quinze poetes galle es, as xunta do Govemo Balear, o Institut de escritores galegos esperemos ve-
duas antoloxias citadas son o máis d'Estudis Balearics e as Universida- xan luz o máis axiña posíbel. Por ou-
grande e valioso esforzo que se fixo des das Illas Baleares). O volume tra banda, tampouco se pode deixar 
en catalán para dar a coñecer a poe- consta dun interesante prólogo de fora a Xavier Rodríguez Baixeras, 
sia de expresión galego-portuguesa. Perfecto E. Cuadrado sobre Llom- tradutor ao catalán de Méndez Ferrín 
Pódese, sobretodo en Poesia galle- part tradutor/transcriador e de vinte (Bretaña Esmeraldina) e outros. 
ga, portuguesa i brasileira moderna, poemas dos dous poetas galegos, só 
discutir a escolla de certos poetas e, en versión catalana. Antes dos poe- Mais, en verdade, o afastamento in-
mais que nada, de certos poemas (a mas , ven .unha pequel).a nota de xustificado das duas literaturas -a 
escolla remata con Méndez Ferrín), Llompert. Alguns dos poemas aqui catalana e a galega-, do que falaba 
pero o que non se pode negar, como publicados, xa viran lume na antolo- Basílio Losada no prólogo a Quinze 
moi ben viu Perfecto E. Cuadrado xia da poesia moderna, que aparece- poetes gallees, continua a producir-
no prólogo ás versións de Pimentel e raen 1988 (e que fora un encargo se, ben que, pouco a pouco, e máis 
Ceslo Emilio, é que "o Llompart his- editorial). Outros son versións de por parte galega, está a se correxir. 
toriador da literatura, de cuxos mé- novos poemas, o que quer dicer que Llompart fixo un gran paso para 
todos -investigación, crítica, sínte- Llompert continuaba interesándose acurtar ese alonxamento. A poesia 
se histórica- se serve para oferecer por traducir poesia galega, fóra de galega pódelle estar agradecido e 
ao leitor xeralmente despresivo e no- encargos editoriais -o que pode fa- manifestar o seu pesar pola sua mor-
vício un panorama completo e ben cer sospeitar que entre os seus pa- te, como no seu dia fixo a AELG. + . ······ ...............................................•......•................................................. 
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1.450 pta 

'B[anco YLmor, 
áiante áun ~uíz ausente. 
'Biografía. 

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 ... 

Así 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 . 

~coráos áo ttWZO Afosquera, 
quinto áo 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 lago 
como dono dunha das máis 
importantes libreírías do país. Un 

... :. segundo documento é o diario de 
.·.«'"'''''"' .. ""'"' ·'''''' operacións dende xaneiro de 

"''''"" 1.893 ata a rendición de Manila en 1.898. 

Os libros que todos os galegos 
deben coñecer!! 

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

Festas 

XI fe ira do Viño de 
Chantada. Os dias 
13 e 14 cita para 
gastrónomos, xentes 
con sede e troulóns 
de bon vivir. 
Absterse gandalla. • 

Convocatórias 

Revista Olisbos 
A Revista Olisbos, os amantes da pa
labra, vai tirar un número 13 anónimo. 
Este número será enteiramente confec
cionado con traballos creativos, que
dando excluidos traballos de investiga
ción ou crítica que pasarían a formar 
parte do número seguinte. Os traballos 
poden ir dos 5 aos 10 fólios e abarca
ren temas coma: Teatro, poesia, banda 
deseñada, fotografia e prosas, sempre 
en língua galega. A condición de ano
nimato é imprescindibel. O prazo re
mata o 20 de Marzo. Remitir a: Olis
bos os amantes da palabra. Facultade 
de Filoloxia. Burgo das Nacións s/n. 
15.705 Santiago. 

Deseño gráfico 
Curso organizado pola Nau Catrineta e 
impartido por Manolo Martínez. Tra
taranse temas coma os antecedentes 
históricos, tipografia, autoedición, iden
tidade corporativa, clases prácticas en 
ordenador. Realizarase na R.U. Monte 
da Condesa, no Campus Universitário 
de Santiago; 17 e 18 de Abril. O prezo 
é de 7.000 pta. Para máis información: 
A Nau Catrineta. Apartado 557. Santia
go. (981) 58 00 33. 

Teares rudimentários 
Curso organizado pola Nau Catrineta 
que impartirá Francisca Bouza 
Bosch, na Residéncia Universitária 
Monte de Condesa no Campus de San
tiago durante os dias 15, 20, 22, 27 e 
29 de Abril. Os destinatários do curso 
son mestres de EXB e outros colecti
vos e persoas interesadas neste nivel 
inicial. Trátase de experimentar o teci
do de pequenas pezas utilizando teares 
rudimentários baseados nos emprega
dos en culturas arcaicas e construidos 
con elementos moi acesíbeis. O prezo 
é de 8.000 pta. (incluí gastos de mate
rial). Máis información e suscricións 
en: A Nau Catrineta. Apartado 557. 
Santiago. (981) 58 00 33. 

Ofertas de formación 
A Conselleria de Traballo e Sevícios 
Sociais oferece unha série de cursos de 
formación totalmente de balde que van 
dende a formación de expertos até 
xornadas técnicas. Os cursos realiza
ranse ao longo do ano en Lugo, Ou
rense, Pontevedra, Ferro], Santiago e 

.A Coruña. Comprenden temas coma 
directivas da CEE, condicións de tra
ballo, prevención de riscos profesio
nais, normativas, etc. Información e 
inscricións no Centro de Seguridade e 
Hixiene de cada unha das provincias. 

Campamento 
no rio Tea 
A Asociación Xuvenil de Animadores 
Socioculturais de Orballo, vai levar a 
cabo, en Semana Santa, un campa
mento de catro días (do Xoves 8 ao 
Domingo 11), na ribeira do Tea (Riba
detea, Ponteareas). As idades dos par
ticipantes van dos 8 aos 9 anos. No 
campamento preténdese que os nenos 
tomen contacto coa natureza a traverso 
de excursións, xogos e outras activida
des. Os que dexesen participar teñen 
que dirixirse á Asociación Xuvenil Or
ballo, apartado de correos 8.259-
36.200 de Vigo, rua Velázquez More-

axenda 
Televisión 

Jack Lemmon protagonista de O apartamento. 

O apartamento 
O Sábado día 13, en Butaca Es
pecial da Televisión de Galícia. 
Emítese en versión oríxínal subti-

no 9, Baixo, de 6 a 9 da tarde Luns, 
Mércores e Xoves. (986) 22 43 63 e 
37 97 57. O prazo de inscrición remata 
31 de Marzo. 

Cursos 
de Língua Portuguesa 
A Universidade do Minho, oferece 
cursos de portugués tanto anuais e de 
verán, en vários niveis (básico, méio e 
avanzado). O curso de verán realizara
se durante o mes de Xullo, consta de 
20 horas e abranxe temas como a com
posición e conversación, no nível bási
co, e lingüística, literatura, cultura, 
história e xeografia no nível avanzado. 
O curso anual vai desde o 18 de Outu
bro de 1993 a 28 de Maio de 1994. O 
aloxamento pode percurarse coa cola
boura da Universidade do Minho, que 
enviará unha lista de prezos a quen a 
precise, en residéncias universitárias 
ou hotéis e pensións. Os prazos de ins
crición van: Para o curso de verán até 
31 de Marzo, e para o curso anual até 
18 de Outubro. Máis información no 
(07-351-053) 67 59 97 ou 67 63 76. 
Fax (mesmo código): 67 63 87. 

XV Concurso 
de Deseño Gráfico 
Fonmiñá 
O grupo cinematográfico Fonmiñá, con
voca o XV Concurso de Deseño Gráfi
co, para elixir o cartel que anunciará 
a XV Semana de Cine de Autor de 
Lugo. Está dotado con 125.000 pta. e o 
prazo de presentar os traballos remata 
o 15 de Maio. Os orixinais mandaranse 
ao Apartado 155 de Lugo. 

Prémio de periodismo 
Compostela 93 
O Consorcio de Santiago convoca o 
prémio para traballos publicados entre 
o 1 de Xaneiro e o 15 de Setembro, 
que teñan a Compostela por protago
nista. As cópias hanse presentar, antes 
do 30 de Setembro de 1993, na sé do 
Consorcio de Santiago (r/do Vilar, 59. 
15.705 Santiago), cunha certificación 
do meio onde se publicou. A dotación 
económica ascende a 2.500.000 pta. 

IX Concurso 
Internacional 
de Piano Cidade 
do Ferrol 
Para concursar hai que remitir as soli
citudes, antes do 20 de Marzo, á Se
cretaria do IX Concurso Internacional 
de Piano Cidade de Ferro!. Negocia
do de Cultura do Concello de Ferrrol. 
Praza das Armas, s/n . 15.402 Ferro!. 
As solicitudes deberán incluir: partida 
de nacememto ou similar, catro foto
grafias recentes de pasaporte e unha 
de 9x12 cm; curriculum vitae, carta 
de recomendación de un ou roáis mú
sicos de recoñecido prestixio con a 
dirección de estas personalidades e 
partitura das obras a interpretar. O 1 º 
prémio inclue 1 .000.000 pta e várias 
becas; o 2º 500.000 pta e dous recita
les e o 3º 250.000 pta. Máis informa
ción nos teléfonos (981) 35 54 38 Ex
tensión 68; (981) 35 75 18 e Fax 
(981) 35 34 91. 

tulada. Director: Billy Wilder. In
térpretes: Jack Lemmon e Shíer
ley McLaine. O filme é unha das 
mellares comédías da história do 

Prémio de pintura 
para novos valores 
A Universidade de Santiago co patro
cinio de Thais Picaza de Malvar, con
voca o Prémio de pintura José Mal
var para novos valores, destinado a 
promover a criatividade pictórica entre 
a xuventude. A dotación económica e 
de 2.000.000, da cal 1.000.000 será 
para o gañador e 500.000 para cada 
un dos accésits. Un dos accésits reser
varase para o mellor autor galego, ca
so de non acadar o primeiro prémio. 
Poderán optar á convocatória artistas 
de calquer nacionalidade, menores de 
30 anos. Os concursantes deberán pre
sentar só unha obra, inédita. Total li
berdade de técnicas, estilos e temas; o 
formato deberá andar entre os 2x2 m. 
e 0,5x0,5 m., todas as obras terán que 
estar enmarcadas ou protexidas por un 
listón, sen cristal e deberán ir asinadas 
polo autor e acompañadas dunha ficha 
cos seguintes dados: fotografia a cor da 
obra, título, medidas, técnica, data da 
realización, dados do autor, currículum 
artístico e fotocópia do DNI. Máis in
formación no Vicerectorado de Política 
Cultural (981) 57 25 00, Casa da Bal
conada, Rua Nova 6, 15.705 Santiago 
de Compostela. 

III Xornadas 
de Língua e 
Literatura 
Galegas 
A Unión de Traballadores do Ensino 
de Galiza (UTEG-INTG), xunto coa 
Asociación Socio-Pedagoxica Galega 
(AS-PS), teñen previsto organizar es
tas xomadas en Compostela, na Escota 
de Formación de Profesorado da EXB, 
durante os dias 11, 12 e 13 de Marzo. 

Subvencións para 
actividades científicas 
·O Ministério de Asuntos Exteriores 
subvenciona a asisténcia a congre
sos e actividades de carácter cientí
fico con participación internacional, 
tanto a organismos públicos coma 
privados . Para acceder ás becas hai 
que ter DNI español e acreditar títu
los académicos no caso dos investiga
dores, un mes antes de realizarse a 
actividade a beneficiar, no devandito 
Ministério. Dirección General de Re
laciones Culturales y Científicas. R/ 
Salvador, 1. Madrid. 

Intercámbios 
europeus 
A Dirección General de Juventud, 
pretende fomentar o intercámbio de 
xoves de Comunidade Europea, sub
vencionando até o 50 por cento dos 
gastos. Para realizar os intercámbios o 
grupo solicitante debe contar cun in
terlocutor noutro pais da CE, elaborar 
conxuntamente o proxecto e presenta
lo nas axencias nacionais respectivas. 
Os grupos andarán entre as 16 e as 60 
persoas e han de ser de xoves entre os 
15 e 25 anos. Para intercámbios a rea
lizar a partires de Setembro, hai que 
apresentar as solicitudes antes de 
Maio. Máis información no (91) 522 
75 64/50-Extensión: 233. • 

cinema, acadou cinco importantes 
Oscamo ano 1960. 

The firm 
O Venres día 12, en Segunda Se
sión da TVG. Estrea televisiva 
desta película que dírixiu Alan 
Clarke para a televisión británica 
no 1988. No reparto destaca Gary 
Oldman, protagonista do Drácula 
de F. F. Coppola e de Sid eNancy 
de Alex Cox.+ 

Verbas cruzadas 

SOLUCION AO ANTERIOR: Caramiño
las. Axoto. Osmou. Pi. Edipo. Ne. 
Ata. Aso. Mdi. Casa. O. Cae. I. Ano. 
Sol. A. Tuna. M. Reas. Ama. Cal. 
Amo. De. Marea. Im. Orfos. Lliga. 
Soas. Coidan. • 

Anúncios de balde 
Busco pegatinas políticas, sindicais e 
ecoloxistas da Galiza, desde a transi
ción até os nosos dias. Contestarei todas 
as cartas. Chorche Paniello. Centro de 
Recuperación de Pegatinas. Aptdo. de 
Correos 139. 22.400 Monzón. Huesca. 

Para un proxecto de peregrinaxe, 
que sexa tamén un camiño de solida
ridade diante do paro crecente. Ne
cesito axuda para a difusión e colabora
ción dos actos. A data de chegada será 
o 1 de Maio. Recolleranse ponéncias 
breves (15 min) que expliquen a situa
ción laboral e den solucións. Ambito: 
Administración, Sindicatos, C. Empre
sários, Igrexa, Universidade e sobor de 
todo organizacións xuvenis de mulleres 
e parados de longa duración. Poderá 
haber outros actos como manifesta
cións polas ruas, actuacións musicais, 
comida campestre, etc . Agardo unha 
resposta positiva e participativa. Ber
nardino Fernández. 32.750 Vilariño
Frio. Ourense. (988) 26 85 80. 

A Asociación de Amistade Galego
Cubana, pon en marcha unha segunda 
campaña de axuda a Cuba. Nesta oca
sión tratase de recoller material di
dáctico para os nenos cubanos (lápis, 
pinturas, bolígrafos, gomas, libretas, 
papel, regras, atlas, diccionários, con
tos, libros, etc). Esta campaña acompa
ña á de envio de material sanitário que 
segue mantendose. Envios en: O Ro
sal, no posto de Cruz Vermella de Ta
bagón; A Guarda, nos locais de 
CCOO, INTG e de Ergete Baixo Mi
ño; e en Oia, no concello. 

Co gallo dun inquérito sobre aspectos 
da burocrácia e o seu vencellamento có 
uso do idioma preciso información de 
funcionários/as: -Que tiveran proble
mas no seu posto de traballo polo uso 
do galego frente ao castelán ou frente 
ao galego da Xunta. -Que sexan caste
lán falantes, mais que estexan nos cursi
ños de galego (experiencias, espectati
vas). -De galegos e castelán falantes, 
en qué situacións falan galego ou caste
lán e calé o uso do galego no seu ámbi
to de traballo? Máximo 5 follas, incluir 
dados persoais. O meu enderezo é: Da
vid Casado-Neira. TNT 9 A 602. 40740 
Jyviiskylii. Suomi-Finlándia. 

Véndese ou alugase o pub "Ponto e 
coma" de Cangas. (986) 30 02 62. 

Clases individuais de: harmonia 
(tradicional, analítica), formas musi
cais, solfexo, piano (grao elemental). 
Preparación de exames de Xuño e Sep
tembro. Profesor titulado. Dirixirse a: 
Eduardo de 14 a 16 h. R/ Torrecedeira 
13, 6º B. Vigo. Ou deixar recado no 
(986) 43 58 93. 

Nativo imparte aulas de portugues 
de conversa~áo. 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. 

Viaxe a Moscova e Leningrado, or-

Teatro 

Galileo Galilei 
Até 31 de Marzo, ás 19 h. Luns, 
Martes, Mercares e Xoves, e ás 21 
h., Venres e Sábados, no Auditó
rio da Aula de Cultura de Caixa 
Galícia, en Compostela; con pre
zos especiaís para estudantes. Tea
tro do Noroeste, representa a obra 
de Bertolt Breche, un alegato con
tra a utilización política da verda
de, cun elenco de doce actores. A 
traducción débese a Candido Pazó 
e a dirección a Eduardo Alonso. 
Para a reserva de entradas, chamar 
ao Auditório de Galícia, (981) 57 
38 55, extensión 230. 

Rodeo 
Sábado 13, ás 23 h., no Teatro 
Principal de Santiago, Teatro 
Fronterizo porá en cena a obra de 
LLuisa Camille. • 

ganizado pola Asociación Maximo 
Gorki, do 3 ao 11 de Abril (Semana 
Santa), por 86.000 pta. Comprende 
avión, hotel, visitas, espectáculos, etc. 
Chamar ao (986) 22 44 57, de 11 a 13 
h. e de 15 a 21 h. 

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

Rapaces e Ecoloxia. Somos un grupo 
de nen os 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. Gostariano coñe
cer rapaces aos que tamén !les 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 M ercury de 4 cv ., pala abatí
bel e lancha 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 a película no eu máxi
mo estado de pureza, para acadar un
ha paixoal afeizón. Dirixir e a: Cine
C lu be Lumiere-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 vexetariaoo Gál
gala. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17. 
Amoro a cociña ca eira. 

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

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

Saeu o primeiro número da revista 
Pu Peñi (innaus, 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. 

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

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



Música 

Les Luthiers. 

Muxicas 
Venres 12, á 11,30 da noite no 
Café Liceum do Porriño, unha 
imaxe actualizada da música tradi
cional galega. 

Duo otelo-Miguens 
Mércores 17, ás 20 h., na Casa da 
Cultura do Barco. Violin e guita
rra para pechar o Ciclo Intemaci
nal de Músico do Barco. 

tafford] ame Project 
Marte 16, no C.C. Caixavigo, 
dentro do programa de jazz de Vi
gocultura '93. 

Victoria de los Angeles 
O Xoves dia 18, á 9 da noite, no 
Auditório de Galícia en Com
postela, poderase escoitar á so
prano Victoria de los Angeles 
con Albert Guinovart no piano. 
O programa comprende obra de 
J. Brahms, R. Strauss e F. Schu-

PubliCaCiÓilS 

Ei 
A Asociación Eis ven de tirar o 
número de primavera da revi sta 
do me mo nome ubvencionada 
polo Vicerrectorado de Política 
Cultural da Univer idade de 
Santiago. A publicación com
prende banda de ·eñada e vário 
artigo entre o que de taca a 
conferécia de Xo é Lui Barrei
ro Riva . Para contactar co Con-
ello de Redacción de Eis diri

xir e a: Coléxio Maior Univer-
i tário Rodríguez Cadar o. 

Campu Univer itário. 15.706 
Santiago de Compostela. Teléfo
no: (981) 58 76 OO.+ 

bert entre outros. 

O lago dos ciños 
Venres 19, no C.C. Caixavigo, a 
obra de Tchaikowsky interpretada 
polo ballet e a orquestra do Gran
de Teatro da Opera de Minsk. 

Orquestra de Cámara 
de Bohémia 
Mércores 15, no C.C. Caixavigo. 
Concerto organizado pola Socida
de Filarmónica. 

Les Luthiers 
Dia 12 ás 21 h. e dia 13 ás 20 e 
22,30 h., no Auditório de Galícia, 
en Santiago e dia 13 no Pavillón 
Municipal de Ourense. 

A Traviata 
Dia 12, no C.C. Caixavigo. A 
obra de Verdi posta en cena polo 
Teatro Lírico Arturo Toscanini 
de Milán.+ 

A Ollada 
Cinematográfica II 
Ciclo de cine no Salón de Actos 
do Colexio Maior Universitário 
Fonseca. Dia 17, Mércores, ás 
21,30 h., proxectarase Naceu un
ha estrela de W. Wellman.+ 

axenda 
Exposicións 

Arturo Baltar 
Mostra antolóxica no Kios
ko Alfonso da Coruña. 

Carmen Calviño 
Oleos na sá da Asociación 
de Artistas da Coruña. 

Movimento 
Feminista 
O Ateneo da Coruña aco
lle unha monstra dos car·· 
teis máis representativos 
do Movimento Feminista 
Galego. 

Érase unha vez 
a muller 
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Fotografia no Pazo Provin
cial da Coruña. Exposición sobre o desastre do Mar Exeo na Galeria Sargadelos de Vigo. 

Carlos Maside 
Debuxos e gravados na Ca
sa da Cultura de Burela. 

M. Pierre Besard 
Pintura na Casa da Cultura 
de Oleiros. 

Escultura 
contemporánea 
Escultura española do sé
culo vinte en pequeno for
mato, na igrexa San Do
mingos de Bonaval de San
tiago, até 31 de Marzo, de 
10 a 14 h. e de 16 a 20 h. 

Silvia Rivas 
Pinturas na Casa da Parra 
en Santiago. 

Miguel G. Muñíz 
Até 22 de Marzo, no pub 
Pepa Loba de Santiago. 
Miguel G. Muñíz, expón o 
resultado da sua experién
cia coma fotógrafo oficial 
do Pavillón de Galícia na 
Expo'92. 

Santiago 
e América 
Até 31 de Maio, no Mosté
rio de San Martiño Pinário 
en Compostela. A monstra, 
organizada pola Conselleria 
de Cultura, revela a impor
táncia do culto ao Apóstolo 
Santiago en América. 

Homenaxe 
a Santiago 
Desde o día 13, no Museo 
do Povo Galego en Santia
go, expoñen dez pintores 
españois. 

Fíxeno 
para me divertir 
lntermon , fundación para o 
terceiro mundo, organiza es
ta mostra de xoguetes feitos 
por nenos africanos, no Pa
zo de Bendaña en Santiago. 

África máis cerca 
Un resumo das particulari
dades máis salientábeis do 
continente Africano, no Pa
zo Bendaña en Santiago. 
Organiza lntermón. 

Xosé Freixanes 
Pinturas na Galería Trinta 
de Compostela. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Baley 
Pinturas na Sá Museum do 
Ferro l. 

Francisco 
Pérez Porto 
Cerámicas na Galeria Sar
gadelos de Ferrol. 

Mar Exeo 
Unha presa de artistas, es
cultores, pintores, fotógra
fos , escritores e poetas, 
nunha monstra de solidari
dade frente ao desastre do 
petroleiro Mar Exeo. Até 
26 de Marzo na Galeria 
Sargadelos de Vigo. 

Isabel 
Mato Landeira 
Pintura, na Sá dos Peiraos 
de Vigo, de 11a14 h. e de 
17 a 22 h. (Sábados de 17 a 
22 h. e Domingos de 11 a 
14 h.). 

Daniel 
Vázquez Díaz 
Até o 7 de Abril, de 19 a 22 
h. (de 12 a 14 h. festivos), 
no Centro Cultural Caixa
vigo, mostra antolóxica do 
pintor andaluz Váquez Dí
az (1882-1969), composta 
por 44 óleos e 23 debuxos 
nos que resalta a sua faceta 
retratística. 

As fontes 
da memória II 
Até 28 de Marzo, de 11 a 14 
h. e de 17 a 22 h. (Sábados 
de 17 a 22 h. e Domingos 
de 11 a 14 h.), na Casa das 
Artes de Vigo. A monstra, 
organizada polo Ministério 
de Cultura, recorda o perio
do de 1900 a 1936 en Espa
ña a traverso da fotografía. 

Gal egos: 
as mans 
de América 
Fotografía no Centro de 
Usos Multiples de Baiona. 

Galícia 
e América 
Cinco séculos de relación 
entre dous povos, na Casa 
da Cultura de Baiona. 

Castro Couso Conde Corbal. 
Até o 23, pintura no C.C. 
Caixavigo. 

Voile la femme 
O Ateneo Sta. Cecilia de 
Marin, celebra o Dia da 
Muller Traballadora cunha 
mostra colectiva de dez ar
tistas galegas. Fotografía, 
serigrafia, debuxo ... 

José Gran gel 
Escultura na sá de Delega
ción Provincial de Cultura 
de Pontevedra. 

Margarita 
Esteban 
Esmaltes na Casa de Caixa 
Pontevedra. 

M. Figueiras e 
X. Riomao 
Expoñen as suas pinturas 
no Teatro Principal de Pon
tevedra. 

Conde Corbal 
O Museo Municipal de Ou
rense acolle unha colección 
de acrílicos e gravados de 

Actos 

Galiza 
a debate 
en Chantada 
Dentro do ciclo de con
feréncias Galiza a de
bate en Chantada orga
nizado pala Asociación 
Cultural Terra Adentro 
e co gallo da celebra
ción da Feira do Viño 
en Chantada, o Venres 
anterior á mesma, día 
12 de Marzo, ás 8 do 
serán na Casa da Cultu
ra de Chantada terá lu
gar unha mesa redonda 
na que intervirán desta
cados coñecedores da 
realidade socio-econó
mica da producción vi
tivinícola nas comarcas 
da Ribeira Sacra, (José 
Posada, Xosé Manuel 
Rodríguez González e 
Antonio Femandez) pa
ra tratar os incomenen
tes e beneficios da de
nominación de orixe 

Ven tos 
de Acapulco 
Síntese das relacións entre 
América e Oriente através 
dos séculos, acollida na 
Aula de Cultura de Caixa 
Ourense. 

Luis Covelo 
Fotografía na Casa da Xu
ventude de Ourense. 

] aime J araiz 
Pintura na Galería Marga 
Prada de Ourense. 

Máscaras 
Monstra de máscaras feitas 
polo colectivo Raiola, no 
Café Real do Barco. 

As pegadas 
da memória 
Pintura de Xosé Anxo Por
tela Calvar, no Pazo Pro
vincial de Lugo. 

Diego Antona 
Pintura na sá do Banco Ga
lego en Lugo. t 

Ribeira Sacra na co
marca chantadina. 

VI Congreso da 
FSGS 
A Federación de Socie
dades Galegas na Suiza, 
organiza o seu sexto 
congreso Sábado 27 e 
Domingo 28 de Marzo, 
na sá do restaurante 
Bahnhof, na vila de Baar 
(Zug). Baixo o lema fala 
e escribe galego idioma 
europeu, o congreso 
aportará várias ponén
cias sobre os problemas 
sócio-culturais e políti
cos máis importantes e 
as necesidades máis ur
xentes dos centros e so
ciedades de emigrantes 
galegos na Suiza. Máis 
información na secreta
ria da FSGS: Militarstr. 
84. Postfach 9.316. 
8.036 Zürich. (07-41 -01) 
291 31 51.+ 
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Chantada homenaxea ao viña os dias 13 e 14 de Marzo 

Unhas feiras de grolos e bocados 
•PUCHEIRO 

H ai anos, cando cada vaca 
era unha facenda, un 

cabalo signo de distinción e unha 
ovella trol da invernia nos 
escarpins de la, habia feiras en 
todos os concellos da Galiza, e, 
ainda, en moitas parróquias. 
Ademáis de lugares de compra
venda eran actos sociais de 
encentro, parrafeo, paseo e 
noivado. Agora estas feiras 
foron substituídas palas 
gastronómicas. 

Cada vila tiña unha feira. Non habia vila 
sen feira, nen feira sen paseo; paseo sen 
parrafeo, parrafeo sen acompañamento e 
acompañamento sen noivado. Pero os 
tempos acabaron coas feiras: a emigra
ción levo u aos mozos a terras estrañas; 
os camións permitiron concentrar a oferta 
e a demanda sen que os de Garabás, 
Bergantiños, A Límia, e sobretodo, os 
castellanos, tivesen que andar coas ré-

cuas de bestas e vacas de noite pelas 
estradas. Os quilos, os centímetros de 
graxa, substituiron á pelaxe, á andadura, 
á ubre e á dentámia. Os cheques case 
relegaron tora de uso á palabra. As salas 
de festa, as discotecas, na mesma razón, 
deixaron sen valoraos paseos, ás parra
fadas. 

Mais Galiza non se acaba. Segundo as 
feiras tradicionais foron quedando só no 
ZZ ou Gaiteíro de Lugo, aparecían outras 
nas axendas. Comezou a "Feira do Viña 
en Ribadávia", hai máis de vinte anos. 
Despois viñeron outras. A de Chantada, 
Amandi, Ulla, Quiroga. A da Augardente 
en Portomarín, as do Queixo en Arzua, 
Pedrafita, Monterroso, Cúrtis e Friol (que 
vai a Cuba celebrala) ... A do Grelo nas 
Pontes; Marisco, Mexilón, Capóns, Lam
prea, Polbo, Oso, Empanada, Solla, An
gula, Cereixa, Butelo, Me/, Patacas, Tou
cíño, Pimento, Lacón e a do Cocido en 
Lalín, convertida en larpeirada, ocasión 
de pactos políticos e de garotas desen
caixadas de tanto meneíto.Que me digan 
se hai produto que non teña o seu dia no 
calendário! Que mo digan! Hai ainda al
gunha parroquia que está a debecer por 
festexalo. 

Cada unha é cada unha 

E estas novas feiras, como as antigas,es
tán taménna sua comarca incardinadas. 
Especialízanse nos seus produtos, como 
antes eran de porcos, vacas, cuxos, ove
llas, mulas, burros, cabales ou cabras. 
Feiras da porreta, dos pimentos, dos re
polos, fouciños, fabas, ou das cepas ... 
Cada unha ten o seu dia e cada unha a 
sua feirada. Agora sen regateo, nen per
miso, sen gardar os produtos ou falar ás 
agachadas. Estas novas feíras comnvér
tense en lugar de encontro (agora vas ás 
ve/las feiras, chegas, vendes, vaste e, ás 
11, xa acaba), xa non se dá a man para 
pechar o trato, senón para saudar ao 
amigo, para pagar a rolda de viño, o pra
to de polbo ou o produto homenaxeado. 

A Feira do Viño de Chantada "especiali
zouse" en xente tranquila. Desa que con
cebe o viña como un suor de terra, con
vertido en alma. Dos que entenden o gro
lo a xeito de compaña. Nesta feira, a 
maioria da xente bebe, bebe e bebe, e 
tenta que non se lle note nada. O rebúm
bio non é moito. No seu sítio a parranda
da ... Mália autofalantes que bruan e polí
ticos en campaña!+ 
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Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 
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TRES EN RAIA 

Sahara 

•VICTOR F. FREIXANES 

M orreu o vello Hass nunha hai
ma do deserto. Había case 

sete anos que non tiña noticias de 
Tinduf. Case cincocentos mil saha
rauis agardaban daqquela unha res
posta internacional que recoñecese o 
seu dereito á autodeterminación, fron
te á dominación de Marrocos. 

Hass tiña oitenta anos. Estivera na 
guerra civil española, con Franco, e 
acabou no deserto, cos seus tillos, 
que militaban no Frente Polisario. 

"Unha vez estiven en Galicia", díxo
me. "Así é como os crentes musul
máns imaxinamos o Paraíso: verde, 
con auga, con cabras e gacelas co
rrendo polos campos, e con moitas 
casiñas brancas ... ". Fixo unha pausa 
e engadiu: 

"Mais os homes sabemos que ó Para
íso non se chega máis que despois de 
morto". 

Botando cantas, o vello Hass debeu 
chegar ós noventa anos. Os seus ne
tos naceron nese territorio de terra e 
pedras, eido de ninguén, onde sobre
viven case que de milagre os "tillos do 
deserto", que é como a si mesmo se 
chaman os sahatauis. 

As cousas que non veñen nos xor
nais, nin saen na televisión, nin se ta
la delas pola radio non existen. Os sa
harauis --os fillos e os netos do vello 
Hass, que soñaba cos campos verdes 
e as casiñas brancas- non existen.• 

VOLVER AO REGO 

M aos tempos para a nobre
za. Primeiro a família real 

británica. Lago meten ·no cárcere de 
Sevilla ao Duque de Feria, acusado 
do rapto dunha menor (e iso que de
cían que tales delitos só os cometían 
os ex-presidiários). Despois o Rei de 
España mostra nunha reportaxe 
que non sabe prender unha moto. 
Don Juan de Barbón agoniza. Os 
australianos queren converterse en 
república, din que isa de estar baixo 
o manto da sua maxestade británica 
é un anacronismo. E ninguén se 
lembra xa de Ramoncin, el Rey del 
pollo frito. + 




