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O incidente 
parlamentário 
inquieta ao PP 

Beiras 
censurado 
Directrices estrictas dos 
responsábeis da TVG e de 
Xosé Luis Blanco, director 
da Rádio Galega, tratan de 
reducir á mínima expresión 
a preséncia de Xosé Ma
nuel Beiras nos méios de 
comunicación públicos ga
legas tanto en voz como en 
imaxes. As ordes emanan 
do xefe do gabinete de co
municación da Xunta de 
Galiza, Xesus Pérez Varela. 

Esta atitude púxose de ma
n if esto recentemente por 
mor do incidente parlamen
tário entre o presidente do 
Parlamento, Vitorino Nú
ñez, e o portavoz do BNG. 
Xosé Luis Blanco ordeou 
que non se emitira a voz de 
Beiras mália ser un dos 
dous principais implicados. 

Pérez Varela comunicouse 
tamén telefónicamente coa 
maioria dos méios de comu
nicación privados, emisoras 
e xornais, para "explicar" a 
postura da Xunta e a necesi
dade de relegar a Beiras "en 
defensa das institucións". 

Pérez Varela compareceu 
ante os meios de comunica
ción rodeado de significados 
membros do Partido Popu
lar, obviando asi a tradicio
nal división de funcións en
tre o governo e o partido. O 
PP emitiu tamén unha nota 
na que se repetian case tex
tualmente as declaracións 
do Presidente do Parlamen
to Vitorino Núñez, incurrindo 
asi igualmente nunha confu
sión de papeis entre parti
dos e o principal moderador 
do poder lexislativo. 

(páxina 7) 
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A inestabilidade dos prezos e o minifundismo chaman pala reordenación 
dun sector con futuro 

O país das flores 
Cunha importante capacidade de produción estacional de flor, e algunhas das mellares 
condicións para producir verde para acompañamento floral, Galiza afronta a ordenación 
·do sector da floricultura. Un mercado mundial dominado por Holanda, con políticas de 
mercado que aproveitan a barata man de obra e a escasa protección do meio ambiente 

nos paises subdesenvolvidos, conforman o marco no que ten que actuar, con pexas 
próprias do minifúndio, unha complicada estabilización de prezos rendíbeis e problemas 

derivados dunha política de transporte público deficiente. 

A Xunta insiste 
en cambiar 
terras de labor 
por eucaliptos 
Cambiar terras de labor por 
árbores de crecemento rápi
do. A Xunta proclama nova
m ente este propósito no 
Congreso Forestal Español 
que organizou en Ponteve
dra durante a semana. Para 
trocar os cultivos en explota
cións forestais de crecemen
to rápido, o Governo autóno
mo presidido por Manuel 
Fraga quer extender o aso
ciacionismo forestal e contar 
co apoio económico da CE, 
tal como xa anunciara no 
Curso de Economía e Políti
ca Forestal celebrado en 
Compostela no 90. 

(páxina 5) 

Lourenzo F. Prieto: 
10 campo está a recuperar 
o espíritu inovador que habia 
antes do 36' 
Ven de botar abaixo alguns dos mitos 
sobre o campo galega. Estudando a 
sociedade agrária de antes da guerra 
demostra que esta non sempre foi 
atrasada e que houbo un tempo no 
que os labregos galegas eran, polo 
menos moitos, activos e solidários, ca
paces de asumir tecnoloxias inovado
ras, nun proceso que só puido ser tron
zado por unha selecta represión que 
comezou no 36. Lourenzo Fernández 
Prieto, autor de Labregos con ciéncia 
(Estado, sociedade e innovación tecno
lóxica na agricultura galega, 1850-
1939), ven ,de recebir por esta obra, 
editada por Xerais, os prémios da Críti
ca e Lousada Dieguez, nos seus res
peitivos apartados de investigación. 

(páxinas 14 e 15) 



A flor ocupa na Galiza 2.000 postos de traballo fixos e 1.000 máis estacionais. A. IGLESIAS 

Nos sete últimos anos descendeu a superfície cultivada pero o sector 
ainda factura 3.000 millóns anuais 

A floricultura ten pendente a 
asignatura da comercialización 

XAN CARBAUA - HORÁCIO VIXANDE 

Despois dun crecimento espectacular, a superficie cultivada de flor en invernadoiro estabilizouse en algo máis de 
100 Has., cunha facturación de 3.000 millóns de pesetas e un ha dependéncia moi forte da diversificación sen 

planificar de cultivos e a incapacidade de soster os prezos. O consumo de flor por habitante medra en Europa e 
no conxunto do Estado e permanece virxe a capacidade de entrar no enorme mercado do verde para 

acompañamento floral. 
Ao pé do Baixo Mif'lo, a grande 
zona de cultivo de flor na Gali
za, os produtores botan as 
mans á cabeza coas decisións 
da RENFE. En Guillare!, a pou
cos quilómetros, adiantaron o 
horárlo de facturación, e agre
den directamente o subtil equilf • 
brlo de competltivldade dun pro
duto perecedelro. Para chegar 
aos mercados do Estado hal 
que sortear unha nova alfánde
g a Interior, ou recorrer aos 
transportes por estrada que non 
todos poden afrontar se non é 
mancomunadamente. Un sector 
que pasou en só cinco anos de 
ocupar 4·5 hectáreas ás 180 
Has. de 1985 e 120 actuais, 
cunha médla de 2.000 postes 
de traballo flxos e Importantes 
contrataclóns temporals, atópa
se asl cunha nova dlflculdade a 
engadlr á conta pendente da 

inestabilidade dos prezos e da 
insolidaridade nun sector que 
chama á reordenación. 

Segundo Alfonso Ruano, técni
co da Conselleria de Agricultura, 
o nível das explotacións de flor 
en Galiza é dos máis altos do 
mundo e a preparación profísio
n al dos agricultores é tamén 
elevada, aproveltándose asisa
damente unha longa tradición 
agrária. O sector agromou nos 
anos 70 Inducido desde as 
axénclas de extensión agrárla e 
experlmentou un elevado incre
mento á calor da crlse dos esta· 
lelros e da Citro~n, como alter
nativa na que investir os cartos 
das lndemnlzaclóns. De feíto as 
explotaclóns concéntranse no 
elxo Ferrol, Betanzos, Ponte
deume, polo Norde, e Ponteve
dra-Tui-Baixo Mino, polo Sul, 

con pequenas explotacións no 
Daza, Verin ou Ribadávia. A 
produción principal, nun princí
pío, foi o caravel, que ocupaba o 
80% dos invernadoiros, ainda 

O sector pasou 
en cinco anos 
de 4-5 hectáreas 
ás 180 de 1985 e 
120 actuais, cunha 
média de 2.000 
postas de traballo 
fixos. 

que na actualidade foí substitui
do potas bulbosas (iris, tulipán, 
gladiola, ... ), quedando un 4-5% 
para a rosa, o crisantemo e con
servando o caravel o 55% da 
superfície. Na actualídade estú
dase a posibílidade de noves 
cultivos de doada explotación. 

Cultura da flor 

O consumo da flor ten aumenta
do moito. No conxunto do Esta
do anda xa nas 850 pta por ha
bitante e ano, multiplicándose 
por cinco nos dez últimos anos 
na Galiza. Lonxe ainda das 
7 .000 pesetas dos alemáns ou 
as 2.300 dos xaponeses, pero 
por riba das 65 dos países do 
leste europeu. Aumentou o grao 
de sensibilización na prepara
ción floral e multiplicouse a 
abertura de floristerías, pero o 

sector de detallistas medra sen 
máis amparo que a autoforma
cíón -non haí estudos específi
cos na Formación Profísional-, 
ou os cursiños privados (en Si
lleda ou no centro de Salceda 
de Casetas que formou a 100 
profísionais nos últimos anos), 
demandándose a cada máis as 
actividades de arte floral, mes
mo por particulares que o con
templan na sua dimensión de 
acto cultural. O uso funerárío 
segue absorbendo no noso país 
case un 60% do consumo de 
flor, pero medra o puramente or
namental. Segundo Teresa Pé
rez Reyes, con anos de ofícío e 
venda na praza e na sua própria 
floristería, "ainda é moí pequena 
a profisionalídade e ademais hai 
que pelexar co intrusismo co
mercial, porque se vende cara-

(Pan á páxlna eegulnte) 
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'O verán é a mellar época para a flor galega' 
Os 12.000 m2 de terreo cuberto 
por invernadoiros que posúe 
Flores de Santa Tegra son ex
plotados mediante o sistema 
de sociedade agrária de trans
formación (SAT), un sistema 
que algo ten que ver co coope
rativismo e que permite o aba
ratamento dos custos. "Unha 
forma distinta de producir non é 
rendíbel -indica Xosé Manuel 
Portela, un dos catre sócios da 
SAT -, o mellar é botar man de 
sociedades como a nasa ou 
mediante o réxime familiar, isto 
non dá para pagar soldas, son 
moitas as horas que cómpre 
traballar". 

Flores de Santa Tegra, en Ta
bagón, á beira do Miño, perta 
da sua bocarribeira, naceu en 
Agosto do 91 e está a experi
mentar un crecimento especta
cular. "Si que ten futuro este 
sector, senón non teriamos in
vestido nel", asegura Xosé Ma
nuel. As espectativas de expan
sión posibilitaron duplicar o te
rreo cuberto por invernadoiros, 
que pasou de seis mil metros no 
92 a doce mil neste ano. 

As axudas que chegan da admi
nistración son superiores ás que 
disfrutan outras áreas da econo
mia, mais contado, os produto-

res quéixanse da sua escaseza 
nun sector tan novo. "As sub
vencións sempre faltan, esta
mos a ampliar grácias aos pla
nos comunitários, hai axudas 
que suben até o 50 por cen, pe
ro quedan no 29 na prática". 

"A competéncia depende das 
épocas do ano. De Maio a Xu
ño, cando xa se rematou a po
da en Andalucía, o mercado 
sulágase das flores ruins e pe
quenas que sobran nesa zona. 
Daquela os prezos baixan. Pe
ro este periodo está a rematar, 
e cando o faga virá a flor co
lombiana. Ainda asi o verán é 
un momento bon para Galiza. 
De Holanda non chega compe
téncia porque ten cultivos dis
tintos ao noso. Nós plantamos 
caravel, minicaravel, rosas , 

'A influéncia 
da CE, a respeito 
da entrada da flor 
foránea na Galiza, 
non foi negativa". 

nardos, lírios, gladíolos, panicu
latas e estatis". 

A influéncia da CE, a respeito da 
entrada de flor foránea na Gali
za, non foi negativa, segundo 
Xosé Manuel Portela. "Ao con
trário, estamos por unha maior 
abertura, para poder entrar con 
máis facilidades no mercado eu
ropeu. Houbo, en tempos, unha 
tentativa de colocar flor en ltália, 
pero o minifundismo que padece 
o sector impediuno". 

Outra queixa que manifesta es
te produtor ven motivada polas 
más comunicacións que ten a 
Galiza. "Chegar ao resto do Es
tado é lento. As flores só poden 
.botar en cámara un máximo de 
seis dias. O meio de transporte 
máis rápido é o ferrocarril, pero 
Rente está a nos pór difíceis as 
causas. Antes podíamos factu
rar ás oito ou nove da noite, 
agora ten que ser antes das 
seis da tarde, e cando é para 
enviar algo ao Cantábrico te
rnos que facelo ás dez e meia 
da mañá como hora límite. Asi 
non hai quen compita. Por todo 
isto ás veces ternos que botar 
man de transportes por estrada, 
claro que para as proximidades 
é o sistema que empregamos 
sempre", canta Portela. + 

A. IGLESIAS 

{Ven de páxina anterior) 
vel en calquer curruncho. Ade
mais hai un problema de edu
cación do gasto, que fai que o 
mercado aumente paseniño . 
Por exemplo , decorando unha 
casa hai quen gastan cantida
des sen taxa en móbeis e des
pois parécelle supérfluo gastar 
en flores. En canto á situación 
que ternos aqui o meirande pro
blema é do exceso de oferta 
descompensada coa calidade. 
Véñenche á porta con furgone
tas e oferécenche flor moi bara
ta e moi pouco escollida. Eu 
prefiro mercar algo máis caro e 
conseguir calidade máis unifica
da. De feito o éxito da flor que 
ven de fóra está nesa apresen
tación e en que a calidade é moi 
igual". 

dade para inspeccionar. Póden
se deter partidas, se se detec
tan por Sanidade contidos altos 
de pesticidas -entre a aplica
ción e a saida á venda debe pa
sar algun tempo-. Sen embar
go case nunca se pode ocupar 
de inspeccionar o escaso perso
al do que está dotado un depar
tamento como o de Calidade 
Agroalimentária, que non chega 
a ter unha dúcia de funcionários 
para cobrir todo o território gale
ga. 

das SAT (Sociedades Agrárias 
de Transformación) que son 
mistura de cooperativa e socie
dade anónima ou limitada, que 
agrupa entre 3 e 1 O invernadoi
ros de distintos proprietários por 
termo médio. 

Existen normas 
de calidade e 
embalaxe, 

ñen as mesmas posibilidades, 
pero tamén son os meses nos 
que o consumo descende e ca
en máis os prezos, polo que a 
procura de alternativas nos mer
cados exteriores é imprescindí
bel (ver recadro). 

Minifúndio e 
emprego intensivo 

pero non hai unha 
lexislación 
específica no 
sector. A tendéncia 
é deixar que se 
auto-regule. 

Alfonso Ruano apontaba a ne
cesidade da especialización, 
"cada explotación debería adi
carse nun cultivo concreto ainda 
que no conxunto houbese unha 
meirande diversificación dos 
cultuvos, de xeito que o proprie
tário dominara á perfeición to
das as técnicas". 

Existen normas de calidade e 
embalaxe, pero non hai unha le
xislación específica no sector. A 
tendéncia é deixar que se auto
regule o mercado por incapaci-

A elaboración e actualización 
estatística é moi escasa na flori
cultura galega. O sistema de co
operativas, que comezou ca pri
meiro impulso ao sector nos pri
meiros oitenta, viuse abaixo por 
problemas na base, e axudado 
porque tiña nacido moi de súpe
to. Na actualidade a modalidade 
máis habitual é o funcionamento 

O investimento actual por Hec
tárea dunha instalación remata
da é de 25 millóns, cun manti
mento e consumos anuais dou
tros 6 millóns por esa superfície. 
O produto médio bruto é de 15 
millóns/Ha-ano. Na actualidade 
a dimensión que se considera 
razonábel e de entre 3 e 5.000 
m2

, senda moitas delas familia
res , para diminuir custes sala
ríais, ainda a costa de xornadas 
de máis de catorce horas. O 
emprego médio é de dez perso
as por ano e hectárea fixas en 
plantel, subindo na época máis 
intensa (Maio a Setembro) a 
contratación de temporeiros. 
Precisamente o carácter esta
cional da flor galega -técnica-

mente é posíbel pero a un prezo 
disparatado soster a produción 
todo o ano nas nasas condi
cións climáticas- é unha das 
vantaxes e das eivas da nasa 
floricultura . Oferece flor cando 
outras partes do Estado non te-

Monopólio do mercado 

Holanda, desde as grandes sub
hastas de Aalsmeer e Wesling, 
controla o 80% do mercado 
mundial. Apesar da aparente 
transparéncia deste mecanismo, 
as maneiras de influir no prezo 
e nas producións son inumerá-

{Pasa á paxina seguinte) 

Flores libres na selva do mercado 
Con só dez anos de vida o sector da flor no noso país 
está chamando pala sua ordenación. Concebido no 
comezo da crise dos 80 como unha alternativa de 
desenvolvimento agrário na franxa costeira, favorecida 
por mellores condicións climatolóxicas, o sector ten que 
asimilar en tan só unha década, as lecións dunha 
implantación moi acelerada, na que se foi aprendendo 
sobre a marcha e non foi capaz de organizarse através 
dunha estrutura cooperativa efectiva e sen tensións. 

A flor, ao contrário dunha chea de produtos controlados 
pala PAC (Política Agrária Comun), non ten limitacións 
de cultivo ou produción por parte da Comunidade 
Económica Europea e topa no naso país unhas 
condicións climatolóxicas bastante asisadas, ainda que 
limitadas estacionalmente a cinco meses, e 
benefíciase, para a sua rápida implantación profisional 
no agro, dunha tradición agrária secular. Frente a esas 
vantaxes, como neutros sectores, xoga na sua contra a 
incapacidade de erguer mecanismos comerciais que 
garantan un nível de prezos competitivo e que sirvan 
para amortizar uns investimentos bastante elevados. 

Contado, como alternativa de produción ten un volume de 

facturación abondo como para que se estabeleza un ha 
lexislación específica, que regule o mercado e protexa a 
produción de flor de calidade. A maiores a Xunta, ao igual 
que consegue convénios coas grandes compañias de 
transporte para trasladar pelegrins no ano Xacobeo, pode 
presionar á Rente para estabelecer mellores sistemas de 
recollida ou a lbéria para lograr fletes máis baratos, de 
maneira que o prezo da flor galega sexa competitivo en 
mercados do Estado e europeus. 

Coa superfície de cultivo estabilizada, despois de que 
un tércio dos invernadoiros do 1985 se pasaran a 
cultivos de plantas ou productos de harta, é posíbel 
insistir na profisionalización do sector de detallistas, 
tentando incluir na Formación Profisional ou nunha 
estrutura do ensino público, cursos de capacitación na 
arte floral. Precisamente a mellor apresentación 
incrementa o valor engadido da flor e abre expectativas 
a un mercado para o que ternos excelentes condicións: 
o verde para acompañamento floral, que precisa un 
investimento moi baixo en capital, cultivo ao ar libre e 
grandes posibilidades de exportación. Unha alternativa 
rápida que tamén se pode enfrentará eucaliptización 
sen os graves custes que esta ten para o ecosistema. 

A tendéncia do mercado mundial, controlado 
férreamente por Holanda, onde se concentra o 
mercado de futuros da flor, é para conseguir benefícios 
sen pagar os custes ecolóxicos, aforrando en man de 
obra. Eduardo Galeano recollíao na sua intervención na 
Semana de Filosofía de Pontevedra, "Colómbia cultiva 
tulipáns para Holanda e rosas para Alemaña. As 
empresas holandesas envían as cebolas á sabana de 
Bogotá; as empresas alemás mandan os seus plantóns 
de roseiras á Boyacá. Así que as flores medran nas 
enormes plantacións, Holanda recolle os tulipáns, 
Alemaña as suas rosas e Colómbia fica cos seus 
salários de miséria e a terra contaminada polos · 
fertilizantes e as augas poluidas. Impunemente a Bayer 
e a Dow Chemical venden e producen na América 
Latina os fertilizantes e pesticidas proibidos na 
Alemaña e nos EEUU". 

Romper cos corsés impostas desde os grande5 centros 
económicos é un reto para os paises 
subdesenvolvidos, e tamén para un sector nac.ente, 
que en agros como o galega, loita por sair adiante 
frente a Estados xogan con cartas marcadas. • 

ANOSA TERRA 



Holanda, desde 
as grandes 
subhastas de 
Aalsmeer e 
Wesling, controla o 
80o/o do mercado 
mundial. 

(Ven de páxina anterior) 

beis. De feíto unha tendéncia 
que se observa é o ingreso de 
grandes partidas de flor de paí
ses como Colómbia, México, 
Turquia ou Kénia, nos que os 
investimentos son realizados 
por empresas europeas. Brasil, 
por exemplo, consegue un enor
me rendimento en terras do 
Matto Grosso, para o bulbo de 
gladiolo, e Holanda non dubida 
en producilo ali. Axudados por 
unha situación de subdesenvol
vi mento, poderes permis.ivos e 
nada proteccionistas, e sobreto
do man de obra moi barata e 
utilización sen control! de quími
cas proibidas no primeiro mun
do, as empresas eumpeas to
pan o lugar ideal para os seus 
investimentos. Tan igirande é a 
diferéncia nestes aspectos que 
nen a distáncia nen os cust.es 
de transporte lle tiran oompe1titíl
vidade á flor destes países. 

A maiores, outro mecanismo 
que permite manter a depen
déncia das grandes estruturas 
é a investigación en novas ,es
pécies e productos fitosanitá
rios : Os custes nesta matéria, 
cando se trata de idear novas 
espécies, dispáranse, e necesi
tan tnoita especialización. A in
xeñeria xenética, a experimen
tación de moitas probas que te-

. ñan .rendimento industrial, o 
control despois das enfermida
des, impiden que moitos paises 
acaden autonomía abando das 
sementes producidas polos la
bóratórios e mesmo dos produ
tos contras as pragas e as en
'fermidades. Ademais de pagar 
royalties por estas sementes, 
hai unha certa persecución in
ternacional ·para os produtores 
que xer ,,.. a semente destas 
variedad _ As investigacións 
agrárias rn. 3ta matéria non dei
xan acobillo aos románticos 
que procuran a rosa negra. 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A Mesa de Prezos de Silleda fracasou por estar lonxe dos produtores 

Exportar e comercializar a un prezo estabilizado 
retos para o sector 
"Cun minifúndio tan elevado, 
cooperativas de moi poucos 
sócios e armacéns familiares 
non se podía aspirar a unha 
estrutura de vendas séria. O 
marketing era imposíbel, non 
se podia pagar ao persoal ade
cuado ou, se se tiña, marchaba 
rapidamente en canto via as 
poucas posibilidades da em
presa". Así analisaba Alfonso 

Ruano as circunstáncias que 
levaron á primeira crise de 
venda de flor no 1985, "máis 
que pola abundáncia de oferta, 
pala má estrutura do sector e o 
medo do cultivador a non po
der vender os seus produtos". 

A flor galega é estacional. Pro
dúcese entre Maio e Setembro 
cando a demanda é menor e a 

explosión da flor natural non 
profisional tamén xoga á contra. 
Existe como alternativa a posi
bilidade de exportar a áreas do 
estado e Europa. Fixéronse in
tentos mandando flor á Suécia, 
ltália e mesmo EEUU, pero o 
custe dos fletes por avión para 
as pequenas cantidades envia
das non permitiu competir. Máis 
adiante, con apoio do Instituto 

de Comércio Exterior, tentouse 
ir a meio de camións ao Norte 
de ltália, recollendo e centrali
zando a embalaxe en Silleda, 
pero iso tamén elevaba os cus
tes e o proxecto fracasou. 

Con efecto o problema do 
transporte é moi importante e 
posibelmente sexa un dos pon
tos onde se pode incidir desde 

os poderes públicos. Porén de
cisións como as de Renfe na 
estación de Guillarei, adiantan
do várias horas o fin da factu
ración, é un duro golpe, senda 
o tren un dos transportes me
llares, por prezo e por horários 
(viaxa ás grandes cidades do 
Estado pola noite). Frente a 
esas dificuldades un minorista 
ten en dous días a flor holan
desa que desexa, que mesmo 
pode ter a sua orixe nun país 
latinoamericano ou da Africa. 

A política de tirar 
os prezos ten feito 
moito dano e ten 
dificil control sen a 
intervención da 
administración 

A caida de prezos 
por desorganización 
Elíseo Miguélez expuña nas 
Xornadas Técnicas Hortiflora de 
Tui, no 1991, unha realidade 
ainda vixente: a falta de profisio
nalidade no sector produtor e no 
comercializador. "Hai exceso de 
empresas, e en canto unha per
soa traballa tres meses nunha 

comercial, xa lle parece que sa
be, lárgase, compra unha furgo
neta de segunda man e, se ca
dra, monta un tenderete, un bai
xo sen cámara frigorífica, e xa 
quer empezar a vender, a criar 
unha empresa, e iso non pode 
ser; se non hai unha profisionali
zación, un coñecimento moito 
máis sério, unha adecuada pre
paración da flor que se poida 
vender en calquer mercado, que 
atenda ás demandas, non tes 
nada que facer". 

A política de tirar os prezos ten 
feíto moito dan o ao sector, e é 
de difícil control sen intervención 
dos poderes públicos. A homolo
gación das apresentacións, o 
control da calidade, a competén
cia mútua por falta de organiza
ción están ainda por resolver. 
Cando en Silleda se argallou un
ha Mesa de Prezos á que acu
dían produtores e maioristas pa
ra tentar chegar a acordes de 
prezos, a causa non durou moi
to, en parte porque a vila do De
za está moi distante das duas 
áreas de gran produción e non 
lles compensaba o despraza
mento. Actualmente a regulación 
faise desde o próprio mercado, 
sen que ninguén controle, día a 1 

dia, o cumprimento das normas, 
o que sempre vai en detrimento 
dos que coidan máis a calidade. 

Miguélez resumia na mesma 
conferéncia, "hai que pagar a 
calidade e para estimulala é fun
damental a preparación da flor e 
a boa apresentación: cortar ce
do, non telas ao sol, poñelas en
seguida a beber e ter conser
vantes para que logo o consu
midor quede satisfeito co produ
to. Un consumidor satisfeito 
sempre vai repetir a compra".+ 



NESTA SEMANA Nº574-17~E~~~~~~1: 5 
~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~-

Q R DEN A C l Ó N DO MONTE 

O Congreso Forestal de Pontevedra non fixo mención das pragas que asolan ao carballo e ao piñeiro 

A Xunta respalda aos empresários da madeira 
no seu plan de cambiar terras de labor por eucaliptos 
• G. LUCA DE TENA 

Cambiar terras de labor 
por árbores de 
crecemento rápido. A 
Xunta proclama 
novamente este propósito 
no Congreso Forestal 
Español que organizou en 
Pontevedra durante a 
semana. Para trocar os 
cultivos en explotacións 
forestais de crecemento 
rápido, o Governo 
autónomo quer extender o 
asociacionismo forestal e 
contar co apoio 
económico da CE, tal 
como xa anunciara no 
Curso de Economía e 
Política Forestal celebrado 
en Compostela no 90.' 

O Congreso adicou a meirande 
parte dos seus cinco dias de 
programa ao cultivo, mellora
mento e aplicacións industriais 
das espécies de crecemento rá
pido , con atención particular ás 
produtoras de pasta. Desde es
ta posición productivista , os 
congresistas abordaron o futuro 
da i ndústria dependente do 
monte, e pararon brevemente 
nas mellaras xenéticas e fisioló
xicas, a erosión, as pragas e os 
incéndios. A estratéxia política 
para o monte e a organización 
social dos proprietários (nunca 
citada como cooperativismo, se
non como asociacionismo) , fo
ron outros apartados especiais 
do programa. 

A Asociación Forestal de Gali
cia (AFG), constituida no ano 
1986 polos empresários da ma
deira, participou activamente 
nas xuntanzas, no mesmo pla
no institucional ca o Governo 
autónomo. A. Romero García, 
técnico da Consellaria de Agri
cultura, presentou a ponéncia 
A forestación das terras agrá
rias: unha nova Fraga para Eu
ropa? de par do directivo da 
AFG Francisco Dans del Valle. 

Ambos fixeron referéncia ao re
g u lamento comunitário 20/80 
polo que se preven axudas para 
mudar as terras de labor en ex
plotacións forestais intensivas. 
"A medida comunitária procura 
amortecer a sobreproducción e 
excedente de man de obra do 
agro europeo e establecer no 
canto bosques que benefícien 
ao conxunto da sociedade". Pe
ro a asisténcia económica da 
CE para esta modificación cua
litativa da terra só pode chegar 
pala via da reclamación demo
crática, que tanto a Consellaria 
como a AFG chaman asociacio
nismo. Que sexan os labregos 
os que cambien por eucaliptos 
o labor da terra. 

Xosé Carlos del Alama, director 
xeral de Montes, presentou a X. 
Pérez Vilariño como o grande 
ideólogo do Plan Forestal que o 
Governo autónomo levara ao 
Parlamento. O responsábel de 
Montes adicou palabras de ad
miración á proposta de Pérez 
Vilariño que recomendou cam
biar o termo utilidade polo eufe
mismo político rendabilidade, ao 
falarmos de explotación forestal 
e chamou a atención sobre o la
mentábel abandono do monte. 
Para o directivo da AFG, o ter
mo utilidade abrangue perfecta
mente os obxectivos da explota
ción do monte: a xeración de re
cursos e o rendemento en ter
mos políticos e sociais. Esta 
procura de apoios de base para 
a política forestal non é obstácu
lo "para que sexan precisamen
te os profisionais das ciencias 
forestais os que tomen as ren
das do deseño e ordenamento 
do monte". O bosque é moi im
portante para que o idioma valo
rativo (os ecoloxistas, segundo 
X. Pérez Vilariño) poda sustituir 
ao técnico "e a convicción su
brogarse á razón". 

O aserrio desaparece 

Nesta primeira xornada o enxe
ñeiro X. Sánchez Roca sinalou 
que no ano 201 O en Gal iza so
braría madeira de eucalipto e 
que esta árbore australiana 

A Exposición Forestal está preferentemente adicada a especies de crecemento rápido. 

Serias quen de xestionar un monte? Dentro da Exposición que forma parte do Con
greso Forestal, as preguntas e solucións do ordenador abrigan a recoñecer as ven
taxas económicas do eucalipto. 

sustituiría progresivamente ao 
piñeiro até reducir a indústria 
da serra a un vinte por cento do 
que hoxe significa. Coa deman
da mundial de pasta de papel 
polo chan e sen iniciativas pro
bábeis de instalación de novas 
celulosas até virado o ano 97 
("e non é nada seguro"), Sán
chez Roca di que o país terá un 
excedente de madeira de euca
lipto de un millón de metros cú-

bicos e ao mesmo tempo per
derá os aserradeiros , que hoxe 
dan máis de 30.000 empregos 
directos. Ainda que se adopta
sen decantado decisións indus
triais, o país rebordará inexorá
bel mente madeira da árbore 
australiana para mercados 
competidos, polo demáis, ca 
eucalipto baratísimo de Brasil, 
Uruguai e Arxentina. A supre
sión das axudas á exportación 

da CE agrava o cadro. O Plan 
Forestal tardaría 20 anos en 
aumentar a producción de pi
ñeiro, pero nesa altura apenas 
quedarán algúns aserradeiros 
modernizados . A solución que 
recomenda Sánchez Roca é 
axeitar os aserradeiros e as fá
bricas de taboeiros á madeira 
de eucalipto. 

Con todo, o enxeñeiro García 
Fuentes, que falou da fabrica
ción de taboeiros dixo que a 
porcentaxe de madeira de euca
lipto empregada por esta indús
tria seguía a ser mínima á espe
ra de que a investigación tecno
lóxica mellore ás aplicacións. 

Maria Teresa Esteban Bolea, 
ex-directora xeral do Meio Am
biente co governo da UCD, non 
mellorou as esperanzas de 
afastar esta enxurrada de euca
lipto para o 2000. A demanda 
das celulosas está coberta e as 
fábricas de pasta seguirán exce
sivamente contaminantes como 
para que nunha lexislación máis 
esixentes se poidan instalar. A 
ex-directora e actual membro da 
axéncia Ecoconsult descalificou 
o proxecto de celulosa para As 
Pontes e dixo que instalar un 
emisário nas rias era unha bar
baridade, se tomamos en canta 
a alta actividade biolóxica das 
augas. "Os emisários lograrían 
unha dilución de recibo en mar 
aberto, pero a costa galega é 
moi batida para que aguante ne
la un emisário e xa non digamos 
na Costa da Marte". 

Nun congreso adicado ao monte 
e celebrado en Pontevedra ("A 
cidade mereciao", dixo Fraga na 
inauguración) non houbo entre 
as 130 ponéncias presentadas 
nengunha que se referise espe
cíficamente á praga do carballo 
(Altica Quercentorum) nen á 
proliferación da procesionária 
sobre a degradada reserva do 
piñero, estatísticamente primei
ra espécie forestal do monte ga
lego. Só un panel do apartado 
de Enfermidades e Pragas Fo
res tais referiase á praga das 
carballeiras.+ 

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

Os ecoloxistas contaminan 
Algú ns conferenciantes do 
Congreso Forestal de Ponte
vedra coidan que a verdadei
ra erba ruin do monte son os 
ecoloxistas. Paulina Martí
nez Hermosilla, representan
te da Asociación para el Pro
greso Forestal (asociada coa 
AFG) pediu que se actuase 
contra a contaminación cul
tural dos ecoloxistas. Eduar
do Rojas e Miguel Crendes, 
da Confederación de Organi
zaciones de Selvicultores de 
España abogan por 'exten
der as boas ideas (para o 
monte) e con trapesar as ne
gativas". 

O ex-director do Centro de ln
vestigacións Forestais de Lou
rizán e actual presidente da 
Asociación Forestal de Galicia, 
Fernando Malina, pronunciou 
a conferéncia inaugural, nunha 
mesa presidida por Fraga lri-

barne, na que dixo que "os ar
gumentos dos científicos en 
matéria forestal nunca deben 
ser sustituidos pala dialéctica". 1 
Malina Rodríguez lembra que 
estas opinións "científicas" 
acaen coas dos pequenos pro
prietários do monte, que aco
lleron o eucalipto ca mesmo 
extraordinário interés que o 
Centro de lnvestigacións Fo
restais de Lourizán, a Funda
ción Empresa -Uníversidade 
ou a Empresa nacional de Ce
lulosas. 

As propostas de censura con
tra as opinións que contami
nan teñen· a sua expresión 
máis refinada na que defende 
Pérez Vilariño: os ecoloxistas 
son vilegos e queren urbanizar 
cos seus prexuícios o monte, 
até o límite de exclu ilo das no
vas técnicas e adiantos en sil
vicultura.+ 

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



DIAS 

• Ferrol Concello 
nuclearizado 

O Tribunal Superior de Xustiza 
estimou un recurso contencioso 
administrativo interposto pola 
Xunta de Galiza contra un 
acordo do pleno do Concello de 
Ferrol polo que se declaraba a 
desnuclearización -deste 
município. O fallo de Tribunal 
sigfnifiou a anulación dun 
acordo que declaraba 
desnuclearizado a Ferrol, tras a 
apresentación dunha moción 
neste sentido que tora 
interposta por EU e polo BNG.+ 

• Conferéncia de 
Viena sen 
Dalai Lama 

A negativa dada ao Dalai Lama 
a participar na Conferéncia 
Internacional sobre Direitos 
Humanos, que se está a 
celebrar en Viena, e o boicot 
feito por vários prémio nobel da 
paz, en sinal de solidariedade 
co Dalai Lama, capitalizou 
externamente a celebración do 
que pretendia ser un foro 
político internacional no que a 
ONU desempeñase un novo 
papel tras o fin da guerra fria. 

Xunto ao edificio onde o 
Secretário Xeral da ONU, 
Butros Gali, anunciaba que xa 
dispón dos novos 7.200 cascos 
azuis para intervir en Bósnia, as 
Organizacións Non 
Guvernamentais organizaban 
numerosos actos de denúncia 
das situacións de 
quebrantamento dos direitos 
humanos que suceden no 
mundo. Ante estas protestas, 
máis ou menos anecdóticas, 
quedou semi escurecida a 
realizada polos EEUU, a 
verdadeira proposta forza da 
reunión: a posibilidade de usar a 
forza contra daqueles que non 
os respeiten, ben mediante a 
intervención directa como en 
Somálía, ben indirectamente 
como xa están a facer en Cuba, 
mediante o xenocídio dos 
cubanos que receben toda clase 
de enfermidades polas 
caréncias impostas polo 
bloqueo. Todo porque non 
gastan do réxime castrista. + 

•Os cascos azúis 
mataron a civis 
en Somália 

Vintetrés civís somalies 
resultaron mortos o pasado 
Domingo, dia 13, por balas 
disparadas por cascos azuis de 
nacionalidade paquistani. As 
martes foron calificadas como 
unha matanza polo ministro de 
Defensa de ltália, Fabio Fabbri, 
que solicitou o acuartelamento 
de todos os cascos azuis de 
Paquistán. 

Fabbri trasladouse a Mogadíscio 
para investigar o asasinato das 
23 persoas e arrincou da ONU o 

XOSE LOIS 

compromiso de controlar con 
maior dilixéncia a actuación dos 
cascos azuis. Porén, o ministro 
italiano non logrou que se 
cumpriran totalmente as suas 
intencións, por canto o 
presidente en funcións do 
Consello de Seguridade da 
ONU, Juan António Yañez, 
anunciou o pleno apoio das 
Nacións Unidas ás accións dos 
cascos azuis contra os señores 
da guerra, facultando aos 
americanos a bombardear os 
asentamentos dos cidadáns que 
consideran rebeldes.+ 

•O Supremo 
revisará os 
sucesos de 
Allariz 

O Tribunal Supremo estudiará o 
vindeiro Luns, dia 21, a 
senténcia absolutória da 

Audiéncia Provincial de Ourense 
a favor de once viciños de 
Allariz, que participaran nas 
protestas contra o Governo 
municipal, daquela presidido polo 
popular Leopoldo Pérez Camba. 

O fiscal xefe da Audiéncia de 
Ourense apresentou un recurso 
de casación contra a senténcia 
absolutória dictada no seu dia, e 
que exculpaba aos once 
encausados, entre os que 
estaban o actual alcalde, Anxo 
Quintana, o tenente-alcalde, 
Francisco García, e o 
concelleiro António Nogueira. 

A senténcia palas acusacións 
de sedición, desordes públicas , 
desacato e danos, será revisada 
polo Supremo, para confirmala 
ou emitir unha nova, pero non 
se producirá outra vista da 
causa. Mentres tanto agárdase 
ainda a que se celebre a 
primeira vista contra Pérez 
Camba.+ 

• O IPC na Galiza 
subiu por riba do 
do Estado 

No mes de Maio aumentou 
un 0,4 por cen a inflación na 
Galiza, un ha décima máis 
que no resto do Estado, 
onde no mesmo periodo o 
IPC incrementouse nun 0,3 
por cento. 

A inflación interanual 
situouse tanto na Galiza 
como no Estado no 4,6 por 
cen, cun incremento do 2, 1 
por cento no que vai de ano. 
Pontevedra é a província da 
Gal iza que maior inflación 
acumula desde princípios de 
ano, cun 2,4 por cento, por 
diante da Coruña, cun 2,2 
por cento e Lugo e Ourense, 
ambas cun 1,8 por cento. 

Por sectores, foron o 
transporte, cun 7,2 por cento, 
a vivencia, un 6,7 por cento, 
o ócio e a cultura, cun 6,4 
por cento e o menaxe, co 6 
por cento, os que rexistaron 
tendencias máis alcistas, 
frente á alimentación, que só 
subiu un 0,8 por cento. • 

•A Crida disólvese 
ante o avance de 
ERC 

O vindeiro dia 29, a 
organización 
independentista catalana 
Crida a la Solidaritat 
procederá á sua 
autodisolución ao considerar 
que o seu espazo político foi 
ocupado pola consolidación 
do proxecto independentista 
de Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

A Crida contaba con doce 
anos de existéncia e tiña 
3.500 sócios e uns 400 
militantes activos. As suas 
actividades consistían na 
reivindicación da 
autodeterminación e na 
defensa da língua e cultura 
cataláns. 

A disolución desta 
organización estaba a ser 
debatida polos seus 
membros desde princípios 
de ano. O dirixente de ERG, 
Angel Colom, que tamén o 
foi da Crida, mostrou a sua 
ledícia e, ao tempo a sua 
preocupación por canto esta 
organización deixa un 
valeiro na sociedade civil.• 

• Apreixados dous barcos con droga a bordo 
A pasada fin de semana foron apreixadas duas embarcacións que transportaban droga nas proximi
dades das costas galegas. O Sábado dia 12 o Servizo de Vixiáncia Alfaldengária interceitaba perto da 
fronteira galaico portuguesa ao pesqueiro Nueva Castilla, que procedia de Marrocos e que ia cargado 
con catro toneladas de hachís. Foron detidos os cinco tripulantes máis outras tres persoas en terra. 
Durante o Domingo, o barco, que estaba amarrado no porto de Vigo, afundiuse misteriosamente. 

Ese mesmo 
Domingo 
unha nova 
operación 
contra o con
t rab ando de 
droga saldou
se ca aprei
xamento do 
mercante 
Mar Tere, 
que navigaba 
por augas do 
Atlántico, en
tre Azores e 
Madeira, 
ocultando 
duas tonela
das de cocai
n a a bordo. 
Os seus nove 
tripulantes, e 
oito galegas 
que estaba 
en terra foron 
detidos. + 

•A visita de Xoán 
Paulo 11 

O máximo responsábel da lgrexa Católi
ca, Xoán Paulo 11, realizou unha visita 
de estado a España. Dentro dela desta
ca as entrevistas cos membros da Casa 
Real española, que aproveitaron para 
pór de manifesto as prebendas conse
guidas pola lgrexa Católica, asi como co 
Presidente do Governo, encentro frus
trante para unha parte dos católicos que 
agardaban ter xa na Moncloa a José 
Maria Aznar. 

A outra parte da visita, ademáis de ina
gurar unha nova-vella catedral en Ma
drid, estivo centrada en demostrar a for
za que o catolicismo ten en España. O 
Congreso Eucarístico de Sevilla, como 
todos os que se teñen celebrado, teñen 
por obxecto precisamente, "mostrar a 
forza dos creentes católicos a toda a so
ciedade". En consonáncia con esta in
tención o Papa pediulles aos seus fieis 
que sairan a evanxelizar de novo. Esta 
petición entronca co canto que realizou a 
misión evanxelizadora de España en 
América. Estas ideas non ian moi en 
consonáncia co Xacobeo, polo que o 
bispo polaco non veu a Galiza, limitándo
se a felicitar aos bispos polo evento .+ 

• Cid Harguindei 
inabilitado 
definitivamente 

O Tribunal Constitucional denegou o re
curso de amparo apresentado ante el 
polo ex alcalde de Verin, o membro do 
PP, Santiago Cid Harguindei. 

O Tribunal Supremo condenara a Cid 
Harguindei a dez anos e médio de inha
bilitación para o exercício de carregos 
públicos pala comisión dun delito de 
prevaricación ao negarse a dar informa
cións públicas e pór eivas ao traballo da 
oposición municipal . 

Cid Harguindei terá que abandonar os 
seus postas de concelleiro en Verin e 
Deputado Provincial en Ourense. Porén , 
o ex alcalde de Verin non abandonará 
os postas de responsabilidade que ocu
pa no seo do Partido Popular, asi o 
anunciaron os responsábeis galegas , 
esquecendo as promesas eleitorais de 
hai só uns días. Entre estes cargos está 
o de Conselleiro da RTVG. 

Tras a senténcia do Constitucional, Cid 
Harguindei non ten nengun outro meca
nismo de recurso ante os tribunais . + 

•Os CAF contra a 
selectividade e os 
numerus clausus 

Os Comités abertos de F acu Id ad e ve
ñen de manifestar a sua oposición ao 
sistema de selección universitária, ante 
a celebración, o dia 17, das probas da 
Selectividade na Galiza. 

"Seguimos a rexeitar o sistema de selec
ción, nomeadamente Selectividade e 
Numerus Clausus, que supoñen un pro
ceso segregador, que xuntamente coa 
selección económica que se segue a dar 
(taxas elevadas, prezos abusivos dos pi
sos ... ) leva a unha elitización da universi
dade cada vez maior. Esta desigualdade 
no acceso á universidade defínese en 
función do resultado das probas do se
lectivo e das notas do bacharelato, clara
mente marcadas polos centros dos que 
se provén, adquirindo un alto grado de 
arbitrariedade no caso dos centros priva
dos que inflan notas ao longo do bacha 

en relato, filtran exames ... situando aos 
~ seus alunos nunha clara situación de su
~ perioridade'', indica a nota dos CAF. + 
o 
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GALIZA E M NDO 
P-ARLAMENTO 

A teimosia de Fraga lribarne 
por reformar o regulamento 
parlamentário antes de que 

remate esta lexislatura está a 
levar a un deterioro 

irreversíbel do lexislativo, 
convertido o Presidente do 

Parlamento, na vez de árbitro 
diáfano, en "inxeñeiro do 
muro", segundo as su as 

próprias palabras. O empeño 
en cumprir a función 

encomendada polo seu 

O NOSO É UN PARTIDO SEN Fl5UJ?AS 
AQUÍ NON AI>M\TJMOS NtN A DIVISlóN ' 

1'E R)DE RES 
partido, lévao a un 
nervosismo tal que lle fai saltar 
todas as normas de 
funcionamento, como puxeron 
unánimemente de manifesto 
os membros da oposición 
cando decidiu expulsar ao 
deputado do BNG, Xosé 
Manuel Beiras, por pedir a 
palabra para unha cuestión de 
orde, cando se levaba xa unha 
hora debatindo sobre a validez 

Vitorino Núñez incumpriu as máis elementais normas parlamentárias 

A oposición unánime 
en criticar a expulsión de Beiras 
•A.E. 

-Coa vénia, señor Presidente, 
pido a palabra. 

-Para que quer a palabra, Se
ñor Beiras. 

-Para unha cuestión de arde. 
-Cite o artigo ou artigos nos 

que se basea. Ten un minuto 
para expela. 

-Artigo 42, señor Presidente . 
Impugno a convocatória desta 
Comisión de Regulamento 
por non ser convocado no 
prazo e xeito prescrito regula
mentariamente. 

-Non hai lugar a impugnación, 
o procedimento foi o correcto. 
Prosegue a sesión. 

Este diálogo teria sido o normal 
parlamentáriamente , seguindo o 
estipulado no artigo 77 do Regu
lamento do Parlamento de Gali
za, que recolle que "en calquer 
estado do debate, un Deputado 
poderá pedir a observáncia do 

regulamento . A este efecto de
berá citar o artigo ou artigas dos 
que reclama a sua aplicación. 
Non caberá por este motivo de
bate nengun debendo de acatar
se a resolución que a presidén
cia adopte á vista da alegación 
feita". Asi veu ocorrendo até a 
data do 15 de Xuño. 

Pero na comisión celebrada ne
sa data, Vitorino Núñez empe
ñouse en non deixar espoñer a 
cuestión de orde. Segundo a 
sua argumentación o deputado 
Beiras non é membro da comi
sión, ainda que recoñece que si 
foi convocado para defender as 
suas emendas , polo que non 
podia faltar. Asi, un trámite que 
teria que solventarse en dous 
minutos, deu lugar á suspensión 
da sesión. Ainda que o deputa
do en cuestión non tivese razón, 
a función do Presidente é arbi
trar e non tentar sempre deixar 
sentado que eu son quen man-

do. Neste caso as cuestións de 
orde levaban xa ocupando máis 
dunha hora de debate. 

Críticas unánimes 
da oposición 
Santos Oujo (CG) foi contunden
te ao afirmar que "un deputado 
ten direito a ser escoitado". Antó
nio Carro, vicepresidente segun
do do parlamento, tamén foi críti
co co seu compañeiro de mesa 
presidencial ao afirmar que "non 
se pode ser xuiz e parte'', e Ca
milo Nogueira (UG) dixo que o in
cidente era "unha mostra da va
salaxe de Núñez a Fraga". Ade
máis, os distintos portavoces ta
mén coincidiron ao afirmar que "o 
Presidente está a magnificar o in
cidente, non foi tan importante". 
Minutos antes, Vitorino Núñez, 
nervioso e desencaixado, acom
pañado de membros do PP, afir
maría nunha rolda de prensa que 
"o incidente foi o máis grave dun 

parlamento español e vou facer 
que caia todo o peso da lei sobre 
Beiras". 

Pola sua banda, o BNG arreme
teu contra Vitorino afirmando que 
"ignora os máis elementais prin
cípios democráticos dunha Cá
mara", en palabras de Xosé Ma
nuel Beiras, que replicou aos ar
gumentos do Presidente aducin
do que "se estou na comisión po
do talar e se non estou, como el 
di, non pode expulsarme". Pala 
sua banda, Bautista Álvarez acu
sou a Núñez de estar sometido 
aos ditados de Fraga "até o pon
to de cometer numerosas irregu
laridades de procedimento. A 
prostitución a que somete á Cá
mara non ten precedentes nen 
neste Parlamento nen en nengun 
do estado. Este é un escándalo 
e nós non podemos abdicar das 
nasas responsabilidades". 

Os restantes portavoces dos gru-

pos tamén aproveitaron a oca
sión para criticar a reforma que o 
PP pretende facer do Regula
mento e o seu procedimento par
lamentário. Antolin Sánchez Pre
sedo calificou de "aberrante" a 
iniciativa do PP de reformar o 
Regulamento rachando o con
senso que debe de rexir as re
glas de xogo. O seu compañeiro 
Ceferino Díaz acusou a Fraga de 
tratar de situar a primacia da 
Xunta sobre o Parlamento. Do
mingo Meriano (UG) concluiu 
que "non hai Parlamento, o trá
mite da ponéncia foi a negación 
da vida parlamentária". Pala sua 
banda, Cándido Sánchez Casti
ñeiras (CG) dixo que o espectá
culo dado por Vitorino Núñez era 
a "mostrada prepoténcia do PP", 
afirmando que a loita contra o 
Regulamento era unha "loita pala 
liberdade". Camilo Nogueira, fi
nalmente, afirmou que Fraga, 
agora, na vez de dicer "a rua é 
miña, di,o parlamento é meli'.+ 

O nervosismo reinante no aparato parti
dário do PP na Galiza contrasta, cal por
co con canga , coas suas afirmacións 
triunfalistas sobre a seguridade de aca
dar maioria absoluta nas próximas elei
cións autonómicas. A teimosia en deixar 
reformado o Regulamento parlamentário 
nesta lexislatura, ainda que sexa a costa 
de cargarse o consenso existente até de 
agora nestes temas, de crispar o Parla
mento e de queimar ao seu Presidente, 
só pode deberse á necesidade de asegu
rarse, no caso dunha maioria relativa, un 
funcionamento parlamentar no que a 
Xunta terá a primacia sobre o Parlamen-

QUE TEME O PP? 
mada só polo PP ... Tanto celo está a po
ñer no seu cometido que a máis mínima 
contrariedade fáille perder a compostura. 
E se é Be iras ... Se é Be iras máis. Outra 
das ardes é a de "Beiras non debe ter 
protagonismo". Pero coa cabeza quente 
como a ten, non se está a dar canta de 
que é precisamente el , coa sua atitude, o 
que lle dá o protagonismo ao portavoz 
nacionalista. Despois teñen que vir des
de a Secretaria da Comunicación e cha
mar aos meios para recordarlles que 
"Beiras só procura protagonismo ... Xa sa
bes, polo ben das institucións ... " Na 
RTVG hai unha orde: "Beiras non sai". + 
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to. Necesidade adubiada coa dose de 
autoritarismo que caracteriza a figura e a 
traxectória política de Fraga lribarne. 

Asi , a reforma do regulamento voltouse 
cuestión prioritária no traballo parlamen
tário do PP. Vitorino Núñez, un Presiden
te acusado polos sectores máis reaccio
nários do seu partido de complacente, re-

cibiu a orde expresa de Fraga de que es
te trámite parlamentário debia estar re
matado antes de disolver a Cámara. Des
pois de certos cambaleos asumiu a arde 
con todas as consecuéncias. Aumentou 
os dias e as horas dos debates en po
néncia, deulles prioridade absoluta, con
seguiu que a oposición en pleno abando
nase a comisión, recibiu a ponéncia fir-
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P.ERÍODO POST-ELEITORAL 

Acorde sobre o emprego e governo estábel 
foi a leitura que realizou dos resultados eleitorais 

Felipe González pretende un acordo social 
cos sindicatos e un pacto con PNV e CiU 
•A.E. 

A Comisión Executiva 
do PSOE facultou a 
Felipe González para 
negociar pactos que 
fagan posíbel unha 
lexislatura estábel. 
Duas son as 
prioridades do 
dirixente socialista: 
lograr un pacto social 
cos sindicatos e ter un 
governo cos apoios 
suficientes para poder 
cumprir os acordos de 
Maastricht. Ambas 
semellaban até agora 
irreconciliábeis. 

Felipe González deu a coñecer 
cal era a mensaxe que el perce
beu dos eleitores o 6 de Xuño e 
deu a coñecer a sua Jeitura na 
reunión da Executiva celebrada 
o 14 de Xuño. Segundo o candi
dato a Presidente do Governo 
os votantes socialistas fixérono, 
preferentemente, "por un gover
no estábel", demandando , ade
mais, "un acorde social". O pro
blema que se lle apresenta ago
ra ao Secretário Xeral do PSOE, 
que levará o peso das negocia
cións, é como compaxinar am
bas premisas que semellan ca
se incompatíbeis. 

A primeira aposta de González 
é un governo estábel que permi
ta seguir adiante cos pactos de 
Maastricht. Para logralo tentará 
implicar a CiU e PNV nunha co
alición governamental, ou, no 
seu defecto, un pacto de lexisla-

ANXO IGLESIAS 

tura. Esta primeira opción é es
collida por tres razóns. Primeira
mente porque pretende asegu
rarse que os nacionalistas cata
láns e bascas conservadores 
podan chegar a facer unha fron
te comun coa direita española 
que pudese desestabilizar o seu 
governo. En segundo lugar con
sidera que este acorde é máis 
factíbel porque o ideário econó
mico dos posíbeis aliados está 
próximo ao PSOE, sobretodo a 
respeito dos acordos económi
cos europeus. Por se isto for 
pouco, esta alianza permitiríalle 
a Felipe González centrar ainda 
máis ao PSOE no panorama po-
1 ítico e avanzar na construción 
do partido neoliberal que el pro
xecta. Ao mesmo tempo, como 
Presidente dun governo de coa
lición, escaparia de xeito máis 
fácil ao control do seu próprio 
partido, outra das suas teimas. 

Vender este acordo 

Un dos primeiros problemas co 
que se atopa é o de como ven
der este acordo a dous sectores 
que estarian apostas: ás outras 
autonomias, sobretodo a aque
las nas que o PSOE ten maioria 
(precisamente as máis reticen
tes) e a sectores sociais de es
querdas. 

A primeira idea a manexar é a da 
necesidade dun governo estábel 
que só CiU e PNV poden garan
tir. Ao mesmo tempo suxírese a 
idea de que esta alianza teria un 
"rango histórico", ao responsabili
zar a estes partidos nacionalistas 
na "governabilidade de España''. 
No caso de chegar a un acordo, 
e para coutar as reticéncias dos 
socialistas andaluces e extreme
ños, asi como do presidente ma
drileño, Joaquín Leguina, tenta-

Mentres os 
socialistas 
cataláns 
están a 
presionar 
para que 
se teñan 
en conta 
os 
intereses 
da sua 
nación, 
os galegos 
seguen a 
oficiar de 
comparsas 

rian acreditar diante da opinión 
pública que tanto bascos como 
cataláns "non obteñen nengun 
priviléxio e que están dispostos a 
responsabilizarse da governabili
dade de toda España e non só 
do seu território". 

Ainda que o PSOE non descarta 
tamén que no acordo poda en
trar Izquierda Unida, González é 
totalmente reticente a un pacto 
de governo, sobretodo en solitá
rio, coa coalición liderada por 
Julio Anguita. A razón principal 
esgrimida polo presidente en 
funcións é a da imaxe de "bipo
larización social que se podía 
criar''. A sua coartada é a de 
que Izquierda Unida ten reticén
cias ante a integración europea. 

Ante esta desculpa 1 U manobrou 
con presteza acadando un acor
do entre as diferentes tendén-

r--------------------------------, 
1 - HISTORIA DE GALICIA -

: A CULTURA CASTREXA . 
1 

FRANCISCO CALO 

1 Hai cousa de 15 ou 20 anos era tan pouco o 

1 que se sabía sobre esta cultura que facer un 
libro sobre ela non tiña demasiados 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

problemas. Os avances, as investigacións sobre 
tantos aspectos fan que teña mudado a 
situación. 

Con este volume preténdese levar ao grande 
público uns coñecementos sobre o que foi a 
Cultura Castrexa, introducindo na1guns 
apartados ideas novedosas. 

Numerosas citas e a principal bibliografía 
sobre cada tema divulgan e facilitan o camiño aos lectores interesados. 

-EDICIÓNS 
ABOIADU& 

E~ PREPARACIÓN: 

5.- O Reino de Galicia, 

7 
de X. Armas Castro. 

.- A igrexa galega, 
de Francisco Carballo. 

8.- A burguesía galega, 

9 
de X. R. Barreiro. 

.- A desamortización, 
de Ramón Villares. 

10.- Historia económica contemporánea, 

1 
de Xoán Carmona. 

2.- lingua e Historia, 
de Santiago Esteban. 

13.- Prensa e outros medios de comunicación, 

16 de G. Lu~a de Tena . 
.- O Agrarismo, 

de Henrique Hervés . 
18.- O nacionalismo, 

de Xusto Beramendi. 
19.- Guerra civil e Resistencia antifranquista, 

de Bernardo Máiz. 
20.- Transición e autonomía, 

de X. R. Quintana/ A. Romasanta / M. Valcarcel. 

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

cias para mostrarlle ao PSOE a 
sua disposición a "articular un
has bases políticas e programá
ticas de esquerdas que podan 
ser aprobadas maioritariamente 
no Parlamento". Ao mesmo tem
po, afirman que as diferéncias 
pasadas sobre Maastricht non 
poden ser agora unha desculpa 
para un pacto post-eleitoral. 

González rexeita sobretodo un 
pacto con 1 U porque seria esco
rar ao seu partido cara a es
querda, apartándoo do neolibe
ralismo, pero no PSOE non to- · 
dos pensan igual. Hai quen con
sidera, como Matilde Fernández 
e Múgica, que os socialistas se
guirán no governo "grácias a un 
voto de esquerdas". O sector de 
Izquierda Socialista e alguns 
guerristas tamén pretenden que 
o recámbio sexa para recuperar 
alguns sinais de identidade per
didos nestes dez anos. Pala sua 
banda, os cataláns e Leguina 
mostran as dificuldades que te
ria o PSOE, que governa nas 
principais cidades de ambas co
munidades (agás Madrid) con 
apoio de IU, para seguirá frente 
dos concellos. Os pactos muni
cipais terian que recomporse , 
tendo que procurar en Catalun
ya a CiU de novo aliado. 

Os sindicatos 

González pretende oferecerlle a 
IU acordos pontuais para poder 
superar as dificuldades antes 
expostas, pero, sobretodo, para 
posibilitar un acordo cos sindi
catos, pois considera que "non 
ten que existir contradición entre 
pactar preferentemente cos na
cionalistas e lago facer un pacto 
social cos sindicatos e acordos 
pontuais con IU". Na teoria a 
contradición non existe, pero na 
prática as dificuldades van ser 
maiores pois foron precisamen
te os sindicatos os que se opu
x e ron máis tenazmente aos 
Acordos de Maastricht, como 
causa da difícil situación dos 
traballadores. 

Apontalar a política de conver
xéncia europea, cos acordes vi
xentes, e lograr a prioridade do 
pacto social, semella, cando 
menos, difícil. Por iso González 
pretende non ter en contra di
rectamente a IU e, senón, ga
ñarse, se fai falta ao sector re
novador. Por esta via tenta ter 
controlada ás CCOO. A mano
bra coa UGT comezou nas dis
tintas federacións, ás que pre
tenden enfrentar coa Executiva 
Federal e co próprio Nicolás Re
dondo. De momento e ante a 
reunión do comité federal a ce
lebrar o 24 e 25 de Xullo, as fe
deracións controladas directa
mente polo PSOE van propor 
"unhas negociacións sen condi
cións". Pero IU tamén citou aos 
sindicatos para que aproben as 
suas condicións de governo, 
con elas apresentarase ante Fe
lipe González. As intencións do 
número un semellan claras, pe
ro os demais tamén teñen as 
suas prioridades. Comezan as 
negociacións. • 



A NOSA TERRA. 9 
Nº 574-17DE XUÑO DE 1993 

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

(~~~~-
IUW' 

PRINCllllALll 
-----~-' 

~ 
CuLTu:RA 
< '' N <: F l. l r; 11 r V 1 fj ,, 

-=··r-
e > 

,..........---~ 

e > 
,..........---~ 

.. 

Entrada gratuita, excepto arredor do Escenario. 

A PARTIR DAS 17,00 HORAS 



EMIGRANTES E RETORNADOS 

Segundo os ponentes no congreso de Oleiros 

Tres mil familias emigradas 
retornan anualmente á Galiza 
•H.V. 

O retorno de emigrantes á 
Galiza está a resultar 
problemático pala 
procedéncia dos mesmos. 
A volta desde países da 
Europa resulta asimilábel 
porque a miúdo regresan 
con abondosos recursos 
para se manter, pero a 
meirande parte dos 
emigrantes que retornan 
ao naso país fanno 
procedentes de 
Latinoamérica, onde as 
pensións que disfrutan 
son de contia mínima. 
Oeste e doutros 
problemas relacionados 
coa cuestión vense de dar 
canta o pasado fin de 
semana -do 11 ao 13 de 
Xuño-, un congreso sobre 
a imigración, que se 
celebrou en Oleiros. 

O Vicepresidente da Asociación 
Galega de Traballo Social Co
munitário, Xácome Santos Ga
yoso, en calidade de represen
tante dos organizadores, anali
sou un problema que vai agra
varse nos anos vindeiros, mais 
non quixo avanzar unha canti
dade aproximada de persoas 
que retornarán. Contodo, fixo 
unha estimación porcentual a 
respeito dos galegas residentes 
nalguns Estados, como Arxenti
na. Ali viven máis de meio mi
llón de galegas, e Santos calcu
lou que un cinco por cento po
derian decidir o seu retorno, a 
cantidade total seria de 25.000. 

Xácome Santos recordou que 
unha porción integrante da emi
gración perdeu parte das suas 
raigames, ao contrário do que 
sucedeu coa emigración noutros 
estados da Europa que, debido 
á proximidade xeográfica, man
tivo contacto coa terra. 

Acollida de imigrantes 

O caso contrário, os imigrantes 
que viven no Estado español e 
na Europa, ocuparon os primei
ros debates do encontro. Irene 
García, xefa de área de progra-

Despois de moitas décadas os emigrantes voltan á Terra e síntense alleos. Na foto, 
emigrantes nos anos 20 na América amosando o billete de volta. 

mas de servizos sociais do mi
nistério de Asuntos Sociais fixo 
unha reflexión en torno á situa
ción das persoas que viven na 
emigración e lembrou que frente 
ao. abandono e á marxinación, 
as sociedades tiñan que procu
rar a integración destes colecti
vos. Neste sentido, Irene García 
dixo que integración leva consi
go o oferecimento de viver con 
normalidade no país de acollida. 
Para a ponente isto implica dar 
acceso á educación, á forma
ción profisional, á vivencia e ao 
coñecimento do idioma. 

O feito de o Estado español es
tar a se converter en país de 
acollida foi analisado con pro
fundidade neste congreso. 

O encentro de inmigración e re
tornados tamén contou coa pre
senza de membros do colectivo 
que era estudado. Na interven
ción do Presidente da Asociación 
polos Direitos do Emigrante Gale
ga, Luís Pérez Leira, foron apor
tados máis dados sobre a cues
tión. Tres mil famílias galegas re
tornan anualmente, informou Pé-

rez Leira, quen tamén manifestou 
a sua queixa polo Estado espa
ñol non ter en conta a este colec
tivo no momento de lexislar. A in
tervención de Pérez Leira tamén 
serviu para pór de manifesto a 
auséncia de programas para re
tornados: "no momento do retor
no -dixo-, a sociedade esquece a 
contribución da emigración gale
ga ao desenvolvimento económi
co e cultural do país". 

"As segundas xeracións de gale
gas enriquecen a cultura galega 
con novas aportacións culturais, 
volven cun valor engadido. O 
emigrante marchou só coa sua 
maleta, os seus tillos retornan á 
terra con títulos universitários", 
asegurou Luís Pérez Leira. 

Contra as denúncias de desasis
téncia por parte da administra
ción, Delfín Fernández Alvarez, 
da oficina do ministério de Asun
tos Sociais na Galiza desmentiu 
que non houbese política sobre 
retornados, e situou na falta de 
información a eiva máis impor
tante que teñen que suportar os 
emigrantes que regresan.+ 

;---------------------------------------------------------------------------, 
Regulada a pensión non contributiva 

• para os emigrantes sen recursos 
Un Real Decreto do Ministério 
de Traballo e Seguridade So
cial, 728/1993 de 21 de Maio, 
publicado no BOE, ven a paliar 
parcialmente a situación de 
25.000 emigrantes en países 
latino-americanos que están 
nunha situación económica de
licada e que non tiñan direito a 
nengun tipo de pensión nen 
axuda asistencial. 

comunidades, ardes e organi
zacións relixiosas que, polas 
suas regras, estexan abrigadas 
a lles prestar asisténcia. 

to contempla unha série de si
tuacións familiares que dan di
reito ao incremento da pensión. 

O procedimento para a solicitu-
0 cálculo destas pensións asis- de de pensión iníciase apre-
tenciais, segundo marca o pró- sentando a solicitude nas Con-
prio Real Decreto, tarase en sellarias Laborais das Embai-
base ao €1Ue fixe a-Lei de Pre- xadas, nas Seccións de Asun-
supostos Xerais para a pensión tos Laborais e Seguridade So-
de xubilación non contributiva. cial dos Consulados e deberán 
A partir desa contia determina- ir acompañadas de pasaporte 

O Real Decreto, publicado xus- rase a base de cálculo corres- ou certificación consular de ins-
to antes das eleicións, dá direi- pondente- a cada país de resi- crición no Rexisto de Matrícula 
to á pensión asistencial por ve- déncia dos beneticiários, que como residente, declaración 
llez a aqueles que sexan emi- será o resultado de multiplicar xurada de non receber ingresos 
grantes, maiores de 65 anos aquela por un coeficiente que ou, de perceberen algun, acre-
de idade, residentes no estran- relacione o nível de renda de ditación da sua contia, e certifi-
xeir~, carentes de _ren_das e país de residéncia codo Estado cación acreditativa da convivé-
non integrantes de institutos, español. O mesmo Real Decre- nica familiar, no seu caso.• : 

, ,L---------------------------------------------------------------------------J 
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O tabaco non vai 
en Monterrei 
O tabaco, chegado hai vários anos á Monterrei como un cultivo 
prometedor, pode desaparecer da comarca. Anxel Prieto, 
correspondente de La Región en Verin, canta no número do 
15 de Xuño a inquedanza que causa a recesión deste cultivo. "O 
tabaco chegou hai alguns anos á comarca de Monterrei como un 
cultivo prometedor, sólida alternativa para un seitor agrícola 
apurado. Pasado un tempo, os que se apuntaron á iniciativa 
comezaron a veren frustradas as suas esperanzas e, no de 
hoxe, o cultivo pode desaparecer na comarca. ( ... )Antes da 
sementeira do tabaco, a empresa compradora indicaba aos 
labregos o espazo máximo que tiñan que adicar á explotación . 
Despois de sementalo baixo plástico, o tabaco pasaba á eira até 
a ceifa, por un tempo aproximado de tres meses. (Pero) nas 
duas últimas colleitas a empresa compradora non compareceu 
no prazo previsto, e os produtores optaron por non sementar 
outravolta, non fose o caso de non teren comprador. Segundo as 
fontes consultadas , o cultivo do tabaco rematará por 
desaparecer na comarca". 

As teas de araña das olimpiadas 
O INTEGRAL de Xuño publica unha reportaxe sobre a situación 
das instalacións olímpicas de Bercelona un ano despois das 
olimpiadas. "O legado multi-millonário en infraestructura 
deportiva que deixaran os xogos olímpicos non foi nen está a ser 
aproveitado. Moitas intalacións non se rentabilizan ; levan camiño 
de morreren de inactividade, no entanto se xunta unha débeda 
pendente de pago de 38.500 millóns de pesetas. Exemplo 
sobranceiro é o Estádio Olímpico de Montjuic, obra emblemática 
dos xogos, xunto co Palau Sant Jordi. ( ... ) Un anos depois , a 
ex~lotación do estádio segue no aire e as pantasmas do antergo 
recinto voan outravolta sobre Montjuic. Outra instalación que non 
se deu aproveitado, é a canle olímpica de Piraguismo de 
Castelldefells. A obra levou case 1.200 millóns de pesetas e 
considérase unha das máis modernas de Europa, pero leva un 
ano abandonada. ( ... )A infrautilización provocou un estrago 
~mp~rtante , coa aparición dunha mesta capa de argazos que 
1mp1den calquera actividade. ( ... ) Outra instalación que 'seguia 
pechada até hai pouco, é o campo de tiro olímpico de Mollet del 
VaHés. A obra levara 800 millóns de pesetas e estivera a piques 
de ser demosntada ao remate dos xogos." 

TUDOR BANUS 

Minoria de direitas na Franza 
Ula a maioria de direitas na Franza? Quen fai a pergunta é Daiel 
Bensaid, nun artigo titulado Os restos do naufráxio, que publica 
o número 8 da revista VIENTO SUR. "Falouse de terremoto, de 
estouro e de mar de leva (despois das lexislativas francesas), ·e 
se fiamos na aritm.ética parlamentar, igualé certo. Pero se 
titamos na táboa dos resultados, a realidade é máis 
contraditória. A coalición maioritária RPR-UDF recadou o 41 por 
cento dos votos na primeira volta e o 82 por cento dos escanos. · 
Pero habida canta de que non votou o 31 por cento do censo,· 
amais de que os votos nulos foron o 5 por cento e o sistema de 
escrutínio confiscou os votos ecoloxistas, da Fronte Nacional e 
da esquerda revolucionária (máis do 30 por cento dos votos 
emitidos), a esmagadora maioria parlamentar só representa ao 
26 por cento do censo eleitoral , e a Asemblea, no seu conxunto, 
a menos da metade".t 



ECOLOXIA E PROGRESO 

Dúcias de persoas e colectivos mobilízanse en Lugo na sua defensa 

O Pai Miño pode sofrer un deterioro irreversíbel 
•FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

O primeiro dos rios 
galegas ainda non ten o 
espesor do gasóleo, caso 
do Lagares, en Vigo. O 
Miño ainda non entrou en 
coma, pero está grave. 
Segundo un informe do 
Xulgado nº 3 de Lugo "o 
ria Santa Marta, afluinte 
do Miño, poderia ser 
irrecuperábel , a médio 
prazo, no que ávida de 
espécies piscícolas se 
refire, debido á gravidade 
dos vertidos que nel se 
realizan". Experiéncia que 
xa matou aos rios Rato, 
Sapo e Fervedoira. E o 
Miño de todo ten man! 

O Miño é vertedoiro de sólidos e 
augas residuais sen depurar. É 
lavadoiro de coches, cisternas de 
purín e leite. Só no tramo de Rá
bade a Lugo hai 21 pontos con
taminantes, contrastados por Sa
nidade. Os vertidos nacen co 
próprio rio, en Meira, en Poi , 
Castro de Rei, Outeiro de Rei (a 
Granxa Arxeriz) , Begonte (onde 
hai graveira e gasolineira conta
minantes), Abadín, Cospeíto, Rá
bade (co Polígono industrial) ... 

Culpas 

Todos ternos culpa. E probas ... 
hainas ! Os Xulgados nº 6 e 5 te
ñen mareas de espedentes. Os 
gardas de Seprona vixian. Os 
Ecoloxistas están ao quite. Os 
Partidos denuncian. A Platafor
ma analisa mostras de auga e 
aglutina esforzos. A Administra-

O Miño frente á antiga fábrica de luz e o estádio Ánxel Carro de Lugo. 

ción afirma que son problemas 
herdados. O Alcalde de Rábade 
e máis o de Lugo cúlpanse mu
tuamente dos vertidos. En Xullo 
de 1992, centos de peixes abei
raban mortos entre os carpos 
dos bañistas no próprio Clube 
Fluvial de Lugo. Daqueles, Gar
cía Diez , biólogo , alcalde en 
funcións, sinalou "Grácias a min 
conseguiuse unha lancha Zo
diac da Consellaría de Pesca 
para recollelos". Os Xulgados nº 
5 e 6 ordearon a realización de 
várias análises do Ria. Chega
ron a apreciarse, perta da Depu
radora de Rábade, 10,3 mi. de 
Fenol. Velaí a causa da marte 
dos peixes. Contado, en Lugo 
non hai Laboratório que detecte 
con precisión, as dez milésimas 
nas análises do Fenal. As mos
tras van a Madrid. A versión ofi
cial dicía que "a morte dos pei-

xes debíase ás altas temperatu
ras e ao desove". O próprio De
legado Provincial do Meio Am
biente, Luis González, afirmaba 
que "o estado dos ríos non é 
alarmante, xa que non existen 
casos nos que a contaminación 
sexa irreversíbel. Inda que des
de hai 4 ou 5 anos disminue o 
caudal pala estiaxe e por unha 
sobreexplotación". 

Permiso para coller auga 
limpa e devolvela suxa 

A Confederación Hidrográfica 
segue concedendo caudais co
llidos do Miño e afluíntes. Rios 
que, a cámbio, só reciben moita 
auga sen depurar. O Concello 
de Lugo ten autorización para 
verter 42.000 m3, por dia. 
27 .000 con tratamento total e 
15.000 parcial. Por tal motivo 

paga á Confede
ración Hidrográfi
ca perto de nove 
millóns e medio. 
Como está augas 
arriba, todo o 
mundo mira cara 
Rábade. O Alcal
de de Lugo, cha
mado a declarar 
pola contamina
ción en Xullo do 
92, dixo que el xa 
se opuxera á cria
ción do Polígono 
de Rábade. O de 
Rábade contraa
taca: "Se ternos 
catre depurado
ras algunha fun
cionará ben? Rá
bade ten Polígo
no Industrial con 
empresas que 
presionan menos 
que outras no Ce-
ao e Louzan, Po

lígonos de Lugo que non teñen 
depuradoras". O mesmo alcalde 
precisa que a Rábade tamén lle 
contaminan a auga da traida na 
zona de Begonte e Vilalba. A 
mais das sospeitas de contami
nación, provinte do Polígono de 
Rábade onde está radicada a 
empresa Fibranor, que por orde 
xudicial suspendera cautelar
mente os vertidos ao Miño, inda 
que o seu director declarara 
que non empregaba Fenol, as 
acusacións cárganse sobre em
pres as Lácteas. En Vilalba, 
Besnier de cando en cando , 
abre as portas da Depuradora e 
verte 1.000 m3, sen depurar ao 
Rido Ladra. Responsábeis de 
Leite Pascual, en Outeiro de 
Reí, afirman que non tan uso 
dos 800.000 litros por dia colli
dos do Miño que a empresa ten 
concedidos. Sinalan que grá-

cias aos pozos de sondeo, só 
collen unha parte pequena do 
Miño para algun labor hidratan
te ou de drenaxe. En Larsa-Ar
xeriz afirman que tampouco lle 
vale a auga do Miño e que ta
mén teñen pozos de sondeo. 
Respeito dos vertidos Leite 
Pascual dixo que investiría mil 
millóns nunha depuradora. Ar
xeriz afirma contar con depura
dora própria. 

Problemas coa auga 
da traída 
Desde 1979 ten habido denún
cias de partidos e grupos ecolo
xistas. Desde a Candidatura ln
dependente de Ramón Gonzá
lez, pasando por Cedenat, Ade
ga, Os Verdes , BNG, PSOE ... 
até o próprio Xulgado nº 5 de 
Lugo que en Xullo do ano pasa
do recolleu declaracións de no
ve empresas, asi como de auto
ridades da administración. O 
Concello de Lugo, foi multado 
con perta de seis millóns de pe
setas pala realización de verti
dos non legalizados. 

A Plataforma para a Defensa do 
Miño afirma que "o Concello de 
Lugo ten que esixir solucións re
ais á problemática do Miño e 
máis á da auga potábel". A auga 
da traída, amais de coller a cor 
do té os dias de treboada, porta 
un mostrário de metais. De Xu
ño a Novembro do 92 moitos 
dias sobrepasou os níveis nor
m ais de Ferro e Manganeso, 
ademais de cianuro (un micro
g ramo) , níquel, chumbo, cro
mo ... Responsábeis de Sanida
d e demostraron que durante 
tres dias de Setembro non tora 
potábel a auga da traída. O 
Concelleiro do Servício non in
formou á povoación. • 

¡------------------------------------------------, 
Festa pola saúde do rio 

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

A Plataforma para a Defensa 
do Miño ven de realizar un ci 
clo de actos para espartar á 
opinión pública. "Estamos moi 
satisfeitos", precisan alguns 
dos seus membros. "Houbo 
bastante boa participación por 
parte do público e moi diversa 
en cada acto. Escomenzando 
por Ria Barxa, que fixo unha 
exposición , desde o aspeito 
xeográfico, moi interesante. A 
Plataforma arriscóuse mesmo 
a traer xente polémica, dentro 
do amplo abano do campo 
ecolóxico, caso de Felipe Ma
cias, para talar de augas potá
be is. Outra xornada estivo 
adicada a sistemas fluviais. 
Tivo moito éxito tamén o reci
tal poético con 14 escritores 
da província". 

Esta Plataforma, que nascera 
en Agosto do ano 1992, por 

iniciativa do Bloque Naciona
lista Galego, está hoxe inte
grada por todas as forzas polí
ticas (agás PP e PSOE), sindi
catos (quitando UGT), C.A.F.; 
Cruz Bermella Xuventude, 
Adega, Cedenat... 

O pasado dia 12, para poñer 
remate as actividades antes 
do veran, a Plataforma convo
cou unha festa, á beira do Mi
ño, en Lugo. Houbo xantar e 
diversas actuacións musicais. 
Estiveron as bandas de Sárria 
e Monterroso, o Grupo tradi- , 
cional A/oía o de música folk 
Dhais, e mais Skenceo. Ese 
mesmo día, pola mañá, hou
bera moita participación nas 
marchas a pé, ciclista e a ca
balo, levadas a cabo desde 
Hombreiro a Lugo, e tamén na 
ciclista e no descenso en pira
guas e balsas.• 

Arbores e poetas 
A Festa pota Saúde do Miño 
celebrouse non lonxe de onde 
se instalou o hipermercado 
Continente ubicación que eli
minou unha carballeira cente
nária, como denúncian os rótu
los. Para contrarrestar e nos 
terros que a administración 
destinou á Feira-Exposición, 
plantáronse seis carballos e 
dous teixos. A Plataforma xa 
canta cun logro importante: 
"Que Continente instalase un
ha depuradora. Cousa que, 
normalmente, non fai". 

Através da Visión Poética do 
Miño catorce escritores ofere
ceron sen acordo prévio, unha 
diversidade de matices sobre 
un mesmo motivo. Escomen
zou Felipe Arias Vilas, apon
tando que "O Miño é moito 
máis que un río. Ten tras del, 
toda unha história e toda unha 

Paco Martín. 

cultura. Quen quixer matar o 
Miño, estaría acabando con to
da a nasa história". Xosé de 
Cora, dixo que os inimigos do 

río están agachados en calquer 
parte. Os rapaces tiran litronas 
ao rio. Se as industrias o 
tan ... ". Manuel María sinalou 
que o Miño "está falto dun gran 
poema ou biografía". Para Pa
co Martín "O Miño foi a miña 
primeira liberdade gañada. Te
ño dereito a me revelar contra 
os malnacidos que hoxe andan 
a emporcar a miña infáncia". 
Xosé Miranda indicou que faria 
falla o espíritu dun Celso Emi-
1 io ou dun Antón Avilés para 
dar resposta axeitada a tanto 
estrago. 

Xavier Rodríguez Barrio, lem
brou "a transparéncia do Miño 
da infáncia". A intervención de. 
Lois Diéguez foi máis aceda e 
crítica. "Se a província está ata
da e a nosa cidade, Lugo, está 
atada, tamén o Miño ten que 
estar atado, desfeito".t 

---------------------------------------------------------------------------J 

CENTROS l>E .PERFUMERIA - DROGUERIA 

VIGO: 
Avda . da Florida, 6 (Travesas) 

San Roque, 156 
Salamanca, 12 (frente Povisa) 

Zamora, 61 
Zamora, 28 

Tra vesía de Vigo, 125 

Pi i Margall , 143 (Peniche) 

Rosalía de Castro , 45 

Sanjurjo Badía , 93 

Fragoso, 56 
Lorient, 14 (Balaidos) 

Camelias, 107 (esqu. á r/ Ourense) 

Travesía de Vigo, 159 

Vía Norte, 31 

Pizarra, 95 

MARÍN: 
Calvo Sotelo, 6 
Calvo Sotelo, 133 

Real, 3 (Cantoarea) 

OPORRIÑO: 
Ramón González, 17 

ARCADE: 
J. Solla, 33 

BAIONA: 
Avda. Monte-real, 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
]. Antonio, 7 (Cine Hío) 

OURENSE: 
Avda. da Habana, 115 

AGUARDA: 
Joaquín Alonso, 1 (esq. Praza Nova) 



GUATEMALA E o GOLPE 

Chámase Esperanza, Liberdade, Coraxe, 
Pátria, Loita, Guerrilla, Paz ... Calquer 
destes nomes pode ser o seu. Un nome 
símbolo para ela que é unha muller-sím
bolo, unha pátria-símbolo ou mellar unha 
mátria-símbolo e, por que non, unha te
rra-símbolo. O eterno símbolo do ances
tral amor á terra onde se naceu, onde na
ceron os pais, os avós, os avós dos 
avós ... Onde se aprendeu a camiñar de 
forma erguida, onde unha nai cantou 
cancións na língua na que a ela llas can
taron; onde se aprendeu a venerar aos 
vellos da comunidade mentres se lles es
coitaba narrar as histórias dos antepasa
dos para mantelos vivos; onde se apren
de ron os ritos mái antigos misturados, ai!, 
con ritos que foron impostas hai asi como 
500 anos; onde se aprendeu a sembrar a 
milpa (campo de maíz) pedíndolle permi
so á Nai-Terra que sustenta; onde un dia 
se tivo que aprender a construir trampas 
contra os inimigos para defenderá mes
ma comunidade sofrida que cansou de 
sofrer por xeracións; onde un dia moitos 
decidiron deixar a milpa de tantísimas vi-

'O dia que naceu 
Miguel Ernesto habia 
combate. E a min que 
se me acorre parir!' 

das para se ir á selva, ainda que nela 
non se poda sementar o millo da cultura 
própria, pero onde hai algunha froita e 
animais que se poden comer, non os 
acostumados, senón os que aparezan, 
ainda que a sua mordida sexa venenosa, 
porque unha vez, tamén unha muller, de
cidiu oferecerse para comprobar ante to
dos se eses animais poden ser alimento 
humano e non morreu pésie a telas comi
do. Porque a selva ten árbores que pro
texen, que non permiten que os helicóp
teros vexan á xente e entón tiren bombas 
sobre todo o que se mova. Ainda que 
nen asi a comunidade está segura: os 
helicópteros poden tirar tamén defolian
tes que sequen as follas das árbores e 
entón eles, martas, xa deixan de ser refú
xio. Nese momento as mulleres cortan as 
suas belas trenzas negras, quitan o huipil 
que se fixeran no tear da família, que 
aprenderon a usar desde pequeniñas, 
para vestiren pantalón e camisa, de ser 
posíbel verdes, deixan as trenzas ao fillo 
pequeno e empuñan un arma para, pele
xando frente a frente ca inimigo que lles 
quer destruir todo, pensar que, algun dia, 
o tillo poderá ser dono da terra onde viu 
ao mundo. 

Non canto unha lenda antiga o de cién
c i a-ficción. Falo da América Central, 
Guatemala hoxe, nos seus últimos trinta 
anos. 

Ao meu lqdo está unha guerrilleira guate
malteca. E índia, a cor da sua pel e a es
trutura do seu nariz dino. Vin este perfil 
nos baixo-relevos que nos deixaron os 
maias. Ela é unha maia. Só lle fago duas 
perguntas: 

-Se escrebo o que me cantas, podo di
cer o teu nome? 

-Mellar, non. Ainda que non é o mesmo 
polo que me chaman, pode ser perigoso 
para mine para moitos. 

A muller tivo que renunciar ao nome que 
lle deron ao nacer e acostumouse a res-

PARIR NA GUERRILLA 
ÁNISIA MIRANDA 

pender por outros. Fago pois a segunda 
pergunta non porque descoñeza totalmen
te a resposta senón para ter un testemuño 
individual na voz da sua protagonista. 

-Qué dificuldades sofreche para ter o 
teu tillo? 

-As de calquer muller que faga o seu 
parto na guerrilla. Pero non só as sofrin e 
as sofro eu; tamén as sofriu e as sofre el. 

(Comprendo: el, Miguel Ernesto, foi e se
gue senda protagonista tamén). 

Acomódase no asento -silla que ten on
de acomodar os brazos- demasiado có
modo para os seus costumes de máis de 
dez anos de selva e que por iso estiven 
notando que lle resulta estraño. Comeza 
a falar como en longa oración espontá
nea, que vai criando para rememorar 
aquel momento. 

-O dia que naceu Miguel Ernesto tiña 
combate. Estábamos como a unha hora 
de onde viñan os disparos. Moitos. De 
metralletas, de todo ... E a min que se me 
ocorreu parir. Non estaba alá pola miña 
barriga, asi que estaba na retaguarda co 
médico e os que o axudaban ... E eu que 
empezo a ter dores, contraccións! E que 
mira, asi non vou poder ter ao meu chi
quito e el que si, que todo ia sair ben, 
que non me preocupase, que respirase 
forte, que dese pasiños e que tranquila ... 
"vos vas a ver a tu chavito pronto ... " 

Pero eu nada. Nen me doía digo, pero ti
ña medo que o combate se for acercan
do e que non pudese nen defenderme 
nen evacuarme; asi como ia camiñar, a 
facer carpo a terra e non facer nengun 
ruido desa forma, cobregueando. Era 
moito o medo que tiña a que chegase o 
inimigo até ali e que o meu filliño non po
dese nacer entre amigos, ou mo matasen 
cando nacer, ou que me matasen a min 
antes e entón mataban aos dous ... O mé
dico mirábame o que eu sofria polo medo 
e comprendíame e dicíame "mirá que me 

HECTOR ZAMPAGLIONE 

tenés a mí aquí, que antes ni médico ha
bía y si se acerca, de a como sea le sa
camos, no te preocupés". Eu trataba de 
axudalo e de axudar ao meu nena e em
pecei a ter dores, a sentilos, digo, pero 
non me parecian nada, porque piar era o 
de que far chegar o combate até onde 
estabamos. Pasou a mañá, pasou atar
de e eu miraba que o médico non estaba 
tan tranquilo. Eu estaba agora sobre o 
meu tapeste e sentía que os toriños que 
forman o que debia ser o bastidor, fundí
anseme na espalda coa forza que eu fa
cia puxando ... seguro que tiña todo lasti
mado, do tapeste, que nunca me tiña pa
recido tan duro, que até cómodo me pa
recía cando chegaba dunha misión ao 
campamento, cansa. "No dilatás" dixome 
o médico, "tranquilizáte, tenés que dila
tar, aquí no puedo hacerte una cesárea. 
Tranquilizate ... " Eu pensaba que despois 
de tantas horas estaba tranquila. Estou 
segura de que estaba tranquila, pero o 
neniño non me podia sair e o médico mo 
dicia seguido ... moi preocupados estaban 
todos por min e polo chavito. 

Era de noite, o combate seguía e o médi
co díxome que ia ter que me axudar a di
latar. Por aqueles anos o médico na gue
rrilla tiña moi poucas causas, nen guan
tes, por exemplo, que agora si hai. Entón 
eu sentia os seus dedos separando, se
parando, duros, ásperos. Nen sei! Ainda 
non deixo que un xinecólogo me recoñe
za, non podo soportar a idea esa. 

era como se toda eu fose xirar ... "ipujá, 
pujá que ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya ... !" 

Cando acordei tiña a Miguel Ernesto -
Ernesto polo Che, ¿sabe?- ao meu la
do, co meu brazo de almofada ... a que ti
vo sempre mentres vivemos xuntos ... 
desmaiara, non sabia canto tempo esti
vera asi e o médico puxérame ao neniño 
ali para cando despertase ... 

Case non tiven leite. As nais na guerrilla 
poucas veces ternos leite, é asi. Come
mos moi mal e moitas veces nen come
mos. Ás veces só ternos cocimento de 
ervas que coñecemos para dar aos na
sos tillos nos primeiros meses ... O nena 
ten que ter sofrido máis ca min ... Agora 
míroo san pero .. . 

Xa teño que me ir, nestes dias, pronto. 
Estiven conversando con el e díxenlle : 
"m'hijo, vos me vas a ir a despedir al ae
reopuerto y no vas a llorar ... ahora vos vi
vís en la misma casa que tu primo Danie
lito. Vos sos como el papá de Daniel, co-

'Case non tiven leite. 
As nais na guerrilla 
poucas veces ternos 
leite, é asi'. 

mo el hermano mayor porque le llevás ca
si cinco años; él necesita de vos, que sos 
su familia aquí. Porque aquí los cuidan 
muy bien, pero Daniel y vos son primos, 
no lo olvidés. No vas a llorar, ¿verdad?" 
"No sé", dime ... E eu "cuando nos despe
dimos aquella vez vos no lloraste ... " "Se
rá, me dice, pero entonces yo no sabía 
bien que vos eras mi mamá .. Y ahora yo 
no sabía cómo era tener mamá ... " E tiven 
que me calar porque el tiña razón, era 
moi cativo cando nos separamos e non 
podía comprender asi. .. tanto, asi. .. 

A última palabra díxoa cun suspiro gran
de, grande. O seu carpo reláxase. Volveu 
parir. A sua mirada está lonxe, húmida. 
Despois seguimos conversando e ela vol
veu ser a muller-símbolo, e até se puxo 
moi leda cando lle regalei un colar para a 
viaxe e unha bolsa, tamén para a viaxe. 
"El collar me hace juego con unos aretes 
que tengo ... ya sabe, hay que disfrazarse 
un poco para poder llegar de nuevo a la 
guerrilla ... pero voy a llegar no más". 

Esta entrevista ten xa moitos meses den
tro do meu corazón, que non necesito de 
gravadora para recordala. Hoxe acaba 
de nacer para os demais. Tivo lugar nun 
curruncho da América latina onde se coi
da e ama aos nenas polo só feito de se
lo. Ali seguen vivendo, xunto con outros 
nenas guatemaltecos Daniel e Miguel Er
nesto. As nais na guerrilla non poden ter 
moitos tillos, como sempre teñen as ín
dias de Guatemala, para que algun so-

Sentin todo. A man completa dentro de breviva e poda continuar a história da-
min, creo, movéndose ... "ya la tengo, ya quel pavo. As nais na guerrilla, se logran 
tengo la cabecita, aguantá, aguantá, ya un tillo, tratan de que viva, para iso se se-
la tengo ... " e creo que empezou a me paran deles. Miguel Ernesto debe estar a 
abrir coa sua outra man, porque sentin cumprir os nove anos; Danielito terá cum-
como se todo se me rachar ... "Aguantá, prido cinco. Danielito, dende os tres 
empujá, ayudáme, ayudálo!" E eu sentia anos, durme cunha metralleta de xoguete 
aquelas mans do médico ... pobre .. . que que lle regalaron, non se quer separar 
non eran mans de médico, eran as mans dela; ela é a sua realidade. Danielito só 
que todos ternos na guerrilla ... mans de coñece aos seus pais por fotografía; e 
andar na terra, nas armas, nos troncos... xunto á metralleta, como o seu maior te-
as nasas mans non son de oso e pel, son souro, garda a trenza longa e negra que 
de madeira e corteza e aquela corteza cort9u é! sua nai cando se incorporou á 
estaba dentro de min como que xirando: 9:.... . guerrilla + • '. • · · 
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CONVENIO DE ACTUACIÓNS 1993 

MQQ ~ ClUACIÓNS nos 94 Concellos. 

40 Masas Corais 
19 Grupos Teatrais 
92 Música e Danza Tradicional 
10 Orquestas de Pulso e Púa 
11 Grupos de Rock 
12 Grupos de Folk 
22 Bandas de Música 
26 Bandas de Gaitas · 
8 Solistas e Outros 

eoMPAÑÍAS O~ HAlRO 7mRo o~ rínm . 
80 Representacións 83 Representacións 
19 Compañías 9 Compañías 
28 Obras 15 Obras 
45 Concellos 44 Concellos 

¡/ Cultura da participación~ P· 



ANXO IGLESIAS 

Lourenzo Fernández Prieto 
'A idea de atraso é falsa porque o campo galega non sempre foi atrasado' 

MANUEL VEIGA 

Ven de botar abaixo alguns dos mitos sobre o campo galego. selecta represión que comezou no 36. Lourenzo Fernández 
Prieto, autor de Labregos con ciéncia (Estado, sociedade e 
innovación tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939), 
ven de recebir por esta obra, editada por Xerais, os prémios 
da Crítica e Lousada Dieguez, nos seus respeitivos 
apartados de investigación. 

Estudando a sociedade agrária de antes da guerra demostra 
que esta non sempre foi atrasada e que houbo un tempo no 

que os labregos galegas eran, polo menos moitos deles, 
activos e solidários, capaces de asumir tecnoloxias 

inovadoras, nun proceso que só puido ser tronzado por unha 

Vostede desfai no seu libro duas 
identificacións: a de sociedade 
campesiña con precapitalismo e 
a de agricultura con atraso. 

ademais tecnificaran e milloraran 
a produción láctea. Hai unha tra
dición que non é doada de ra
char. O capitalismo entra por ou
tras vias, através da comerciali
zación, dos imputs, etc., pero 
non controla o traballo en si que 
é o fundamental. A economia clá
sica ten unha idea moi optimista 
do progreso, por iso o progreso , 
tal como se entendia, comeza a 
ser cuestionado: hai que contar 
os custos sociais, ecolóxicos etc. 
Neste marco é onde eu analizo o 
caso galego. O parangón entre 
sociedade campesiña e atraso 
fundaméntase aqui nos anos se
senta, cando se empeza a facer 
economía desde Galiza. Beiras 
e alguns outros botan man da 
economia máis ou menos clási
ca, máis ou menos marxista, tra-

'As sociedades agrárias eran 

No século XIX a agricultura per
deu peso, polo tanto hai unha 
tendéncia a considerar as socie
dades onde predomina a agricul
tura como sociedades atrasadas. 
É unha idea común á economia 
clásica, incluido o marxismo. En
téndese que a agricultura ten que 
seguir o camiño da indústria: me
canizándose, concentrando tec
noloxia, etc. Pero chegados a es
ta altura do século XX vemos 
que non é asi. O capitalismo ten 
problemas para chegar á agricul
tura. Os nosos paisanos seguen 
botando as patacas porque que
ren comer patacas, ainda que 

un dos pilares do campo e as que facilitaron 
a renovación tecnolóxica" 

ballan en plena ditadura e a me
mória que se ten é a de despois 
da guerra, non a de antes, a dun 
agro cheo e morto de fame, sen 
emigración apenas durante todos 
os anos coarenta, e polo tanto a 
idea de atraso encaixa. Pero ho
xe, cando vemos que hai secto
res da nosa agricultura que son 
capaces de producir moito máis 
e moito mellar do que lles permi
te o Mercado Comun, xa só iso 
fai dubidar en si a agricultura ga-

lega é precapitalista. O que tento 
poñer de manifesto é que hai un
ha liña antes da guerra civil que 
empata co que hoxe se está a re
alizar: a mecanización, a incorpo
ración de navidades, a articula
ción social para que o campesiño 
seña capaz de defenderse do 
mercado ... 

Ramon Villares tala, na introdu
ción ao seu libro, mesmo de 
esplendor nos anos dez e vinte. 

Esplendor relativo, si. Eu, que 
cando tiña dez anos ainda fixen 
algunha malla, quedei admirado 
por aquela máquina de mallar 
que semellaba un monstro ante
diluviano. Era unha máquina 
mercada antes da guerra civil, 
coma todas. Serve de mostra de 
que os procesos de traballo es
taban a ser transformados antes 
do 36. Habia unha renovación 
tecnolóxica, sustentada nunha 
estrutura social que eran as so
ciedades agrárias. Hai que saber 
o que facian as sociedades ade
mais de enfrentarse coa garda 
civil e loitar contra os trabuco 
que iso sucedia cada vinte ano 
e habia dous mortos. Dia a di; 
facian moitas causas: tiñan se1 
guros mútuos para non perde1 
cartos por marte do gando, 
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compraban arados e máquinas 
de mallar, facian cursos para ver 
como se utilizaban apeiros no
ves ou como se daban as novas 
sementes, traian gado para cru
zar, mercaban millo híbrido ... 
Non todas o fan, pero é unha li
ña de desenvolvemento consta
tada. 

No canto de atraso, vostede fala 
de retraso dentro do progreso. 

É un pouco retórico iso. A nosa 
agricultura, é certo, non progre
sou tecnicamente como a ingle
sa. Tivemos a guerra, estamos 
nunha zona periférica e carece
mos de poder político. Pero iso 
tamén ten agora as suas venta
xas. Podemos seguir producindo 
pimentos de Padrón e obter 
adiantos comparativos. O atraso 
danos a oportunidade de desen
volvernos mantendo o médio am
biente e dirixir a nosa produción 
cara un mercado de calidade. 

'A agricultura viviu 
un certo esplendor 
até a guerra" 

Voltando a aqueles anos. Afir
ma que as posibilidades para 
un desenvolvemento diferente 
eran inmensas no tempo da 
República. 

Xa o explicou Villares falando da 
propriedade. Os anos dez e vinte 
son o momento no que as casas 
grandes decaen, despois da gran 
crise de fins de século. Os labre
gos empezan a redimir rendas e 
a facerse coa sua propriedade, 
cómenlle espácios ao monte e o 
que hoxe coñecemos como pe
quena explotación comeza a ga
ñarlle a partida ao Antergo Réxi
me. Moito faise grácias aos car
tas da emigración. Os indianos 
están no seu apoxeo. A miña bi
saboa trae a primeira máquina 
de coser para a parróquia . De 
Palas vaise a Nova lorque e á 
volta párase en Lugo que hoxe 
queda a média hora. E non é 
chiste. Os galegas fan coma os 
italianos: traballan fara para me
llorar a casa. Hai comunicación 
co mundo e a xente comeza a 
ver con bos ellos o que lle ofere
cen os técnicos agrícolas. Aí está 
a influéncia de Gallástegui, de 
Rof Codina, que parece que só 
fixeran teoria de gabinete e non é 
así. Claro que iso non afectou 
por igual a todas as comarcas, 
nen a todos os estratos campesi
ños. lsto acontece nos anos dez 
e vinte que son de bonanza eco
nómica. Os trinta son máis difí
ceis (crise do 29, peche da emi
grsción) pero a liña continua. 

Un Estado seródio 

Cal foi o papel do Estado? 

Gabriel Jakson decía hai pouco 
que a nación española é máis 
nova que a basca ou a catalana 
e está empezando a formarse. O 
que é certo, en todo caso, é que 
o Estado fracasa no século XIX. 
Non é capaz de impoñer a escala 
)Ública, como fixo o francés e 
>or iso, en parte, conservamos 
>s nasos idiomas_. Os Ministérios 
ion chegan a Galiza. O Estado 
racasa como Estado e como 

.nercado. Xan Carmona ten am-

plamente documentado como o 
gando bovino galega se exporta 
a Inglaterra. Tamén o viña. A in
serción da economía galega no 
mercado español é posterior. A 
partir da crise finisecular, o Esta
do comeza a ter importáncia. 
Chega o ferrocarril, medran cida
des como Madrid, Barcelona, Va
léncia e estas demandan produ
tos agrícolas, papel que se lle 
outorga a G,aliza, tal como suce
de hoxe. E cando se crea a 
Granxa Agrícola da Coruña. lso 
tamén ten consecuéncias negati
vas, porque hai produtos perxudi
cados como o viño ou o millo. A 
Estación Enolóxica é unha idea 
de aqueles anos que non se leva 
a cabo até ... 1989. lso mostra ca
les eran as prioridades desde o 
Estado. Quen pensaba desde 
aqui, como o médico López Suá
rez, Xan de Forcados, faciao 
dun modo máis complexo , pen
saba no gando, no viña, no millo, 
etc. Bartolomé Calderon ou Vale
riana Villanueva critican a inutili
dade do Estado e representan, 
naquel ambiente rexeneracionis
ta, unha serte de nacionalismo 
económico. Eles sosteñen que 
hai que actuar socialmente con 
independéncia do Estado. 

As iniciativas do Estado son asi
miladas á sua maneira polos la
bregos. Vostede fala de "adapta
ción", frente a termos como mo
dernización. 

lnténtase seguir os ritmos dou
tros países de Europa. Pero non 
sempre como lle gustaría aos 
ilustrados. Cando Valeriana Vi
llanueva aconsella o arado Bra
vant ninguén lle fai caso. Pero 
dez anos despois exténdese o 
seu uso, porque xa hai cartas 
para compralo e para mercar 
bois, posta que é un arado moi 
pesado. O labrego atende ao 
mercado , pero tamén ás suas 
necesidades familiares de repro
dución. Eu rexeito o termo mo
dernización que me parece un 
lema político. Ouen di o que é 
moderno e o que non? Moitas 
veces establécense parámetros 
comparativos que ignoran a rea
lidade campesiña e o momento 
histórico. A modernización igno
ra o intercámbio e a asimilación 
de coñecementos. As magnitu
des do economista, o PIB, poden 
ser certas, pero non son o que 
lle importa ao labrego. A este o 
que lle interesa é mellorar, pero 
tamén reproducirse. O campesi
ño relaciónase co mercado des
de a ldade Média, pero até a Su
blevación Militar do 36 faino des
de unha posición de certa forza 
e para iso constitue asociacións 
inovadoras, que establecen por 
exemplo os seguros mútuos. O 
campesiño aceita o que lle ven 
ben e rexeita o que non é capaz 
de asimilar. Ainda que tampouco 
hai que velo en termos idílicos. 
Mesmo hai matérias nas que sae 
perxudicado por falta de coñeci
mentos como é, ás veces, no ca
so dos abonos. Tamén existe o 
risco do rídiculo, moi importante 
na sociedade agrária, ao que se 
expón o que primeiro innova. lso 
resólvese tamén coas socieda-

'A élite do agro 
tiña como modelo o 
danés" 

r--------------------------------------------------, 
10 atraso é unha 
consecuéncia da represión 
que comezou no 36' 
Este forte tecido social e ese 
proceso seguido de forma 
conscente polo menos por 
unha élite descomponse coa 
guerra. 

Non é un fin espontáneo. A re
presión vai moito máis alá dos 
fusilamentos. Hai unha repre
sión civil para destruir este teci
do. Que haxa martes, xente 
que ten que ir á guerra e exilia
dos, pásalle tamén a outros pai
ses. Pero o drama de Galiza é 
que se destrue a memória ante
rior e se cría unha memória no
va. A pouca memória que per
manece, dun ambiente cultural, 
de que habia xente que lia en 
francés e inglés, queda deses
tructurada. O que ocurre ... 

' Entre 1936 e 1941 
foron perseguidos 
un a un todos o 
dirixentes agrários" 

O que ocurre é que hai que 
agardar a 1993, máis de se
senta anos, para que vostede 
escreba isto. 

Si. lsto teria que estar feíto. 
Quen ia pensar vendo a agricul
tura dos coarenta e cincuenta e 
mesmo sesenta que aqui hou
bera desenvolvimento trinta 
anos antes. É léxico que Beiras 
talara de atraso. Na década dos 
coarenta, consecuéncia directa 
da guerra, houbo unha rerrurali
zación. Só nos anos sesenta o 
emprego agrícola volve a situar
se aos níveis de preguerra, ao 
tempo que se recupera a produ
tividade dos anos trinta. Despois 
da sublevación foron persegui
dos os líderes agrários, dase o 

caso de que mesmo nas socie
dades máis conservadoras, co
mo eran as católicas, os dirixen
tes eran os máis progresistas. 
Foron estrictamente reprimidos, 
alguns fusilados e outros casti
gados con multas e procesos 
administrativos. Entre o ano 39 
e o 41 hai todo un proceso de 
revisión por parte dos governos 
civis, con informes da garda civil 
ou da falanxe local, de todas as 
directivas das sociedades que 
quedan. Cada vez que elixen un 
directivo que tivo non só un car
go na sociedade na época an
terior, senón que simplemente 
foi votante dun partido republi
cano -e iso no campo sábese
esíxeselle deixar o cargo. Nun
ha sociedade de Ortigueira en
contrábase sinalado: "Fulano de 
tal, voto por Pita Romero en el 
36". lsto xenera a memória que 
a nos a xeneración a topo u. A 
sua máxima é, non só non te 
metas en política, senón mesmo 
non dftstaques, pasa desaperci
bido. E algo que nengun pai lle 
di a nengun filio en Europa. Eu 
entrevistei a un mestre de Riba
deo, moi querido, chamado don 
Gregório, e pergunteille palas 
suas actividades técnicas como 
mestre. Ao final pedinlle que me 
faláse, se sabia algo, das socie
dades agrárias de por alí. Díxo
me non, non, apenas houbo na
da. Enton, a persoa que ia con
migo, que o coñecia mellar, dí
xome: Don Gregório foi o Secre
tário das Sociedades Agrárias 
do partido xudicial de Ribadeo. 
Cando publicou un libro no que 
canta como foi condeado a duas 
penas de marte no 36 com
prendin a razón. El mesmo des
terrou da sua memória aquelo. 
Non podía vivir 40 anos con ese 
peso. De feito no libro canta o 
que pasou no cárcere pero non 
di o porque. Lago cando fun ao 
periódico local vin que un dia si 
e outro tamén escrebe Don Gre
gório ou celebran unha reunión 
as sociedades. • 

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

des porque é o colectivo o que 
toma a decisión e compra. 

O protagonismo labrego 

Os que tiñan as terras desfanse 
delas para venderllelas aos la-

bregos ou ben son absentistas. 
Quen leva, xa que logo, o peso 
e a direción social? 

Segundo a ideloxia burguesa da 
época ten que haber un gran 
proprietário agrícola que é o ino-

vador por exceléncia. A el van 
dirixidos os escritos e as refor
mas. Non se considera á socie
dade iletrada, é dicer, aos labre
gos. Cando isto se aplica a Gali
za búscase un proprietário que 
ou non existe ou é rentista pero 
non traballa aterra, nen está in
teresado nela. Cando as rentas 
caen e os grandes proprietários 
van desaparecendo, o labrego 
non só non desaparece senón 
que se fai el mesmo proprietário 
das terras. Quen fale de inovar 
terá que se dirixir, desde aquela, 
á pes:¡uena explotación campesi
ña. E neses anos cando se for
man as sociedades agrárias. 
Criase unha pequena burguesía, 
os Riestra, os Casares Quiroga, 
os Pita Romero de Ortigueira, 
Losada Diéguez e moitos dos 
que serán os políticos galegas 
da República, que participa na 
criación destas sociedades agrá
rias. Hai que ter en canta que o 
labrego comeza a ser tamén un 
votante. Poi a sua parte responde 
en función do que estas socieda
des lle oferecen. Hainas católi
cas, laicas, socialistas e anar
quistas, pero a sua actividade é 
praticamente a mesma. 

'Q medo quedou 
tan metido no carpo 
que os pais 
pedíanlle aos tillos 
que non destacaran 
en nada" 

Estas comunidades son simila
res ás que existian en Dinamarca 
e sobreviviron case até hoxe? 

Os clásicos do galeguismo sem
pre tiveron a Dinamarca como 
modelo. lso ven de antes, de 
Gallástegui e mesmo dos que 
Duran chama os modernistas da 
Coruña. Pensan o desenvolve
mento industrial fundamentado 
na agricultura e nas cooperati
vas. Hai unha certa intención, 
adoptada polos galeguistas, de 
seguir o modelo danés. lso ven a 
canto do talado ao princípio: co
mo se lle pode chamar a iso pre
capitalismo? Era precapitalista 
Dinamarca ou Suiza? Galiza se
gue ese camiño ainda que a cer
ta distáncia. + 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Manuel Fraga sinalou 
o pasado 12 de Xuño 
que "son necesárias 
accións positivas que 
removan os obstáculos 
reais cos que se atopa a 
muller''. Se algun mérito 
hai que recoñecerlle a 
Manuel Fraga 
actualmente é o de ter 
aprendido a dicer 
causas nas que non ere. 
Nas dictaduras non se 
minte, senón que se 
malla na xente. Era o 
que facia el mesmo 
cando era Ministro da 
Governación (catro 
obreiros martas en 
Vitória). Agora Fraga 
proclámase defensor 
dos dereitos da muller, 
critica o bloqueo a Cuba 
e faille as beiras á 
proposta de criación dun 
banco público galega. 
Isa quere dicer que 
aprendeu a comportarse 
nunha democrácia coma 
esta. Trocou os cuarteis 
da garda civil por 
oficinas de prensa e o 
'comandante de pasto 
por Pérez Varela, xefe 
do seu gabinete de 
comunicación. De La 
calle es mía, pasou a la 
arruga es bella. 

Segundo a Rádio 
Galega, o PSOE non 
gañou, senón que "foi o 
partido máis votado, 
mália perder 16 
deputados". Retorcen o 
vocabulário como unha 
toalla mallada. A Xosé 
Luís Blanco, que nos 
seus tempos non era 
fraguista, próenlle os 
toques de corneta do 
patrón. Cántanlle na 
orella novas candidatos 

Razóns 
económicas 
profundas 
Nos finais do século XVIII eco
mezos do XIX xerouse a cha
mada revolución industrial. A 
própria Inglaterra que protagoni
zou durante este período unha 
grande parte da história da in
ventiva e da tecnoloxia era até 
daquela unha nación de econo
mía agrícola e mercantil. Napo
león calificouna de "nación de 
tendeiros" ( ... ). 

Nese período do 1750 a 1850 
déronse na Galiza conatos de 
revolución industrial que logo 
quedaron frustrados. Un deles 
ocorrer no Norte do país e tivo 
como impulsor a António Rai
mundo lbáñez, marqués de Sar
gadelos ( ... ). 

En Maio de 1788 lbáñez solicitou 
licéncia para "planificar una fábri
ca de hierro con 
los martínetes 
necesarios en el 
río que nace en 
los montes de 
Rua provincia 
de Mondoñedo". 
Opuxéronselle 
as chamadas 
forzas vivas, que 
moitas veces 
son as que ser
ven aos mortos. 
lbáñez insistiu e 
conseguiu o se

Foi nos anos 
SO cando a 
ditadura, 
deliberada-
mente, optou 
pola criación 
no centro 
dunha 

gundoª real cé- indústria non 
dula de 5 de Fe-
breiro de 1791. competitiva. 
Poucos meses 
despois, no val 
de Sargadelos 
traballaban máis 
de 400 operários (forxadores, 
fundidores, carboeiros, escre
bentes, torneiros) ( .. . ). 

En 1804 iniciouse a fabricación 
de louza utilizando caolins de 
Burela, que deu excelentes re
sultados, sendo estes superiores 
aos ingleses de Stourbridge. O 
proxecto de fábrica téxtil que uti
lizaria liños, estopa, las e algo
dóns quedou frustrado pola sua 
súbita morte que acaeceu traxi
cametne no ano de 1809. 

Nos anos finais da República e 
despois da contenda civil existi
ron intentos de revitalización 
deste proceso, en sectores pró
ximos ao galeguismo ( ... ) revita
lizaron sectores como a mesma 
Cerámica de Sargadelos, Cerá
micas do Castro, Grupo Zeltia, 
etc. Nunha simples visita ás ce
rámicas de Sargadelos moitos 
visitantes do Estado español e 
os próprios galegos quedan per
plexos ao ver unha indústria to
talmente galeguizada ( ... ). 

Esta mesma tese de criación de 
indústria própria foi a que o go
verno de Franco nos anos poste
riores ao 36 defendeu para o seu 
nacionalismo español (que era 
como se definia) conscientes de 
que posuindo politicamente o Es
tado, sen embargo non posuian 
unha burguesia industrial como 
os bascos e os catalans, posuían 
clases sociais procedentes da 
nobreza, burguesia administrati
va, etc., pero un feble tecido in
dustrial. Foi nos anos 50 cando o 
governo da ditadura de forma 
consciente e deliberada optou 
por industrializar o centro, crian
do unha indústria non competiti
va subvencionada polo fascismo, 
introducindo indústrias subsidiá-

MOTORILOS 
XosE Cm CABIDO 

Na última das Catro narracións sobre as apariencias de Gianni 
Celati, un pai observa ó seu fillo que está mm parque absorto 
na contemplación dunha refulxente Yamaha. A máquina, como 
ecuación perfecta do luxo, o individualismo, a velocidade carí
sima por que si, convértese no totam dunha xeración con evi
dentes inclinacións parasitarias. 

Os pais crean productos inútiles, destructivos, e con frecuencia 
inalcanzables para os seus fillos, que non comprenden --cos 
seus lóbregos cerebros infectos de propaganda televisiva- un 
paraíso consumista no que Desexo e Pracer semellan ser as 
<lúas orelas do ancho e caudaloso Mercado, unidas soamente 
pola ponte colgante do Diñ.eiro. 

E como a maioría non ten diñeiro para comprar unha poderosa 
Yamaha, confórmase con asentar o paquete no lombo dun moto
rilo calquera de baixa cilindrada, que non impresiona pola forma 
nin reloce tanto, pero é capaz de facer moitísimo ruído. Prota
gonismo barato e contaminación consentida polas autoridade . 

Un domingo pola tarde, nun local marchoso, máis de medio 
centenar de persoas beben cervexa e seguen hinoptizada a 
trepidante acción de Termineitor 2. Dende catro ou cinco pan
tallas reciben as imaxes en vídeo sen son, mentres inunda o 
local un trono enxordecedor irrecoñecible, quizais unha varian
te de rock desesperado a todo gas. Eles non pestanexan. 

rias dos EEUU en réxime de mo
nopólio que criaron o cinturón in
dustrial de Madrid. 

O centro medrou espectacular
ment dun xeito non competitivo. 
Vale como exemplo que moitas 
empresas farmacéuticas tiñan 
custos en depuración de augas 
en usos industriais, ou en equi
pamentos frigoríficos para man
ter a Tª dos produtos, de 3 a 5 
veces superior que cunha ubica
ción na periférica (por exemplo a 
Galiza, que non tiña nengun 
destes problemas). A capital do 
estado pasou nestes 50 anos de 
un millón a catro millóns de habi
tantes, criando unha estrutura in
dustrial e comercial imposíbel xa 

de destruír ( ... ). Calquer indústria 
criada nos polígonos descon
centrados (agás Catalunya e 
Euskadi) tíñase que radicar fis
calmente en Madrid así como ta
mén comercialmente. Hai anos 
(non sei se iso ocorre na actuali
dade) para comprar un coche 
Citroén en Vigo, tíñannolo que 
mandar desde Madrid, co cal fa
cia duas viaxes en balde( ... ). 

Oeste xeito os únicos competi
dores económicos e políticos ti
ñan as posibilidades de sección 
máis lonxe, e as outras perifé
rias (Galiza) quedaban esnaqui
zadas. Esta pode ser unha ex
plicación de por que ainda hoxe 
ternos tantas dificuldades para 

GONZALO 

figurarmos ou estarmos presen
tes no estado, estamos desar
borados económica, política e 
culturalmente. Pode que a moi
tos lles produza depresión ver 
como sempre quedamos nas 
portas do poder político do Esta
do, pero convén recordar que is
to obedece a unhas razóns eco
nómicas profundas. 

A solución pasa pola mesma 
que os ilustres galeguistas de
señaron nos anos 50 para o no
so país pero quizais máis diver
sificada. 

Coa soberan ia poi ítica nós po
deriamos producir na nosa terra 
(ainda que non fose con tecno
loxia própria) e non recebiria
mos tanto produto manufactura
do de tora; deste xeito talvez ti
vésem os que pagar royalties 
tecnolóxicos pero non duas ou 
tres veces a plusvalía doutros. • 

MANow GoMEz V ALVERDE 
(VIGO) 

Aos Governos 
do Plam 4 + 1 
e ao resto 
do mundo 
E agora que? Que fazemos , 
senhores dirigentes das Potén
cias do Ocidente, com o cres
ce nte fascismo dos "mamda
mais" serbios alentado pala in
capa~idade cúmplice da Euro
pa? E que já nao era dabondo o 
apoio indireto aes facistas da 
Serbia, nao permitindo ao humil
hado pavo musulmana armarse 
para se defender com dignida
de, que o Ocidente tinha que 
amostrar ao mundo (e aos sér
bios) com o "plam 4 + 1" que os 
bósnios seriam tratados como 
tribos indígenas nao merecedo
ras da sua própria terra? 

Com este suspeitoso e cúmplice 
proceder do "Ocidente" encon
tramo-nos agora na seguinte si
tuac;ao mundial : qualquer pavo 
do mundo que seja o suficiente
mente forte em armas sentira-se 
no "direito" ou no "dever" de im
par a qualquer outro povo vizin
ho as suas as-
pirac;óes territo-
r i ai s. Ademais 
pode estar se- Só precisam 
guro o agresor 
que se náo an- armas para 

a impar, e 
entraremos 
entao em mil 

dar polo meio o 
petróleo nen
hum organismo 
internacional o 
abrigará ao res
peito das tron- guerras de 
teiras. cem anos!! 

Asseguramos
lhe a catalaes e 
vascos dum la-
do e do outro, a galegas e portu
gueses, as minorias romenas, 
búlgaras, húngaras, russas, ar
ménias, belgas, holandesas, a 
Suíga e aos pavos que a rodeiam, 
a alemaes e as suas minorias ex
teriores que a sua "unidade" é já 
posível, só precisam armas para 
a impar, e entraremos entao em 
mil guerras de cen anos!! 

Com esta nota irónica os mem
bros desta associagao cultural 
galega Renovaqao-Embaixada 
Galega da Cultura quixermos fa
zer reflexionar aos governos das 
poténcias ocidentais sobre o 
problema que esta.o gerando 
com essa atitude covarde os di
rigentes da Franc;a, Estados Uni-
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DESCONCERTANTE? 
NANINA SANTOS 

Tesa quedou boa parte de meios de comunicación e sectores 
da sociedade italiana. Mais que desconcertada, seica, a Asocia
ción de Xuíces de Maxistratura Democrática e coléricas directa
mente, sen nengun paliativo, as asociacións feministas dalí por 
conta da senténcia do Tribunal Supremo absolvendo a Gian
franco Napoleoni de 44 anos, que o anterior tribunal de Pome
zia condenara por un delito de violación no matrimónio. 

O matrimónio ia ir ao garate e o marido pensou en reboialo 
nun acto de amor: forzando sexualmente á muller. 

Un fin tan elevado xustifica tal meio, que asi foi como o veu e 
entendeu o alto tribunal , e non sei porque foi que a muller 
non entendeu e levou ao marido á xustiza. 

O amor é sentimento que ennobrece o que toca. Ali e aqui. 

Consegu ir que un matrimónio que non vai remaneza sob o 
mesmo tellado é algo sublime, marabilloso, merecente que Por 
que non violación, roubo, engano, tortura, prevaricación, ma
chismo, crime, ou o que faga falta? 

Adema is ... non quedamos que unha muller é iso , un anaco da 
sua costela? Por que, logo, a senténcia, devén desconcertante? 

dos, Reino Unido, Rússia e Es
panha ao substituirem a inter
venc;áo militar polo "plam 4 + 1 ". 
Depois deste nefasto e ridículo 
plam algo comec;ou a moverse 
na Sérbia de jeito que agora 
pensam que o mundo lhes nao 
impedirá repartirse a Macedónia, 
alem da Bósnia, e se a Turquia o 
nao remédia muito posivelmente 
já em Belgrado andam a pensar 
na conquista da Albánia. 

Esta associac;áo cultural náo 
quer ter sobre a sua conciéncia 
nem um dia mais a responsabili
dade do silencio cúmplice do 
"Ocidente". 

Só urna pergunta: quando o mun
do caiu tao baixo que lhe permite 
a ONU negociar com terroristas 
(sérbios) que diariamente come
tem matanc;as de civis?+ 

}OSÉ RAMON R ODRIGUEZ E 
TOMAS R. MARTINS 

(MADRID) 

Reciclaxe e 
inibición pública 
O último Domingo, como viña fa
cendo unha vez cada mes ou 
mes e médio, senteime no salón 
da miña casa armado de tixeiras 

e frente a unha enorme marea 
de xornais. Durante un bon pe
dazo adiqueime concienzuda
mente a recortar artigas, a sepa
rar suplementos ... ao remate tiña 
ante min un pequeno mazo de 
páxinas para ordenar e gardare 
un gran feixe de papel disposto a 
ser triturado e servir de matéria 
prima para papel reciclado. Pero 
este Domingo a visión dos xor
nais esquilmados detodo artigo 
que pudese ter un interese que 
fose máis alá damera nova diá
ria, produciume a mesma sensa
ción que a contemplación dos 
restos dun naufráxio, aqueles 
quilogramos de matéria prima 
estaban destinados non a ser 
matéria prima senón a consumir
se nunha esterqueira calquer. O 
gardar o papel usado e logo cha
mar á empresa que o viña reco
llendo en Santiago de Composte
la é sabido que foi asumido pola 
cidadania con interese e adica
ci ón , por unha incipiente con
ciéncia ecolóxica, talvez recordo 
dun saber facer agrário para o 
que tirar as causas é pecado, pa
ra o que todo pode ser re-utiliza
do unha e outra vez, as amas de 
casa, os xubilados, os estudan
tes e os traballadores asumiron 
para si o custe de armacenar pa
pel e chamr cada certo tempo 
para que o fosen recoller, sen re
ceber nada a cámbio preferiron 

SILVAR pala::: noites. E ainda 
faltan catro meses para 
as eleicións! 

facer iso á solución doada de ''tí
ralo ao lixo". 

O Venres 14 de Maio, a empre
sa Reycom Papel pechou. Naci
da da man da Axéncia de De
senvolvimento Local o seu voo 
como cooperativa foi breve: ca
tre meses. A baixada do prezo 
do papel usdo, as contínuas 
avarias da ma-
quinária, golpe-
aron con dure-
za o ponto fe
ble da iniciati
va: a falta dun
h a solidez fi
nanceira míni
ma que lle per
mitise capear 
os reveses 
temporais. O 
peche esta em
presa e o papel 
xogado polo 
poder público 
merce unha 
certa reflexión. 
A actuación do 
Concello de 
Santiago e das 
institucións pú
blicas non pa-
rece merecente 

Odevirde 
Reycom Papel 
tamén é 
responsabili· 
dade do 
concello, máis 
interesado en 
darse unha 
man de verniz 
ecoloxista que 
en consolidar 
o proxecto. 

de louvanzas. A cortedade de 
miras dos xestores da causa pú
blica, unha vez máis, e motivo 
de supresa e de vergoña. Tal-

vez, como di o concellal Luís 
Toxo, o peche se debe a unha 
má xestión, ainda que non de
bemos esquecer que dada a for
ma en que naceu Reycom Pa
pel, as posibilidades de manio
bra da xeréncia eran, por dicilo 
suavemente, limitadas, e ainda 
que o pretendan non debemos 
tampouco esquecer que en par
te o devir de Reycom Papel ta
mén é responsabilidae do con
cello, máis interesado en darse 
unha man de verniz ecoloxista 
que en consolidar o proxecto. A 
unha empresa que nace cun ca
pital social que non chegaria pa
ra mercar un automóbil non se 
lle poden pedir maravillas. Pero 
se ben Reycom Papel tiña moi
tas tachas, como empresa priva
da, unha delas a sua liliputiense 
dimensión, coa intervención pú
blica as cousas poderian ter si
do moi distintas . Constituindo 
unha empresa pública, ainda 
que a proposta teña nestes mo
mentos de tormenta neoliberal 
certo arrecendo a herexia, dota
da adecuadamente de meios 
materiais e humanos, poucos 
economistas dubidarian do inte
rese, non só económico da ini
ciativa, ao inserirse a mesma 
nun sector, o da reciclaxe, cun
has amplas posibilidades, moi
tas delas ainda inexploradas, 
cando menos no naso país. Un 

O 6-X Arturo Maneiro, 
xefe de informativos da 
TVG, tiña os teletipos 
embargados mentres no 
plató estiraban as 
frivolidades, por falta de 
dados. O Camarada 
Arenas, en Madrid, 
estaba a ponto de cantar 
o Bandeiras nevadas, 
montañas ao vento. 
Segundo chegaban as 
remesas de datos da 
vitória socialista, 
Maneiro íase sentindo 
como Goebbels cando o 
exército vermello 
avanzaba sobre Berlin. 
Pero el ainda podia 
rezarlle ao beato 
Escrivá! O mao era 
Xosé Luís Blanco que, 
na Rádio Galega, pouco 
lle faltou para picarse co 
seu experto eleitoral Pui 
Muñoz. Menos mal que 
é cuñado de Fraga. 

Tres xornais, de Vigo 
ou en edicións locais, 
coincidiron en adicar a 
sua primeira páxina á 
Expo-máxia. Un deles, 
Atlántico Diario, non 
saca páxina de cultura 
porque o encarregado 
está de vacacións. Os 
outros nen páxina de 
cultura teñen. Hai cartas, 
conferéncias e portadas, 
para o tarot, astroloxia, 
botafumeiro, 
superstición. O coctel é 
algo asi como: páxina 
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par para Rappel, impar 
para Guillermo de la 
Dehesa. 

"Competiré o mellor 
que inventou a 
humanidade para axudar 
aos humildes". A frase 
foi ceibada polo Prémio 
Nobel de Economía 
1992, Gary Becker, nun 
xornal de Madrid. Que 
lle lo digan ao que 
quedou de último no 
Giro. 

Estivo na fragata 
Baleares patrullando a 
costa da ex lugoslávia. 
"Pagábanme bastante 
ben, 121 mil, máis 
outras 1 O ou 15 mil 
cando parabamos nun 
porto. Pero non me 
volven pillar. Pasei 
moito medo. Un barco 
iugoslavo estivo dous 
dias apontándonos cun 
misil e nós non eramos 
quen de acertarlle a un 
bidón na auga". + 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

sector, por certo, moi, pero que 
moi "europeu". 

Unha empresa pública, neste 
sector, non só se poderia dedi
car á recollida de papel usado. 
Con pouco máis o campo de ac
tuación ampliaríase até abran
xer a recollida, a clasificación e 
primeiro tratamento, de toda un
ha série de materiais que hoxe 
engordar as bolsas do lixo, por 
máis que sexan totalmente reci
clábeis ou, ainda pior, o seu tra
tamento como lixo normal sexa 
altamente perxudicial para o 
ecosistema. Falamos de causas 
tan usuais nos nasos desperdí
cios como as latas, de alumínio 
ou follalata, as pillas e tamén os 
envases de vidro, amén doutros 
refugallos froito de activadades 
como a hostelaria: os aceites 
usados que van polo vertedeiro. 
A recollida domiciliária de toda 
unha série de materiais multipli
caría as patas sobre as que se 
sosteria a empresa. A empresa 
debería buscara implicación da 
cidadania na iniciativa, a meio 
de campañas de educación e 
subministrando as persoas que 
desexasen participar os reci
pientes adecuados para arma
cenar os materiais a recoller, o 
que por outra banda faria máis 
doada a sua posterior clasifica
ción. O labor de educación é 
sen dúbida un dos maiores be
nefícios que pola sua imateriali
dade só pode ser medido por 
unha empresa que non só se 
xestione atendendo exclusiva
mente á conta de perdas e ga
náncias, ao balance anual ou ao 
reparto de dividendos. Unha 
empresa así concebida necesi
ta, desde logo, unha nova visión 
da intervención pública por par
te dos poderes políticos, ainda 
que tampouco tan lonxe dos cri
térios cos que hoxe se xulgan 
outros servizos públicos munici
pais. Comparemos, por exem
plo, canto custaria manter unha 
empresa do tipo do que talamos 
e canto custa manter a brigada 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 1 
Fax (981) 66 17 75 fj 
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PANDOTES 
X.X. PIÑEIRO 

Algun súpeto cataclismo debe estar a piques de acontecerlles 
aos de sempre, eses pandotes do mundo que son o coiro no 
que bater as arroutadas dos grandes. 

Tremen as minorias negras, adoecen os balcánicos, láianse os 
ex soviéticos, parapétanse os cubanos, arrepian os palestinos, 
dispérsanse os somalis, atóbanse os líbios, calan os hispanos, 
estarrécense os sioux. Todos agoiran que o pior está chegando 
ás portas. 

Os acontecimentos serán próximos, crus, implacábeis. En reali
dade non teria por que pasar nada especial pero sucede que o 
presidente Clinton está nas cotas máis baixas de popularidade 
e os servizos de información xa lle deron o ultimatum á Casa 
Branca: ou se comete un atentado axiña contra o presidente ou 
se decreta algo moi gordo que restaure a imaxe pública do 
grande home. 

O dilema é difícil. Tanto que será a primeira dama quen vai to
mar a decisión. Do que ela escolla terán máis que cumprida in
formación nas vindeiras semanas.• 

de parques e xardins no Conce
llo de Santiago. Propuxo algun
ha vez o alcalde Estévez que 
os xardineiros municipais finan
ciasen os seus salários coas 
aportacións dos que contempla
mos os macizos de flores ou 
nos tumbamos no céspede do 
Auditório? Vardade que non? 
Verdade que propostas dese 
estilo soarian a broma? 

Por que non adicar a potenciar a 
reciclaxe ainda que só sexa unha 
centésima parte do que se leva 
gastado nos faustos do Xaco
beo? Talvez se os xestores públi
cos o pensan ben non tardarían 
en decatarse que os beneficios 
durarían moito máis do que vai 
durar este Santo Ano de 1993. 

Talvez se os xestores da causa 
pública puxesen aos seus técni
cos a traballar atoparian que a 
idea é rendábel, ou é que a ob
xección á intervención pública é 
unha obxección ideolóxica, por 
máis que de portas para tora se 
tale da mesma como unha for
ma de superar as eivas do sec
tor privado: a sua incapacidade 
para arriscarse, para inovar? + 

EMILIO M. MARTINEZ Riv AS 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Para que o 
Senado? 
Para que as 
Deputacións? 
Tal como está configurado o es
tad o das autonomias non ten 
nengun sentido contar con de
putacións e con senado. As fun-

cións das deputacións deberian 
estar transferidas e asumidas 
polos correspondentes entes 
autonómicos e as do senado 
polo congreso. Todo esto serve 
unicamente para incrementar 
unha burocrácia absurda e os 
gastos públicos.+ 

XAQUIN M. PENAS PATIÑO 
( COMPOSTEIA) 

X ornada 
manipulada 
Meigas tora (ao pé da letra). O 
Sr. Torreiglesias e as suas mei
gas deixan falar a quen queren: 
"Que vai perguntar vostede? 
Agarde!" Algun que quería decir 
algo que se apartaba da consig
na oficialista ainda está pendura
do no teléfono. O programa do 
Mércores empezou ás 12. Quen 
se pode permitir o luxo de ver te
le a esas horas? Esa é a primei
ra manipulación. As chamadas 

r----------------------, 
Esta seccion está aberta ás 
informacións, opinións ou 

críticas enviadas polos 
leitores sobre calquer tema, 

incluidadas fotos ou 
deseños. As colaboracións 

poderán ser resumidas. 
Prégase que a sua extensión 

non exceda das 60 liñas 

Envios a: 

ANOSA TERRA 
A ALDEA GLOBAL 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax:(986) 22 

31 01 

de tora fíltranse: 20 a favor, duas 
en contra e con problemas de 
acústica. Os contertúlios do ICE 
estiveron achicados. Nengun se 
atreveu a afirmar en pantalla: "A 
Xornada única aforra diñeiro pe
ro perxudica aos escolares" (Afir
macións do Sr. Caride, Director 
do Informe do ICE a "El Correo 
Gallego" de 26 de Abril de 1993). 
Antón Costa, Director do ICE da 
Universidade de Santiago dixo 
no Hotel Sada Palace o 15 de 
Maio: "A xorna-
da continuada 
experimentada 
en 81 centros 
galegas non 
mellara o rendi
mento en abso-
1 uto. Mellara a 
satisfacción do 
profesor". 

As declaracións 
dos represen
tantes sindicais 
do profesorado 
son tendencio
sas corporati
vistas ao pre
tender unha 
xusta mellara 
de horário para 
os seus afilia
dos por un ca-
miño erróneo: a 

Seéo 
Presidente 
das APASda 
Galiza é 
porque 
disfruta da 
confianza 
dos pais 
dealunos e 
polo tanto 
merecia outro 
trato na Tvg. 

costa do prexuízo da parte máis 
débil, os nenas. 

O Sr. Framil, representante da 
Consellaria, seguiu a táctica de 
soltar a pataca quente (que se 
discuta por aí) e por detrás ca
nalizando resortes favorábeis 
aos seus intereses reais: im
plantación de xornada única pa
ra aforrar cartos. Non comentou 
os miles de firmas en contra en
viadas a Consellaria. 

Os inquéritos á parte interesada 
están ben, pero non pode ser o 
critério exclusivo de valoración. 
Síganlle perguntando aos alunas 
se queren xornada de mañá ou 
nengunha e pode sair unha sur
presa. Hai traballadores que por 
preferéncias optarian por pedir a 
nómina no banco sen acudir ao 
curre. Sexamos sérios porque 
nos xogamos moito todos. As 
APAS teñen moito que dicer e 
non están senda tidas en canta. 
Non esquecer que tratándose de 
alunas menores os pais son o 
interlocutor válido e o Sr. Aréva
lo, Presidente das APAS da Ga
liza foi contundente nasua toma 
de posición en contra da xorna
da continuada aqui e agora por 
múltiples razóns que deu. Se é o 
Presidente das APAS da Galiza 
é porque disfruta da confianza 
da maioria dos pais de alunas e 
polo tanto merecía outra trato na 
TVG e non uns escasos segun
dos en entrevista fara de progra
ma. Sr. Torreiglesias, os deba
tes filtrados desprestíxian ao pe
riodista e ao meio. • 

PnAR BARROS E VARIAS FIRMAS MAJS 



ANOSATERRA 

Luís Seoane, a homenaxe ao exílio da criación 
• e o compromiso 

A Académia nominou ao artista coruñés para o Diadas Letras do 1994 
• XAN CARBALLA 

A Real Académia 
decidiu adicar o ano 
1994 a Luis Seoane. Por 
segundo ano 
consecutivo, o Diadas 
Letras Galegas 
homenaxeará ao exílio, 
como neste ano a 
Blanco Amor, nunha 
das figuras máis 
importantes da cultura 
galega de todos os 
tempos. Morto en 1979, 
eoane repre enta o 

compromiso de toda 
unha xeneración coa 
tran formación e o 
progreso de Galiza, 
frente á intransixéncia 
franquista. O 
nomeamento de 
Seoane coincide coa 
morte en Bos Aires 
doutro ilustre persoeiro 
donoso exilio, Bieito 
Cupeiro un dos homes 
da Sociedade 
Nazonalista Panda!. 

'Cando as novas xeneracións, so
bre a que hoxe pe a todo na vida 
de Galiza, empezan a saber algo 
de Luis Seoane -iso seria polos 
anos 60- xa Lui era un heroi da 
re isténcia do home contra todas 
a forma de inxu tícia e de loita 
polas liberdade de Galiza· un he
roi pola cau a xusta e pola li
berdade como función ética, non 
da liberdade como e tratéxia mer
canti l", asi é de crito Luis Seoane 
por I aac Diaz Pardo, un do eu 
mell re amigo e difundidore da 
imen a obra dun home aoque Ga
liza, por fin, vai homenaxear con 
todo o merecimento, ainda que 
nos último anos e teñan feito 
moi importantes exposicións e 
mo tra da ua obra. 

A Académia decidiu moi rapida
mente hornenaxear, co tempo 
abando para que as editaríais pre
paren a sua estratéxia, a un dos 
grande da cultura galega. Seoane 
representa un galega prototípico 
vítima e cruxol da emigración e o 
exílio. Nacido o 1 de Xuño do 
1910 nun fogar de emigrantes na 
Arxentina, veu con 6 anos a Gali
za onde corneza a estudar en 
Compostela. Aos 19 anos realiza a 
sua primeira exposición e corneza 
a ocupar cargos de responsabilida
de nas asociacións democráticas 
de estudantes, na Faculdade de 
Direito na que estudaba. No 1932 
licénciase en Direito e Ciéncias 
Sociais e comeza a ilustrar libros 
como Huellas de Feliciano Rolán 
e Mar ao Norde de Cunqueiro, un 
labor que prolongará toda a sua 
vida, desde as diferentes editoriais 
que fundou e comezando un labor 
profundo de renovación do deseño 
gráfico. 

No 1933 ingresa no Partido Gale
guista. No 1934 monta na Coruña 
un despacho xurídico laboral, con 

Suárez Picallo e Manuel Boedo; 
con Picallo dirixe Ser. No 1936, 
despois de estar agachado uns me
ses, embarca para Arxentina e co
rneza, con 26 anos, a sua titánica 
labor no exílio, onde se produce 
como pintor, escultor, xornalista, 
fundador de revistas, iniciativas 
culturais e congresos, editor e un 
longo etcétera de actividades, que 
no regreso a Galiza, intermitente a 
partir dos anos 60, ten no Labora
tóri o de Formas de Galicia, no 
Museu Carlos Maside ou nas prór
pias Cerámicas de Sargadelos, co
rno proxecto de restauración cul
tural e industrial , alguns dos fitos 

máis importantes daquel labor de 
restauración, que durante 1994 te
remos a oportunidade de lembrar 
e poñer no seu lugar de honra. 

Diaz Pardo concluía o retrato do 
Seoane que lembrabamos ao co
rnezo, "era un loitador contra to
das as formas do tipismo folclori 
p73 zante e contra todos os ele
mentos de mal gosto que cxobrian 
as cous~::. dos homes que non en
tendían a Galiza. O home coa ca
beza mellor informada da nosa te
rra e coa meñtalidade mellar pre
parada para entender o noso futu
ro e o do futuro do mundo".• 

, ..•.....••...............•.....•••••••.•....•.............•.•.••• 
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Manter distáncia 
do culturalismo 
Luis Seoane, como practica
mente a totalidade dos galeguis
tas de América, rnantiveron dis
táncia e discrepáncias co sector 
que no interior encabezaban 
García Sabell e Ramón Piñeiro. 
Boa parte destas relacións polí
ticas poden ser motivo de inte
resante debate o próximo ano e 
xa provocou, hai menos de 
dous anos, un cruce de cartas 
entre Isaac Diaz Pardo e Carlos 
Casares nunha sonora polémica. 

Ricardo Carvalho Calero escre
bi a no caderno de A Nosa 
Terra, Luís Seoane: compro
miso e paixón criadora: "Du
rante o govemo de Franco, os 
dirigentes do galeguismo no in
terior, logo reconvertidos a Iui
ta cultural, tinham muitas reser
va que opor a Seoane. A polí
tica propugnada por Seoane e 
os seus amigos, tra~ada de 

acordo com umha óptica de 
exilados, nom coincidía nal
guns pontos importantes coa 
que parecía aconselhável as je
rarquías do interior. Estas dis
crepancias influíam na objecti
vidade dos juízos. Nom lembro : 
nengum desfavorábel para a •· 
obra do pintor. Mas si para os 
escritos de Seoane, ainda que 
umha nova política, que aproxi
mou a uns aos outros -os homes 
que trabalhavam em Galiza e os 
homes que trabalhavam em 
América-, apagou aquelas ob
jec~ons. A política sacrifica a 
sua virtualidade todas as verda
des, se é preciso. Cando umha 
verdade deixa de ser útil, trans
forma-se ou siléncia-se. Seoa
ne, que era muí generoso, ter
minou celebrado por todos e 
colaborou, umha vez em Gali
za, cos mesmos que desde lon-
ge amostraram receios". + 

·········~························································t 

Bieito Cupeiro na Biblioteca do Centro Galego de Bos Aires no 1989. 
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Bieito Cupeiro, un galeguista 
da Sociedade Panda!, 
morreu en Bos Aires 
Nos primeiros dias de Xuño falecia 
en Bos Aires , un galego exiliado 
desde 1936, que formara parte da 
contestária Sociedade N azonal ista 
Pondal, independentista e radical 
agrupación, que mantivo ergueita 
unha bandeira de dignidade na co
lectividade emigrada. Nacido en Ba
rallobre (Fene), en 1914, Cupeiro 
foi un activista da Federación da So
ciedades Gallegas, presidente da Jr
mandade Galega, e chegando a ser 
nomeado no 1961 secretário do 
Consello de Galicia. 

Cupeiro publicou como narrador 
Xornes e tamén en Ediciós do Castro 
deu ao prelo, no 1989, o seu libro A 
Galiza de Alén Mar, unha memória 
acesa de 57 anos de actividade políti
ca e cultural na emigración. Desde 
ese volume, pouco propagado, dá lu
ces ao debate histórico das discre
páncias entre os galeguistas de am
bas beiras do Atlántico, "se o gale
guismo emigrado non tivese mantido 
vixentes os postulados políticos que 
movían o seu accionar, como procu
raban os homes do interior, os repre
sentantes diplomáticos do totalitaris
mo franquista chegarian a facerse do
nos das entidades emigradas. ( ... ) O 
galeguismo do exílio era plenamente 

conscente da realidade que se vivia 
no chan galega, emporiso nunca se 
deu en cuestionar os labores que no 
seu seo se poidesen desemolar, tendo 
en conta as circunstáncias que no 

. mesmo se daban. ( ... )Non foi , pois, o 
que na Nosa Terra se fixo baixo a ti
rania franquista, senón o que ainda 
con todos os atrancos existentes non 
se deixou facer, o que xustifica os re
paros que encol do resignado fatalis
mo político dos homes do interior, 
xenerou as diferentes posicións das 
duas Galizas, que non lles permitiu o 
cumprimento dunha proveitosa ac
ción complementária". 

Nunha entrevista que publicou A No
sa T erra (Nº 404-19 de Outubro do 
l 989), Cupeiro reconstrue aqueles 
anos de reivindicación e as suas dis
táncias tamén co grupo de Prada e 
Abraira pero sobretodo con Piñeiro, 
"tiñamos unha diferéncia moi acusada 
co elemento culturalista da Gal iza, en
tre eles co señor Ramón Piñeiro and 
company. Porque estes señores o que 
menos tiñan é de políticos galeguistas. 
A desfeita do Partido Galeguista co
mo quen estende un certificado de de
función, aqui caeu totalmente mal. 
Sobretodo no grupo mozo da Irman
dade que era o máis activo".+ 
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•Deseño do 
cartel da 
Semana de Cine 
de Lugo 

Xavier A1varez Franco, de Piño
Póboa do Brollón, foi gañador do 
certame de deseño gráfico 
convocado polo grupo foto
cinematográfico Fonmiñá, dotado 
con 125.000 pesetas, cun cartel 
que servirá para anunciar a XV 
Semana Internacional de Cine de 
Autor, a celebrar o próximo mes 
de Setembro. Ao concurso 
apresentáronse 64 obras.+ 

• Congreso do 
Audiovisual 
Gal ego 

Do 17 ao 19 de Xuño ceJébrase en 
Santiago, no Instituto Galego de 
Información, o I Congreso do 
Audiovisual Galega co obxectivo 
triple de coñecer a realidade do 
sector, ana1isar modelos de 
actuación experimentados noutros 
ámetos e reflexionar sobre o 

futuro. O congreso estará dividido 
en oito seccións: formación, 
património, difusión cultural, 
televisión, administración, 
exibición e distribución 
cinematográficas, producción, 
distribución e promoción en 
televisión e vídeo.+ 

•AXunta 
promociona 
leite francés en 
castellano 

Segundo denunciou a deputada do 
BNG, Mª Pilar García Negro, nos 
centros escolares estase a repartir 
propaganda comercial da casa 
Chambourcy, en colaboración coa 
Xunta. O folleto publicitário está 
completamente escrito en español, 
mesmo con topónimos i1egais 
(Piedrafita por Pedrafita) e 
anunciando como prémio 40 
viaxes de 30 persoas nun concurso 
realizado en colaboración coa 
Conselleria de Relacións 
Institucionais. A deputada 
nacionaista pergunta por que se 
distribue esa propaganda 
comercial nos co1éxios en 
castellano coa colaboración da 
Xunta, e como se consente e 
patrocina que a empresa privada 
utilice os servizos e a 
colaboración do funcionariado 
nunha tarefa de promoción 
comercial, pois que no devandito 
fo11eto anúnciase aos alunas, "Tu 
profesor-tutor te informará con 
más detalle".• 

Na presidéncia, entre outros, X. Palmeiro, F. Pillado, G. Rodríguez e A. Eiré. 

• Prémios Relatos 
de Humor 
d'A Peneira 

O pasado sábado 12 de Xuño 
fallouse en Ponteareas, o I 
Certame de Relatos Curtos de 
Humor que convocou a revista A 
Peneira. O xuri estaba composto 
polo director da publicación, 
Guillermo Rodríguez, Alfonso 
AJvarez Cáccamo, António 
Mascato, Pepe Carreiro e X.A. 
Suárez, director de Can sen 
Dono. De entre os catro finalistas 
que o xurado seleccionou, Ana 
Pillado, Valentin AJvite, Xosé 
Luis Martínez Pereiro e Benxamin 
Rocha, foi este último o gañador 

absoluto polo relato titulado O 
soño do foguete. Os prémios 
consistiron en 100.000 pesetas e 
unha figura alegórica de 
Saragadelos para o primeiro e 
unha figura para os restantes. 

O director de A Peneira xustificou 
o certame en base á necesidade 
que ten Galiza de recuperar o 
prestíxio e a tradición do xénero 
do humor literário, invocando a 
revista O T!o Marcos da Porte/a 
que dirixia Valentin Lamas 
Carvajal e Jembrando autores de 
proxección nacional corno Anxel 
Fole ou no ámbito comarca] 
Roxélio Rivero. Guillermo 
Rodríguez ratificou a vontade de 
manter o certame para anos 
vindeiros.+ 

Ven de apresentar a mediometraxe Un café de olios verdes 

Antón Simón 

•A música de 
Xil Rios 

Ainda que sexa difícil topalo nas 
emisoras, polo férreo control que 
exercen as casas de discos da 
música programada nas rádios, non 
hai que esquecer o novo single que 
Xil Rios ven de editar tirado do seu 
LD Que non decaia. Dous temas, un 
topican1ente populeiro, Ai, Maria, 
Maria e unha balada do máis digno 
que un poidera escoitar no noso 
idioma, Non viviría sen ti.+ 

•As bandas 
discriminadas 
polo Xacobeo 

A Federación Galega de Bandas de 
Música Populares, denúncia que nun 
ano de orzamentos especiai para 
difundir a música e cultura, non se 
teña apoiado nen ás Bandas nen, 
polo xeraJ, outras agrupación do 
país, de danza, corais e gaiteiros. ' Os 
milleiros de peregrinos que visitan 
este anos Galiza marcharán de aqui 
sen coñecer a nosa própria cultura, 
pois os peregrinos gostarialle 
coñecer as manifestacións culturais 
máis populares". 

A maiores ahondan na crítica que 
se ten realizado á TVG "por 
primar na sua programación 
actuacións foráneas en detrimento 
das galegas, apesar de que estando 
financiada con fundos públicos 
debera coidar máis a riqueza 
cultural existente no noso país".+ 

'Os actores galegas non son inferiores a ninguén' 
• ÓSCAR LOSADA 

O director Antón Simón 
fixo recentemente a 
estrea da sua 
mediometraxe "Un café 
de ollos verdes" de 25 
minutos de duración, 
con guión de Lino Braxe 
e un presuposto de 12 
millóns de pesetas (7 
deles a portados por 
subvención). O 
realizador premiado xa 
no 1976 no festival de 
Huesca pola sua 
curtametraxe 
"Fendetestas", ten feito 
nestes anos diversos 
traballos en video e 
realizacións para a 
Televisión Galega, 
ademais de seguir a 
traballar no teatro tanto 
na dirección como na 
actuación, ainda que 
nesta entrevista 
cinxímonos ao mundo 
da imaxe. 

A ambientación do seu último 
filme está moi conseguida (méri
to de Rodrigo Roel), e a vila de 
Corrubedo dá moi ben como esa 
localidade africana onde se ha 
desenrolar a acción. Na Galiza 

poderia recriarse, pratica
men te, calquer parte do 
mundo? 

O noso país oferece unhas 
posibilidades imensas, quizá 
non a nível urbano, que está 
máis mediatizado, ainda que 
si poderiamos tamén facer re
criacións de grandes cidades 
de rañaceos. Desde lago a ní
vel de paisaxe podes ter des
de o cañón de Colorado atá 
África pasando por Hawai, 
tan só hai que saber atapar. 

Vostede levou publicamen
te a interpretación dos seos 
actores (Vidal Bodaño, Xú- Simón Álvarez. 
lio Lago, Tuto Vázquez, 
Patrícia Schlischting). Como se ao mundo do áudio-visual. 
propuxo o traballo con eles? 

Eu tiven mesas de traballo con 
eles, antes da filmación e xa no 
próprio lugar da rodaxe, o dia an
terior adicárnolo a falar da pelícu
la, dos personaxes e das intencio
nalidades. Eu quera dicer o seguin
te: na Galiza entre a profisión acto
ral non hai nengun complexo con 
respeito aos actores de Madrid, 
Barcelona, Londres ou Nova lor
que, non ternos unha marea deles, 
rnais os que hai teñen unha cualifi
cación profisional moi alta. O que 
hai que ter claro é que a xente que 
se adica na Galiza ao cine non o 
fai porque non sexa válida para fa
ceta noutro sítio, faino aqui porque 
quer, porque este é o seu país, a 
sua terra, e está laborando arreo 
para que seconsiga facer unha in
dústia que permita desenvolverse 

Esa indústria praticamente segue 
no bercee dando uns primeiros pa
sos moi curtiños. 

Aparte de dar máis cartos nas 
subvencións, que outras cousas 
sería necesário para o agromar 
do sector? 

Hai un agrávio comparativo co in
vestimento que se fai desde a admi
nistración galega para o eido da 
irnaxe e o teatro. Comparativamen
te é moi superior o importe en tea
tro que en cine, cousa que non se 
corresponde cos custos á hora de 
producir unha obra ou unha pelícu
la, onde os presupostos son máis 
elevados. O govemo galega ten a 
posibilidade de facer unha lei se
mellante á francesa, para impulsar 
que os ernpresários galegas invis-

tan tamén no cine corno unha 
indústria, non corno unha 
aventura, co cal teria que apor
tar unhas medidas fiscais que 
axudasen moito a esta integra
ción. Ademais, facendo a rei
vindicación, como cataláns e 
bascas, de que revirta na Gali
za a parte proporciona] de re
cadación na billeteira galega 
do que se queda o ministério 
español, o cine no noso país 
seria unha indústria posíbel. 
Hai que lembrar que nengun 
proxecto galega se beneficiou 
da axuda do ministério español 
até agora, e isto é un feito que 
exixiria unha decisión axiña. 

Proxectos de fóra 

Quizá o modelo da administra
ción galega sexa apoiar proxec
tos como o de "Fuxidos" con al
gún actor galego na produción e 
esquecer os que teñen unha equi
pa integramente do país. 

Espero que isto se corrixa axiña. 
Non pode ser que de pouco que hai 
se lle estexa a dar a filmes xa sub
vencionados polo ministério español 
e que non cumpren en moitos aspec
tos a normativa que na Galiza hai 
para as axudas cinematográficas. Os 
govemantes do P.P. teñen unha filo
sofía distinta, non sei se por desco
ñecimento ou se intencionadamente, 
ainda que non creo que gañen nada 
en especial con desviar eses cartos
cara esas outras películas. 

A TVG é o piar imprescindíbel 
para que o áudio-visual galego 

saia adiante. As séries de TV son o 
campo de aprendizaxe de moitos 
directores norte-américanos antes 
de dar o paso ás longametraxes. 

O que está claro é que non é posí
bel criar a indústria de co ta á tv 
pública galega, que actualmente 
pon proa i tematicamente a todo o 
que signifique produción galega. 
Non hai maneira de que a TVG e 
comprometa coa imaxe de te paí , 
e que ten ser mellar porque i "Far
macia de Guardia" que calquer 
produto que se poda facer aquí. To
das as televisións do mundo apoian 
a sua cinematografía e aquí pása e 
do tema. Eme incomprensíbel. 

E cando quixeron facer algo me
dianamente ambicioso sobre os 
relatos do Álvaro Cunqueiro le
varon un pau enorme cando as 
outras televisións refugaron a sé
rie por falta de calidade. 

É curioso que se lle encárregase a 
realización <lesa série a un xorna
lista sen experiéncia na dirección 
cinematográfica, cando hai moita 
xente capacitada para esa función. 
Era imposíbel que iso tivese un re
sultado eficaz. Ternos que deixar 
os amiguismos e aqui fanse as cau
sas a cotio por amizade. Hai unha 
pequena máfia na que nada se ve 
desde unha perspectiva de eficácia, 
de capacidade, non se valora o cu
rrículum; valóranse outras causas 
aneas á calidade e coñecimento da 
profisión. Penso que foi unha aJ
draxe aos que nos adicamos a isto 
que lle encarregasen a X osé Cer
meñ o a série sobre Cunqueiro. + 



A cidade na 
Galiza 
medieval 

Pontevedra nos · 
séculos XII ao XV 
de X. Armas 

Non podemos menos que gabar
nos da saída deste volume de Xo
sé Armase'> por tres motivos: en 
primeiro lugar porque con este es
tudo completamos a pequena in
formación de que dispomos do fe
nómeno urbano medieval. A este 
respeito a nasa historiografia xa 
contaba con aportacións de relevo 
fundmentalmente representadas 
na obra de Fernando López 
Alsina0 J, de grande transcendéncia 
pero insuficiente como para tirar 
impre ión de conxunto. Por outra 
parte debemos encadrar a apari
ción deste libro como un impulso 
decisivo no coñecimento dos ali
cerces que sustentan o sector da 
pesca na Galiza, tan mitificado 
desde os grandes manuais de his
tória medieval pero tan descoñeci
do até recentes datas. Neste senso, 
as conclu ións obtidas polo autor 
para o caso de Pontevedra son un 
excelente complemento para a 
monumental tese de Elisa Ferrei
ra, que estuda o comércio maríti
mo medieval galega na Baixa Ida
de Média. 

Por último, compre louvar o crité
rio do autor á hora da esco11eita do 
obxecto de estudo; Pontevedra 
reune múltiples factores que a fan 
atractiva para este cometido, pois 
non só pode ser un modelo de 
grande parte das vilas da nosa fa
chada atlántica, senón que ade
mais sustenta unha estructura eco
nómica o suficientemente diversi
ficada, própria dun modelo desen
ro lado, e fundamentalmente é o 

a 

vivo exemplo da prosperidade 
económica pre-moderna que fará 
da "Pons Veteris" Imperial a cida
de máis grande da Galiza. 

O volume, publicado pola funda
ción Barrié, é o resumo da tese de 
doutoramento do autor dirixida na 
Universidade de Santiago por Er
melindo Portela Silva. Con estes 
alicerces non é estraño que a obra 
se vexa complementada por unha 
numerosa relación bibliográfica, 
un apéndice de 51 documentos e 
numerosas notas que nos remiten 
á grande diversidade de fontes 
que utiliza o autor, provenientes 
de diversos arquivos como o pro
vincial de Pontevedra ou o de Si
mancas. 

No estilo, o autor foi quen de inte
grar o formalismo académico co 
afán divulgativo, orerecéndonos 
un resultado 
de conxunto 
dixeríbel non 
necesariamen
te por especia
listas. A este 
respeito, a in
trod uc ión de 
parágrafos ori
xinais da do
cumentación e 
a inclusión de 
vários mapas e 
planos e de 
numerosos ca
dros e gráficos 
garanten unha 
exposición 
amena. 

A estrutura
ción temática 
invita ao leitor 
á crítica. Non 
estarnos <liante 
n~n dunha his
tória do urba-
nismo nen 
dunha história 

Pontevedra 
reune e 
sustenta 
unha 
estrutura 
económica 
o suficiente-
mente 
diversifica
da, própria 
dun modelo 
desenrola-
do, e é 
exemplo da 
prosperi
dade 
económica 
moderna. 

localista. Asístese nunha primeira 
parte á configuración da vila nos 
séculas XII e XIII, para xa nun se
gundo bloca máis extenso pasar a 
repasar a infraestrutura urbana, 

continuando co estudo da estruc
tura económica e rematando coa 
análise sócio-política que se deri
va de todo o entramado.+ 

VÍTOR MÍGUEZ 

1) Armas Castro, Xosé. Pontevedra en 
los siglos X// al XV. Configuración y de
sarrollo de una vi/a marinera en la Gali
cia Medieval. Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, Pontevedra, 1992. 

2) Cuxas principais aportacións a este 
respecto viñeron dadas pola sua tese de 
licenciatura verbo do fenómeno urbano 
medieval da Baixa ldade Media das vilas 
de Mondoñedo, Viveiro e Ribadeo, e ta
mén pola sua coñecida tese de doutora
mento sobre a cidade de Santiago na Alta 
ldade Média 

Unha 
sobredose 
de mitoloxia 

Beatum Corpus 
de César 
Cunqueiro 

Aos seus 52 anos, César Cunquei
ro entrega a sua primeira obra na
rrativa: Beatum Corpus(I). De en
trada, compre dicer que non é un
ha novela, pois de tal se trata, con
seguida. 

A novela ten pouca matéria narra
tiva; só a partir da páxina 153, o 
capítulo "Paradisos", entra o autor 
en funcións. Antes, trátase máis 
dun texto no que vai plasmando as 
suas obsesións, en forma de nove
la máis ou menos iniciática, máis 
ou meno erótica, para tirar de ci
ma sua esas teimas. Teimas e ob
sesións que fan que o leitor poda 
aborrecer axiña da novela. Sobre
todo porque parece máis unha or-

BEATUM CORI1U~ 
C~sar Cunqueiro 

denada confesión a un psicoana
lista --que neste caso seria o lei
tor- do que unha narración estru
turada. 

Pero de que vai a novela? A con
tracapa serve para introducirnos. 
Un encontro 
en Vigo. En-
centro con 
Oulda, nunha 
"asociación 
cultural, á 
morte de 
Franco". En
contro que 
serve ao pro
tagonista para 
iniciarse no 
camiño "que 
leva ao tem
plo onde te
ñen lugar os 
misterios da 
relixión do 

César 
Cunqueiro 
demostra 
que sabe 
moito de 
mitoloxia, 
que ten 
unha 
cosmovisión 
pero no 
presente 
texto sobra 

carpo". A re- un certo ... 
lixión do cor- pedantismo. 
po. A partir 
daqui, o autor 
desprega toda 
unha restra de 
descricións de "coitos" máis ou 
menos "perversos" -no sentido 
freudiano da palabra- que o lei
tor debe descifrar. Todo un man
gado de frases, moitas delas de 

Primeira incursión do autor na narrativa de ficción, logo dos seus anteriores éxitos: 
"Non somos inocentes" e "A Galicia posible". Humor e intensa capacidade de 
observación. Unha historia de amor e desencantos onde o protagonista viaxa 
dende a aldea galega ós máis altos cumes do mundo das finanzas, as grandes 
empresas e os conselfos de administración. 

NA MESMA COLECCIÓN 

BIEITO BIEITO 
Carlos Mella 

XERAIS 

~~ 
~~ 

A CIDADE DOS CÉSARES 
Víctor Fernández Freixanes 

Premio Torrente Ballester 

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 
Marilar Jiménez Alexandre 

Finalista do Premio Xerais 
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longo alento, adubiadas cun su
perplus de mitoloxia grega e ou
tras, remata por apagar a pouca 
narración que existe para deixar 
paso a unha cosmovisión máis ou 
menos dominada pola relixión do 
sexo (ou do amor). Unha cosmo
visión que celebra o coito non co
mo un elemento de coesión inter
persoal entre dous indivíduos de 
distinto sexo<2>, senón como parte 
dunha cerimónia que excede os 
sentidos e os afectos para penetrar 
en zonas moito máis profundas, 
mesmo tenebrosas. Quizá, daí, esa 
celebración da marte (páx. 29). 

Esta cosmovisión enche a novela, 
pero sobretodo faise patente nos 
dous primeiros capítulos "Éiso
dos" e "Nesios". Cosmovisión que 
o autor non atina a deixar clara 
porque non acerta a descreber, 
non logra a eficácia descritiva ne
cesária para que o leitor remate 
por entender que está a acontecer. 
Quizá esa descrición fara lograda 
se se tivesen eliminado moitos ad
xectivos e moitas referéncias mi
tolóxicas que só fan que despistar 
a narración. 

Mais a partir do terceiro capítulo 
as causas cámbian unha miga. 
Abandonado Vigo -deixada atrás 
Oulda e mais a sua amiga Coré
viaxa deica o seu lugar de naci
mento: Mondoñedo. Pasa por di
versos lugares, entre eles Lugo 
(bela páxina adicada á cidade, co 
pretexto do ria). Cando divisa a 
vila natal, comeza, en verdade, a 
parte narrativa da novela. As lem
branzas, a "novelización" de re
cordos, a imaxe que ten da vila, 
converten esas páxinas no mellar 
do libro. Contodo, pensamos, un 
peiteado de adxectivos non estaria 
de máis. Pero as páxinas que van 
da 171 á 239, quer dicer, até o fi
nal, mostran que o autor pode che
gar a ser un narrador. 

O último capítulo "Thalassa", de 
que compre subliñar o apartado 
"Metempsicose", está sob o signo 
de Borges. O Borges de "El tiem
po circular" e de "Nueva refuta
ción del tiempo". Este capítulo, e 
as páxinas dedicadas a Mondoñe
do, redimen ao escritor e poden 
chegar a facer que o leitor se re
concílie con el. 

César Cunqueiro ainda debe de
mostrar que é novelista. Demostra 
na presente que sabe moito de mi
to 1 oxia, que ten unha cosmovi
sión, que pode encher moitas pá
xinas dando voltas a un mesma te
ma (a unha mesma teima), quepo
de descreber un mesmo acto de 

· centos de maneiras diferentes --e 
non queremos facer un chiste fácil 
botando man daquel provérbio de 
Joan Fuster: "Descreber é inventa
riar: unha actividade subalterna, 
de notários ou de maos novelis
tas"-, pero no presente texto so
bra un cerro ... pedantismo, hai 
moita reiteración e a montaxe da 
novela quizá debería ser outra. 
Máis que nada, para darlle un des
canso ao leitor. 

Compre esperar novas entregas de 
César Cunqueiro. Esperemos que 
sexan entregas onde o que máis 
brilla na presente, quer dicer, os 
mencionados capítulos, doininen 
o texto. Outras novelas, ou narra
cións, onde as teimas e obsesións 
do autor sexa o tema, quer dicer, 
aparezan sen dominar o texto, sen 
apagar a matéria narrativa. Espe
remos tamén que en próximas 
obras, César Cunqueiro ceibe a 

{continua na páxina seguinte) 
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Leituras 
111 

(ven da páxina anterior) 

irania que asoma debilmente en 
Beatum Corpus. (Contado, e xa a 
título persoal, un agradécelle o~ 
seus pontos de vista sobre o cris
tianismo. Digamos, de pasada, 
que a visión do narrador de B ea
tum Corpus é pagán). 

Se, e tornamos a el, Joan Fuster 
dixo que de toda novela sempre 
sobra a metade, en Beatum Cor
pus, desgraciadamente, ese pouco 
máis da metade que sobre pode 
espantar ao leitor e que este non 
vexa a outra metade, a que nos 
ensina que cun pouco máis de tra
ballo, en César Cunqueiro hai un 
narrador. Quizá o mellar é come
zar a lera partir da páxina 153, e 
logo o Jeitor pode ir ao princípio, 
se queda convencido.+ 

XGG 

1) Narrativa nº 11. Ir Indo. Vigo, 1992. 
240 páx. 

2) De "distinto sexo" porque o autor só 
fala de amor -ou e sexo- heterose
xual, porque o coito como elemento de 
..:oesión entre indivíduos non fai distingo 
de sexos. 

A tortura á 
cena 

Pedro e o Capitán 
de Mario 
Benedetti 

No Teatro Pincipal de Santiago, 
Amnistía Internacional ven de 
estrear a obra de Mario Benedetti 
"Pedro e o Capitán", traducida ao 
galego por Francisco Pillado e 
feita viva voz por Xabier Gómez 
Pan e Luís Iglesias Besteiro. Coa 
asisténcia dun público por riba 
do Jistón dos trinta, sen políticos 
nas butacas, sen a penas xente 
moza. Polos corredores do Prin
cipal pulu1abamos os que na ado
lescéncia viviramos un Setembro 
amargo con Santiago de Chile 
"ensangrentado", e máis outonos 
frias que foron calando nos osos 
da ve1la ditadura, entre Quintana 
e libros, para por fin morrer de 
morte marrida, aquí en Santiago, 
un Decembro de Compostela vi
va ... E ao mirarnos neste tempo, 
mália que algunhas ilusións ra 
charon, ver que Jevaba razón o 
Miguel Ríos, e que os vellos roc
keiros seguen. Como tamén o fai 
esta ferida terríbe1 da que moitos 
non queren saber, porque bate 
duro no medo atávico e na con
ciéncia individua] e colectiva das 
xentes. 

De detrás dos bastidores sai á cena 
a tortura, personificada no Capi
tán. Funcionário eficiente e tamén 
aséptico (lava as mans cada vez 
que toca en senso estricto a Pe
dro). Mesmo refinado e culto. 
Chama gorilas aos seus subordina
dos que fan o traba1lo suxo que el 
mesmo ordena e coordena, desa
grádalle ainda que insiste en que é 
a teimuda resisténcia do prisionei
ro a confesar e delatar, quen se 
empeña en continuar co proceso 

Viaxeiros por Galiza 

Un dos máis famosos viaxes por 
Galiza foi o realizado por George 
Borrou (Jorgito El Inglés), un 
vendedor de Bíblias que foi deixando 
testemuña de todo o seu percorrido 
levantando o retrato da Galiza no XIX 
con olios de estranxeiro. X erais edita 
xustamente a parte das memórias de 
rota do Borrow no noso país, 
traducida e anotada por Salvador 
Garcia Bodaño. A obra completa, The 

Mario Benedetti. 

inquisidor. ~achendea da sua agu
deza e enx·:ño (aos torturadores 
chámalles "funcionários eléctri
cos", pola sua preferéncia polo 

canta de libros 

Bible in Spain publicárase en 
Inglaterra en 1842. Con esta obra 
ábrese unha fermosa senda na que se 
podian incluir interesantes traballos 
doutros séculos, como a tradución de 
Paco del Riego da obra de Nina 
Epton, outra visitante extranxeira, ou 
moitos autores que durante os últimos 
150 anos teñen percorrido con ollada 
curiosa o noso país. (Pódese ver sobre 
este tema o Caderno de A Nosa 
Terra, Caliza na ollada dos 
viaxeiros). • 

Máis de Blanco Amor 
Ediciós do Castro non se 
quedou atrás 
no Ano das 
Letras e 
publicou en 
diferentes 
coleccións tres 
obras do escritor 
ourensán, editadas 
por Luis Pérez. 
Quince Cuentos de 
la ciudad e un 
conto no ceo, recolle 
os relatos curtos, ben 
inéditos que conserva · 
a Biblioteca da 
Deputación de 

método da picna). E mesmo aché
gase a Pedro, o militante exemp1ar 
e heróico (se cadra un pouco tópi
co), e conversa longo con el. Até 

Ourense, ben recollidos na prensa 
bonaerense, e o conto galego editado 
en Céltiga que A Nosa Terra xa 
publicara completo en 1986. Con 
Catro pezas inéditas do teatro de 
Blanco Amor, recupéranse pezas 
descoñecidas da sua obra dramática 
(Galicia en festa; O Complexo; 
Becqueriana e As miñas tias no sofá) 
ademais de documentos inéditos do 
Teatro Popular Galego que dirixira en 
Buenos Aires, con Femando Iglésias 
Tacholas como un dos principais 
actores. As obras do Castro 
complétanse cunha edición moi sóbria 

de Proceso en Jacobusland, 

XAN CARBALLA 

O corazón 
do home 
mentres 
ainda non 
é seixo en 
estado 
puro, 
non se 
afai nen 
realiza na 
violéncia 
ouna 
tortura. 

hai un estraño momento na obra 
en que se superpoñen ambos per
sonxes e seme11an parellas, xun
guidos potas confidéncias amaro-

Guias naturais 

Segue editando X erais a sua colección 
de manuais de História Natural, desta 
volta adicados ao Anfibios e reptiles 
de Galiza, do que son autores Pedro 
Galán Regalado e Gustavo Femández 
Arias. Idónea para estudantes, 
profisionais ou afeizoados á natureza a 
guia descrebe cun abando o aparato 
de debuxo e fotografia a forma de 
vida dun grupo animal, esrudado pola 
herpetoloxia e que e tá moi 
vencellado tradicionalmente ao 
folclore e á mitoloxia popular.• 

sas. Velaí por riba a concreción, a 
liña conxuntural do personaxe_ 

A clave da obra, un exercício de 
psicoloxía do torturador, produce
se cando se inverten os papeis e 
"as confesións do Capitán" mós
trannos como un ser humano vai
se facendo axente da infámia. O 
proceso de adaptación acarrexa 
síntomas físicos (arcada , vómi
tos , impulsos de aberracións se
xuais), cámbios no comportamen
to, deterioro unidireccional nas 
relacións familiares (vida amoro
sa, fillos). Ás vece "o alto" e
mella non producirse, é o pulso 
entre home e besta, que non ce a 
de bater, de criar conflito. 

Mai que acorre cos que son quen 
de superar o e tádio de conciéncia 
e se estabelecen definitivametne 
no mundo da infámia? Pa an e te 
indivíduos á categoría que Hob
bes asignaba xenericamente de 
non ser máis que lobo para o ho
me? É moi posíbel que a i exa. 
Pasado con teimosía o limiar da 
dor altea, do sofrimento dos mais, 
chegado a este nível de insensibi-
1 idade ou mesmo de sadismo, 
aquilo que había de humanidade 
queda atrás e non restaría mái s 
que o individuo ruin e miserábel, 
un ser que deixou morrer o eu 
próprio corazón. 

E contado para aqueles que gasta
mos de ver nos homes máis cau
sas dignas de estimar que de des
précio, quereriamos que a tortura 
e o emprego da violencia asoba
lladora envilecese de por vida a 
quen a pratica. E deliberadamente 
inxénuos, estar con Fromm e di 
cer que con el que o corazón do 
home mentras ainda non é seixo 
en estado puro, non se afai nen re
al iza na violéncia ou na tortura, 
porque a humanidade que a todos 
nos abranxe leva en si anacos, 
ainda por ben pequenos que se
xan, de mágoa e rexeitamento da 
dor allea. + 

FRANCISCO X. V ÁZQUEZ 



"TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA 

ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO 

E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE ... 

SEDENTA COMO UN MAR 

E NO SEU MAR, AFOGADA." 

POEMA "ROSAL/A". DE XOHANA TORRES 

CONSELLERÍA DE CULTURA 

E XUVENTUDE 
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Octávio Lixa 
Filgueiras ainda que 

arquitecto, é máis 
coñecido polo seu 

traballo como 
etnólogo e estudoso 

das formas 
tradicionais de 

pesca, dos seus 
aparellos, dos seus 
barcos e da forma 
de vida das xentes 
que os utilizaban. 

Non é o clásico 
experto en 

tipoloxias, senón 
que estuda as 

~ · formas en relación 
ao meio humano. 

Estivo recentemente 
en Santiago para 

apresentar no 
Museu do Povo 

Galega un 
documental sobre 

as embarcacións 
tradicionais do 

Douro. 
• MANUEL VILAR 

Que fai un arquitecto estudando 
os barcos de pesca tradicionais? 

Cando acabei o meu curso de ar-
quitectura comecei a ter contactos 
con construtores e barcos tradico-
nais, e déronse situacións tan ricas 
que acabei por ter unha dobre profi-
sión; por un lado a arquitectura e 
por outra os barcos, talvez estes a 
miña paixón maior. De modo que 
desde 1955 que eu comecei a estu-
dar os barcos portugueses, empe-
zando polos barcos do Douro e des-
pois estendinme a todos os barcos 
do continente. Antigamente os et-
nólogos, cando trataban o problema 
dos barcos, como non tiña forma-
ción técnica estudábanos por fóra e 
trataban principalmente da decora-
ción e do aspecto exterior, máis es-
capabanlle a parte esencial que era 
o sentido da estrutura e, principal-
mente, as relacións culturais que 
podian derivarse. Portanto tiven 
que facer un certo pioneirismo, por-
que non habia etnografia, non habia 
posibilidades de facer equipas con 
outras persoas, a non ser con algun 
estranxeiro, que eran moi poucos. 
Foi unha vida de aventura con moi-
tos riscos por non ter apoios. Con 
grande interese empecei a verificar 
que na Galiza comezaba a ter un 
compañeiro, que era o Femando 
Alonso Romero, cando el comezou 
a estudar as posíbeis relacións da 
Irlanda coa Galiza, e apartir daí em-
pezamos a trocar impresións e a 
traballar en conxunto. 

Por que chegou desde os barcos 
do Douro até a Galiza e mesmo 
ao Norte da Europa? 

Eu fixera unha espécie de inquérito 
das embarcacións do continente, e 

•1 

A CULTURA DO MAR 

Octávio Lixa Filgueiras 
etnólogo e arquitecto 

'Agora, por moda, non se construen barcos en madeira, 
ainda senda moitas veces mellares' 

unha das causas que me preocupou 
imediatamente foi tentar descobrir 
as áreas culturais, aquilo que serian 
as divisóns naturais por tendéncias 
e pro indícios de agrupamentos. 
Foi fácil porque Portugal é un país 
fácil de descobrir: hai unha zona 
que é cmun, que é esta zona do no
roeste que está moi ligada á Galiza. 
Despois o Douro é unha fronteira, 
o Tejo é outra fronteira, o Algarve 
é outra. Isto, que pasa coas habita
cións, pasa coas persoas, pasa coa 
pesca e pasa cos barcos. Portanto e 
en trazos xerais podiamos definilas 
como áreas de cultura diferenciada. 

. Mais logo ao seguir descobrin un-
ha dificuldade que ao mesmo tem
po é un dobre gume e é que na pes
ca, por exemplo, e esa é unha parte 
onde hai máis modificacións e un
ha riqueza maior, a certa altura a 
mobilidade de influéncias é moi 
grande e é preciso descobrir as re
lacións que existen , porque non 
bast verificar unha espécie de dife
renciación de tipoloxias de barcos. 
É preciso estudar a dinámica das 
suas difusións. 

Por exemplo, hai moi pouco que 
ternos dados que permiten desco
brir as relacións que houbo sem
pre, entre as pescas de España e as 
pescas de Portugal. Por exemplo, 
hai unha relación moi directa entre 
os pescadores do Algarve cos pes
cadores da área de Málaga, a tal 
ponto que, vou dar un caso históri
co, o marqués de Pombal mandou 
queimar unha vila de pescadores 
do sul do Algarve criando unha vi
la nova artificial, a Vila Real do 
Santo António, porque os pescado
res de Monte Gorde, <licia el, esta
ban totalmente influenciados polos 
españois. Isto proba efectivamente 
unha cousa, que é a superación da 
própria situación política. Quer di-

LU[S FERREIRA AL VES 

Os pescadores 
da parte sul 
da Galiza, 
principalmente 
da zona 
da Guarda, 
influenciaron a 
colonización 
das pescas na 
Idade Média até 
o Douro 

cer, os pescadores funcionan como 
axentes autónomos, eles son pesca
dores e viven desligados da terra, 
un pescador non se confunde cun 
labrador e teñen as suas relacións 
de amizade e de negócio para alén 
daquilo que son as vicisitudes polí
ticas. Por exemplo: os pescadores 
da parte su] da Galiza, principal
mente da zona da Guarda, foron, 
ao meu ver, os que influenciaron a · 
colonización das pescas na Idade 
Média até o Douro. Que é o que 
pasaba? O pescador comportábase 
un pouco como os cíganos, case 
que direi que tiñan unha étnia pró
pria, case ambulante: ian a onde 
habia peixe, e as relacións naturais 
deles ultrapasaban as fronteiras. 

Agora o mar ten límites e os pes
cadores non os poden cruzar ... 

lso é a burocrácia. Se nós estudar
mos o comportamento das organi
zac ións sociais da Idade Média 
poderemos verificar, e isto pode 
parecer absurdo, que habia situa
ciós moito máis abertas ca no sé
culo XX e XXI. Hoxe estamos 
moito máis subordinados á buro
crácia e iso perxudica as relacións 
humanas espontáneas. 

Esa burocrácia, esas barreiras 
que inciden na vida dos mariñei
ros, influen, tamén, na técnica? 

Non, porque aí hai un outro as
pecto. En relación ás capturas, 
aos equipamentos, hoxe a pesca é 
considerada praticametne unha 
indústria, sob o aspecto de tecno
cracia. aí a tendéncia é para a nor
malización. Se vemos os nosos li
bros, que son fornecidos nas es
calas de pesca, praticametne todo 
aquilo que son embarcación tradi
cionais desaparecen, non intere
san. O que aparece son os grndes 
tipos internacionais de barcos 
motorizados con técnicas cada 
vez máis novas . Se a xente· vai 
ver os libros do ensino dos xóve
nes pescadores non atopa nada re
lacionado cos sistemas antigos. 
Os barcos son os barcos motori
zados, xeralmente de preferéncia 
con casco de aceiro e non de ma
deira. Por exemplo, un dos riscos 
e unha das cousas que estamos a 
perder é a construción de madei
ra, que apesar de todo debería dar 
solucións máis suportábeis, pero 
que están a ser totalmente aban
donados case que por unha cues
tión de moda. 

Por riba das fronteiras 

Unha persoa coma vostede cun
ha formación técnica especiali
zada, que pode aportar aos estu
dos de etnografia? 

Comecei por estudar os barcos non 
só no aspecto de tipoloxia, senón 
tamén de morfoloxia, dos sistemas 
de construción e, isto último, pode
ria ser significativo da orixe antiga. 
Por exemplo: hai unha diferéncia 
enorme entre a construción clásica 
do Norte da Europa, que era típica 
por primeiro construiren a parte ex
terior do casco e só despois faceren 
a estrutura de suporte. Mentres que 
no Mediterráneo primeiro facían o 
esquelete e despois cobríano. Isto 
xa comeza por determinar dous 
mundos culturais diferentes. E des
pois <lesas grandes diferéncias, o 
que para min foi importante foi 
descobrir que para alén <liso esta
ban as persoas, os mundos cultu
rais, e daí a necesidade de estudar 
as estruturas a onde eses barcos ian. 
De tal modo que se pode considerar 
que para certas zonas mariñeiras 
nas que o núcleo fica completo 
cando unha determinada comunida
de de persoas está máis ou menos 
ligada a un tipo específico de em
barcacións. Estamos pois no terreo 
da etno-socioloxia. Por exemplo, 
un caso curioso, comun á Galiza e 
Portugal, é a marca de família dos 
pescadores da Guarda, que son as 
mesmas que existen até o Douro. 

Pero o shock foi máis grande cando 
atopei pezas exactamente iguais en 
museus da Dinamarca ecando unha 
historiadora polaca me dixo que en 
Gdansk eran iguais. 

Como se interpreta este feito? 

Ainda está pouco estudado. Non é 
só o problema gráfico, son o há
bitos de família. Por exemplo, na 
Póvoa o herdeiro da familia era o 
fillo máis novo. O mesmo istema 
encóntrase na costa Su! da Franza 
e algo parecido no Norte da Euro
pa. Serán coincidéncias de tipo 
funcional ou indício de que hou
bo un dia unha povoación de pe -
cadores que viñeron por toda a 
costa até chega á Galiza e desde 
aqui a Portugal. 

Que opina das relacións maríti
mas entre o Noroeste e Irlanda e 
mesmo as Canárias. 

É importante porque corresponde 
a feítos reais que non poden ser es
quecidos. De calquer maneira hai 
un aspecto importante: só a área 
da pesca en si mesma é tan rica e 
está tan mal estudada que aí con 
certeza ternos grandes surpresas 
por descobrir, porque dunha ma
neira xeral as persoas confunden 
pescadores con navegadores e con 
comerciantes. Poden ser todo iso 
ao mesmo tempo, eu non sei, hai 
que estudalo como hai que e tudar 
outras cousas, por exemplo como 
eran tratados na sociedade medie
val con moito interese e apoio do 
poder central. Por exemplo a for
ma de como sempre o rei trata
ron aos pescadores é un exemplo 
de como eles ho xe deberian ser 
tratados polo poder central. 

Antes o mariñeiro coñecia e res
peitaba o mar. Hoxe coa intro
dución do sistema capitalista e 
coa grande tecnificación hai un
ha des-humanización da pesca. 

Hai un problema que é fundamen
tal, a xente non pode negar o pro
greso. O segredo seria con eguir 
que a humanidade das persoas sub
sistise, deixando xa certas cou as 
que non se poden admitir, mai ao 
mesmo tempo salvando a calidade 
humana das persoas. Porque a sis
tematización do traballo, o traballo 
das mans e o trabal1o da cabeza, 
neste momento, transforma as per
soas en máquinas. Este é un fenó
meno que comezou xa no século 
XIX coa industrialización. Neste 
momento vemos que determinads 
posibilidades de indústria poden fi
car nas mans das máquinas. Isto, 
aparentemente, libertaria ao home 
do mecanismo da vida. Pero ainda 
os políticos non descobriron cal vai 
ser o papel do home cando sexa 
substituído pola máquina. 

Recuperar tradicións 

Vostede agora está envolto nunha 
tarefa de reconstrución de em
barcacións tradicionais en Portu
gal. Que sentido ten iso agora 
cando xa desapareceu a sua fun
ción: saír nas postais turísticas? 



Non é un fenómeno específico de 
Portugal. Os barcos do Douro, os 
maiores, foron durante séculos o 
correspondente aos grandes ca
mións de hoxe, eran os TIR e o rio 
Douro a nosa autoestrada, que 
cumpriu unha función importante 
que talvez se poda manter noutras 
condicións. De todas formas eses 
barcos praticamente deixaron a 
sua función, os carpinteiros van 
desaparecer. Que é que acontece 
cos últimos destes barcos? As 
compañías de viños do Porto teñe
nos como estandartes e todos os 
anos hai unha grande festa cunha 
regata na que os barcos aparecen 
nunha función de propaganda co
mercial. Pero xa entrou nos hábi
tos da cidade, toda a xente agora 
espera polo Sao J olio ver un ha re
gata de barcos. 

Un ca o que me parece diferente e 
mai exemplar é o ca o da recon -
trución da lancha poveira. Na Pó
voa de Varzim hai dou ano fíxo-
e unha lancha de tre metro para 

trinta e dua per oa . A lancha po
veira é unha lancha xeiteira, un 
barco excepcional, rapidísimo, cun
ha conceición do ca co notábel, 

A CULTURA DO MAR 

Os políticos non 
descobriron cal 
vai ser o papel 
do home cando 
sexa substituído 
pola máquina 

que en vez de sofrer o atrito das 
águas canto máis de presa anda 
mái se levanta da água. Ten unha 
grande vela e, portanto, é un barco 
difícilmente superábel. O museu 
da Póvoa e o clube naval conse
guiron diñeiro para facer un barco 
<lestes coa idea de facer dela unha 
espécie de escala de navegación 
daquel tipo de barcos. En canto 
hai mariñeiros que saben traballar 
coa lancha hai posibilidades de a 
xente nova adestrar nun tipo de 
barco que é único, un barco de 

competición. Hai unha espécie de 
pedagoxia que está a ser asumida, 
e se fose conseguida seria extre
madamente importante. Trátase de 
facer renacer por via do deporte e 
por via das competicións as tradi
cións antigas de construcións e 
navegación. No Norte da Europa, 
dunba maneira xeral, as embarca
cións antigas son moi usadas pola 
xente nova para substituir a algun
has embarcacións de recreo. 

Eu lembro unhas declaracións do 
Saramago feitas nun programa 
de introdución á cultura portu
guesa e emitido pola BBC inglesa 
na que falaba de que despois da 
escola de Sagres e de toda a xeira 
dos descobrimentos, Portugal pu
xérase de costas ao mar e que fa
lar boxe de Portugal como un pa
ís mariñeiro era unha falácia. 

Portugal está de costas ao mar e é 
un fenómeno perigoso que afecta 
á mesma formación das persoas. 
Os próprios historiadores son co
mo os gatos, teñen medo da água. 
hai unha cousa importante: o fe
nómeno da separación de Portu
gal ten a ver cunha cousa que é 

M. VILAR 

un pouco parecida ao fenómeno 
de separación de Holanda e Ale
maña. Fáltanos o sal do mar, non 
é un problema sentimental, é, por 
un lado, un problema de falta de 
espazo e, por outro, unha ansie
dade de camiñar por fóra. Dun 
xeito xeral o fenómeno da sepa
ración de Portugal é un fenómeno 
político, mais a certa altura ten 
forma de estar ligado ao ciclo do 
mar. Portanto é terríbel verificar 
que hoxe iso foi destruído por 
cuestións de burocratización, que 
era un fenómeno que criaba unha 
idiosincrásia especial. Por exem
plo, non é por acaso que as xen
tes do Miño e do Douro viveron 
moito da emigración. É xente 
completamente diferente da do 
Alentejo, o alentejano non emi
graba, morria na terra. O feíto de 
haber aquí ese poder de emigra
ción criaba unha constante reno
vación de cultura e mudanza no 
bon sentido. Os galegos é a mes
ma cousa, hai unha tendéncia 
enorme dos galegos a se ir para 
Portugal, o galego vai para o 
Norte de Portugal e chega até 
Lisboa e hai modos de vida que 
son específicos do galego. + 

...................................•............•.................................................•....................................... . . . . 
'Nos universitários novos hai unha présa por se doutorar · 
que os af asta da realidade' 
Vostede mantén relacións cos 
seos colegas gaJegos, que opi
nión lle merecen eses inter
cámbios de 'ideas entre os in
vestigadores de alén e aquén 
Miño? 

Teño amigos no Museu do Povo 
Galego, especialmente un dos 
seus grandes animadores como é 
o Caflos :oarcía Martínez. Alén 
diso, eu es.taba moi habituado a 
ter conlattos coh persoas da Ga
liza porque antigamente había 
fortes reiadóns· de amizade entre 
os etn6'1ogos portugueses e os ga
legas. Nos congresos organiza
dos en Portugal, Otero Pedrayo 
era case o orador clásico e nos 
contabamos sempre con el, dicia 

·: sempre a mesma cousa mais era 
• notábe-1, entusiasta e un home ex

tremadamente vivo. . 

Hoxe quizá haxa unha moda de 
copiar modelos foráneos e de es
quecer a própria tradición bi
bliográfica, parece que é máis 
importante citar un libro en in
glés que un dos nosos clásicos. 

Nós ternos en Portugal exemplos 
dramáticos de má información. 
Por exemplo: hai universidades 
americanas que pagan a bolseiros 
para viren facer teses de doutora
mento e traballo de campo a Por
tugal sen un necesário acompa
ñamento, de maneira que as teses 
que eles fan son moi bonitas, con 
libros moi ben impresos, mais a 
documentación e as conclusións 
moitas veces son falsas. vou dar 

. un caso: houbo unha canadiana 
que estivo hai dous anos no norte 
do Porto e foi estudar o traballo 
das mulleres nun núcleo de pesca 

e fixo un enfoque do problema 
de dus maneiras comparativas to
talmente erradas. Primeiro desde 
unha posición feminista, que non 
ten nada a ver coa situación real: 
claro que é estraño ver nun nú
cleo pequeno de pesca en que as 
mulleres poden pescar, pero isto 
era praticamente o derivado dun
ha situación que mudou do siste
ma de heréncias das famílias en 
que mulleres, a1gunhas, en canto 
non casaban podían praticar a 
pesca. Mais iso non tiña nada a 
ver cunha posición feminista nen 
co fenómeno do matriarcado. 
Son pre-conceitos nada científi
cos e, portanto, este libro, que ti
ña moi bon aspecto e traía todo o 
aparato da propaganda das cau
sas estranxeiras, pasa a ser un 
mal contributo para quen queira 
estudar o sistema . 

Isto parece unha tendéncia a xe
ralizarse. É unha cuestión de loi
ta pol.a vida e o negócio. Chámo
lle despreciativamente porque no 
fundo é asi , a ansiedade dunha 
persoa de se doutar, de se lanzar, 
moitas veces prematuramente, á 
vida erudita e universitária, leva 
ás persoas a ultrapasar as metas 
que necesitarian dun tempo de 
maduramento que non se fai. 
Portanto a ruptura entre as vellas 
e as novas xeracións vai provo
car vários procesos negativos, 
cuxos resultados vanse facer sen
tir máis tarde, mais uns cantos xa 
son irrecuperábeis. Non hai aqui
lo que se poda chamar unha es
cola, non hai a posibilidade dun
ha sedimentación, dun contacto, 
principalmente dun acompaña
mento entre novos e vellos que 
seria necesário. + . . •.............•.....................................................•....................................................................• 
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CONEZA 
TODAS 
AS PRAIAS DE 
PONTEVEDRA 

Onde están situadas 

• Como se chega 

• Lonxitude 

• Entorno 

• Camping máis cercano 

• Núcleo de poboación máis 
próximo 

• Servicios 

Clasificada por Concellos, 
dende Tui a Vilagarcía 

• Un mapa de cada Concello 
para situa-las praias e para 

ver as vías de acceso 

• Unha foto a cor de cada 
praia coa súa 

correspondente descrición 

TODO CANTO QUEIRA 
SABER DE CADA PRAIA 

GUÍA 
das 

PHAlAS de PONTEVEDRA 

EDICIÓNS DO CUMIO S.A. 
Travesía de Vigo, 156 - 12 D 

Telf. (986) 25 07 67 
VIGO 

cu mio 
Distribúe: 

DISTRIBUCIÓN$ ARNOIA 
Ramalleira (Cruce de Bértola) 

T elefóno (986) 70 93 40 
36140 VILABOA (Pontevedra) 
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Libros 

Arxentina: Destino da 
emigración española e 
galega no século XIX e 
primeira década do XX 
Análise e seleción de 
documentos realizada por 
Xosé Antón López 
Taboada e editada por 
Unipro. Aportación a un 

Convocatórias 

Prémio de investigación 
lingüística e literária 
O Departamento de Filoloxia Galega 
da Universidade de Santiago, convo
ca o quinto Prémio de investigación 
lingüística e literária, ao que poden ac
ceder todos os estudantes de 1 Q e 2º ci
clo de faculdades, coléxios e escotas 
universitárias da Galiza, con traballos, 
en galego, orixinais e inéditos sobre al
gun aspecto lingüístico ou literário da 
obra de Eduardo Blanco Amor. Os tex
tos apresentaranse por quintuplicado 
mecanografados a dobre espácio e de 
ser posíbel sen excederen as trinta fo
llas. Os prémios ascenden a 100.000, 
60.000 e 40.000 pta; e o prazo de envio 
dos orixinais remata o 10 de Outubro 
de 1993. Máis información no Departa
mento de Filoloxia Galega. Universida
de de Santiago. Facultade de Filoloxia. 
Praza da Universidade s/n. Santiago. 

Medíciña e farmácia na 
Rota Xacobea 
O Xacobeo 93 propón dous prémios 
de investigación sobre a mediciña e a 
farmácia na rota Xacobea, dotados 
con 500.000 pta, cada un. Pódense 
apresentar médicos, farmacéuticos ben 
a título individual ou en representa
ción de entidades ou organismos afins, 
con traballos orixinais cunha extensión 
máxima de 100 páxinas. O prazo de 
apresentación remata o 31 de Decem
bro. Máis información nos Laborató
rios Smith Kline Beecham. C/ Valle 
de Fuenfría 3. 28034 Madrid. 

Prérnio de poesía 
Esquío 
A Fundación Caixa Galicia e a So
ciedade Cultural Valle-Inclán de Fe
rro!, organizan a 13 9 edición do pré
mio de poesia Esquio. Poden partici
par todos os que o desexen ao envia
ren os orixinais baixo plica e por co
rreo certificado a Obras Sociais da 
Caixa de Aforros de Galicia en calquer 
cidade galega, antes do 31 de Agosto. 
O prémio ascende ao millón de pese
tas. Máis información na fundación 
Caixa Galicia de calquer cidade, por 
exemplo na de Vigo: (986) 81 50 OO. 

Vacacíóns alternativas 
Aperta, educación ambiental, organi
za unhas vacacións alternativas, para 
rapaces de 6 a 14 ano:;, nas que poderán 

tema crucial ainda non 
suficientemente estudiado. 

Cine 
Lave Field ou Por encima 
de todo, en versión 
española. O racismo nos 
Estados Unidos cunha das 
melloras interpretacións de 
Michelle Pfeiffer. • 

realizar distintas actividades nunha casa 
de pedra da comarca da Ulloa a carón 
do rio Ulla, e rodeada de soutos e car
balleiras. As actividades a realizar van 
desde traballos na harta a traballos con 
animais, pasando pola apicultura e vá
rios obradoiros adicados á: transforma
ción de alimentos (pan, queixo, mantei
ga, mermelada); natureza (papel reci
clado, caixas niño, etc); artesanía (ma
deira, coiro, cerámica, fios, etc); amais 
de paseos en balsa ou a cabalo, xogos 
cooperativos, etc. Pódese acceder ao 
campamento da casa da terra nalgún 
dos carro turnos, ainda que os dous pri
meiros están reservados para rapaces 
dos concellos do Miño e Ortigueira: 1 º 
turno do 1 ao 8 de Xullo; 2º do 8 ao 15 
de Xullo; 3º do 18 ao 27 de Xullo, para 
xente de 6 a 10 anos; e 3º, do 17 ao 31 
de Agosto para mozos de entre 11 e 14 
anos . O prezo, que vai de 24.000 a 
35.000 pta. segundo a idade, compren
de seguro de reponsabilidade civil e ac
cidentes, un monitor por cada 5 nenas, 
os materiais dos obradoíros, morada e 
pensión completa. O prazo para ins
cribirse remata o 30 de Xuño, as pra
zas están limitadas a 30 por tumo. Máis 
información: Aperta Educación Am
biental. Xuncal 9, 2Q direita. 15.172 
Oleiros. Teléfono: (981) 24 69 95. 

I Prémío Nacional 
de Xornalismo 
sobre Ecoloxia 
A Asociación Cultural Penas de Ro
das, de Gaioso (Outeiro de Rei. Lugo), 
convoca o I Prémio Nacional de Xor
nalismo Sobre Ecoloxia, aoque poden 
participar todas as persoas que publi-

Festas 

e romarias 
Xoves 24, festas en Barbadáns (Ouren
se) . Este mesmo día tamén se celebra a 
Romaria do Corpiño en Lalin, Sárria e 
outras vitas. 

r---------------------, 
Evie os seus avisos, anúncios, 

actos e todo tipo de convocatórias 
con 7 dios de antelación, por 
correo ou polo número de fax 

(986) 22 31 01 

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

Actos 

Romaria popular 
por Moncho Valcárcel 
O 20 terá lugar na Ermida de San Cos
me (Sésamo), unha romaria en home
naxe ao recentemente falecido cura 
das Encrobas. Empeza ás 12 da mañá 
cunha misa na ennida tras a que habe
rá intervencións de coñecidos de seu 
das Encrobas, As Enchousas, Baldaio, 
Larin, As Pontes, Culleredo, etc. Des
pois de xantar nos chigres continuara
se coas actuacións das que sobresaen 
Uxia, O Son da Terra, Antón o Ven
trílocuo e A Quenlla, entre outras. + 

quen os seus traballos, en galego ou 
castellano, en xomais ou revistas do 
Estado español. Os artigas hanse refe
rir a temas vencellados á ecoloxia en 
xeral, ainda que receberán especial va
loración os adicados á defensa do pa
trimónio natural, e ao lugar das Penas 
de Rodas e os seus arredores forestais . 
O modo de abordar os traballos e a ex
tensión queda da man dos autores. O 
xurado outorgará un primeiro prémio 
de 100.000 pta., e trofeo; e un segundo 
de 50.000 pta., e trofeo. Os traballos, 
que deberán ser publicados con data 
posterior ao l de Xaneiro de 1993, re
mitiranse ao Centro Cultural Penas de 
Rodas, de Gaioso (Outeiro de Rei. Lu
go ), até 15 de Xullo de 1993. O xura
do poderá incluir como candidatos 
aqueles artigos que estimen de intere
se, ainda que non fosen apresentados. 
Maior información ou aclaracións no 
(982) 39 07 62. 

V Prémio de Novela 
Manuel García Barros 
O Concello da Estrada, convoca a V 
Edición do Prémio de Novela Manuel 
García Barros (Ken Keirades), aoque 
poden concorrer todos os que o dese
xen ao remesar as obras, baixo lema, á 
Casa do Concello da Estrada antes do 
mes de Setembro. Os traballos deberán 
estar escritos na normativa oficial e te
rán unha extensión mínima de 150 fó
lios mecanografados a dobre espácio. 
A dotación económica ascende a un 
millón de pesetas. 

Concurso de poesía 
Rosalia de Castro 
A Asociación Cultural Galega Rosalia 
de Castro de Comellá (Barcelona), con
voca o VII Concurso de poesia Rosalia 
de Castro ao que se pode acceder con 
poemas en galega que anden entre os 
trinta e cen versos. O poema enviarase, 
por triplicado, en sobre sen remite e sen 
indicación algunha referente á persoali
dade do autor, ao enderezo da Asocia
ción (Comellá. Barcelona. Rua Federico 
Soler 71 ); noutro sobre pecho figurará, 
por fóra, o primeiro verso do poema e 
no interior os dados do autor. A data lí
mite de admisión é o 15 de Setembro. 
O fallo emitírase en Outubro de 1993 
para outorgar tres prémios (70.000, 
40.000 e 30.000 pta). A Asociación re
sérvase o direito de publicar calquer dos 
traballos apresentados. • 

Anúncios de balde 
Cursiño de encaixe ruso. A Asocia
ción Maximo Gorki vai impartir no 
mes de Xullo un cur o de encaixe ru o 
a dous níveis: iniciación e perfecciona
mento. Máis infonnación no (986) 22 
44 57, todos os días de 5 a 9. 

Distribuidora en Galícia: Vendo No
menclator Pueblos de Espaíia, PVP: 
4.300 pta., máis 300 pta. de gastos de 
envio. Interesadas/os, dirixídevos ao 
Apartado 23 de Guitiriz; 27300 Lugo. 

Véndese, alúgase ou traspásase A 
Baiuca; en Cangas. (986) 30 02 62, 
perguntar por Rubem. 

Maquetación gráfica por ordenador 
Macintosh. Búscase traballo, xomada 
completa ou por horas. Experiéncia no 
sector. Acéptase calquer outro tipo de 
traballo . Telf. 30 30 88. 

Vende-se cozinha mixta (gas e forno 
eléctrico). Neveira pequena. Lavadora. 
(986) 30 02 62. 

Oferécese presentador a asociacións, 
discotecas, pubs, etc. Para espectáculos 
de todo tipo, desfiles, actuacións, etc. 
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48. 

Autocaravana pequena, 3 prazas, 
ITV, bon estado. 700.000 negociabeis. 
(981) 22 33 78 a partir das 20 h. 

Véndese finca de 2.000 m1 aproxi
madamente, no centro do Calvário. 
Alta densidade. Oportunidade. Telé
fonos (986) 25 05 25 e 49 13 O 1; per
guntar por Mercedes e Xullo respecti
vamente. 

Quen quer un (ou máis) mico, mi
cho, gato pequeno, de días, tigre do 
país ou dourado? (A nai morreu baíxo 
as rodas dun 16 válvulas). Apartado 
1371. 36200 Vigo. 

Alúgase ou véndese piso amoblado, 
moi grande e en boa zona (Avda. Sa
mil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37. 

"A Treo" a revista das Juntas Gale
gas pala Amnislia (JU.G.A.), distri
bue material para a solidaridade. 
Solicita informac;om no Apartado de 
Correios 875 de Compostela. 

Desexaria manter comunicación escri
ta ou telefónica, con aquelas persoas 
que gostan da figura e obra do poeta 
Enrique Labarta Pose. Contacto: Xo
sé Manuel Varela Vareta. R/ Ventorri
llo 78. 15. 113 Mal pica. A Coruña. 
(981) 72 10 85. 

Desexo receber pegatinas, folletos ou 
páxinas informativas de temas ecolo
xistas, políticos ou musicais. Enviar a: 
Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa 
9. 15.685 Xanceda. Mesía. A Coruña. 

Vendo discos e casettes do LP Rom
per el cascarón, do grupo alicantino 
Badana. (981) 23 33 08. Manolo. 

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentan te na Galiza dun grupo de 

GONZALO 

rock que ten 3 LP's editados. Endere
zo: Manoel. R/ San Vicente 43, 4 L 
15.007 A Coruña. 

Ceramista imparte classes de cerá
mica criativa a mao (incluí aprendi
zado em molde para de enho em 
porcelana) . Forno a gas de baixa e alta 
temperatura. Cocr;óns a particulares 
de obra em barro (pequena escultu
ras, alfarería, etc). Bairro do Polvorim 
14, !11 dta. Ourense. (988) 23 54 25. 
Cándido Ventim. 

Vendo piso en Ourense. Zona de San 
Francisco. Exterior. Telf. (988) 22 33 22. 

Teléfono Verde. Servício de informa
ción instantánea e gratuita sobre meio 
ambiente, medjcinas alternativas, ali
mentación natural, produtos ecolóxi
cos, turismo alternativo; e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. 

Véndese órgao Hammond. Perguntar 
por Javi no (981) 57 55 17. 

O grupo ZAUM está a realizar o 
vello proxecto da Bibliografia da 
Contracultura. Contamos con medio 
milleiro de exemplares de publica
cións marxinais comentadas e anali
sadas. Solicitamos nos mandedes un 
listado de direccións para poñemos 
en contacto. Ternos a intención de 
abranguer outro campos: maqueta 
musicais, colectivos, okupacións, etc. 
ZAUM, Apartado 2.228. 18080 Gra
nada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente interesada no 
problemas do meio ambiente. Rubén 
Chao Franco. Povoado do Barreiro G-
3, 32 dereita. As Pontes. A Coruña. 

Véndese piso en Ourense. Evencio Ba
ños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde. 

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

Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase os 3 mil lóns de pta . 
Agradecemos toda información. Digna 
Herma Vilas, R/ Menéndez Pidal Nº 
18- 6º - 15007 A Coruña. 

Véndese caravana en óptimo estado. 
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod. 
395 serie Europa. Chamar despois das 
3 da tarde ao (988) 41 31 O l , pregun
tar por Berta. 

Véndese semanário A Nosa Terra, 
desde o Nº 415 en diante. Prezo 150 
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

Particular vende piso en construción, 
praza de garaxe e trasteiro. É de protec
ción oficial. Zona de San Roque en Vi
go. Para máis información chamen ao 
(986) 47 17 03. 

Vendo várias colmeas povoadas de 
abella autóctona e tratadas sanitaria
mente. Máis información no (981) 46 
09 81.. 



Música 

Loreena McKennitt 
Ven de suspender a sua xira mun
dial e polo tanto a sua actuación 
do Venres 18, no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Los Ernestos 
Venres 18, ás 11,30 da noite, no 
Café Liceum do Porriño. Los Er
nestos, pop que ten como antece
dentes inmediatos los Herméticos 
e Los Cafres. 

Corcobado e 
Ollo ó Can 
Dia 18, Venres, na NASA. actua
ción de Corcobado en solitário 
coa sua guitarra de tormento, para 
dar paso a O/lo 6 Can, que presen
tan disco. J. Corcobado, volta ac
tuar Sábado 19, ás l 1,30 da noite, 
no Café Liceum do Porriño. 

Chilli Confeti 
Dia 21, na Nao Berlin de Santia
go, actuación do grupo de Berlín 
Chilli Confeti. 

Barrence Whitefield 
De volta por Galiza o grupo Ba-

T eatro 

Don Gaiferos 
Dias 2 l e 22, ás 23 h., no Teatro 
Principal de Santiago; obra inter
pretada polos Monicreques de 
Kukas. 

Mare Nostrum 
Dias 24 e 25, potas ruas de Santia
go, actuación de Els Comediants. 

História do Soldado 
A produción do Centro Dramáti
co Galego, sobre a obra de Stra
vinsky e Charles Ferdinand Ra
muz, no Teatro Principal de Pon
tevedra, do 19 ao 22; todas as re
presentacións ás 9 da noite agás a 
do Luns, ás 6 do serán. 

Ultranoite 
Sábado 19, ás 11 da noite, na NA
SA de Santiago. Un espectáculo 
de variedades que recolle as actua-

Cine 
Sesións especiais 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe (CGAI), oferece un ciclo titula
do Sesións especiais, no que in
clue as películas: O longo dia re
mata, de Terence Davies, para 21 
e 22 de Xuño; Nouvelle vague, de 
Jean-Luc Godard, para 23 e 24; e 
unha escolma de cortos baixo o le
ma Propaganda e contrapropa
ganda que comprende Russian 
Rbapsody, O triunfo da 
vontade, Scbikelgruber e Dia de 
liberdade. Os pases empezan ás 
20,15 h., na sá do CGAI, Rua Du
rán Loriga 1 O. A Coruña. Máis in
formación no (981) 20 34 99. 

Cineclube Lumiere-Vigo 
A programación do Cineclube Lu
miere-Vigo para o mes de Xuño 
recolle as seguíntes películas. 
Martes 22, Mozo coñece moza de 

Televisión 

That' s entertainment 
Sábado 19, en Entrada Libre da 
TVG. EEUU 1974. Director: Jack 
Haley. Intérpretes: Fred Astaire, 
Bing Crosby, Gene Kelly, Liza 
Mínellí, Donald O'Conor, Debbíe 
Reynolds, Mickey Rooney e 
Frank Sínatra. Jack Haley Jr., é un 
veterano realizador que cando re-

rrence Whitfield & The Savages, 
do máis forte Rythmn & blues, 
actuan o día 22, ás 12 da noite na 
Nasa de Santiago; e dia 23, na 
Iguana Club de Vigo. 

Orquestra e Coros do 
Gran Teatro. de Córdoba 
Días 22 e 24, ás 9 da noite, no Au
ditorio de Galicia en Compostela, 
interpretan 11 Trovatore de G. 
Verdi. Director: Javier Pérez Ba
tista. Prezo: 2.500 pta. 

Emilio Cao 
Dia 24, no Paseo da Porta Faxeira 
de Santiago. Emilio Cao, é unha 
das representacións da Galiza no 
ciclo Raíces musicais europeas. 

No FX e Off Spring 
Xoves 24, na Iguana Club de Vigo 
concerto dos No FX de Los Ange
les; e dos Off Spring de San Fran
cisco. 

Orquestra 
Filarmónica de Kiev 
Venres 25, no Centro Cultural 
Caixavigo. Dirixe Cesar Gentili. • 

cións de Susana Daos e Xavier 
Estévez, Manquiña e Chévere, 
Uxía, e a presentación de artistas 
noveles. 

O Mercader de Venécia 
A obra de W. Shakespeare, inter
pretada polo Centro Dramático 
Nacional, no Centro Cultural Cai
xavigo do 18 ao 20 de Xuño. 

Camiño de estrelas 
A montaxe Camiño de estrelas, 
conxunto escultórico de pedra, fe
rro e madeira; do artista alemán 
Helmut Lutz, fica instalada no 
parque Música en Compostela, até 
o vindeiro 9 de Agosto. A monta
xe ten carácter de exposición per
manente, para converterse nos Xo
ves, nun espectáculo de luz e son 
sobre o renacemento do home na 
fin de século. A música débese ao 
compositor Cristobal Halffter. + 

Leos Carax. Martes 29, Noite na 
terra, de Jim Jarmusch. Os pases 
son en versión orixinal, ás 20,30 
h., no Auditório do Concello de 
Vigo. Máis información e aclara
cións no (986) 43 67 73 de 14,30 a 
17 h.+ 
Godard dirixe a Bardot en Le mépris. 

cíbiu o encargo de facer este filme 
de montaxe para celebrar o oitenta 
cabodano da produtora Metro 
Goldwyn Mayer, xa acadara oiten
ta e seis prémios ademais de tres 
Leóns de Prata de Venécia e algun 
galardón máis. A película recolle 
a hístória da MGM no eido do xé
nero musical desde 1929 a 1975.• 

axenda 
Exposiclóns 

En Vigo, Xesus G. Álvarez expón na Nova Sala de Caixavigo. 

Fillos da area 
A Casa das Artes de Vigo, acolle a 
monstra fotográfica fillos da a.rea, de 
Adolfo Cuesta. 

O espácio que non cesa 
Obra de Chelín e Santiago Caneda, 
na Sá Dársena da Coruña. 

Manuel Suárez 
Debnxos e cerámicas no Edificio Li
ceo de Betanws. 

Retratos en I + D 
Máis de 40 fotografías para plasmar 
diferentes persoeiros galegos. Manuel 
P. Rúa, amosa o seu traballo no Ate
neo Sta. Cecilia de Marin, até 20 de 
Xuño (Sábados pechado). 

Eco Art 
Monstra acollida na Casa da Parra 
(Santiago), que comprende unha esco
Ueita dos traballos de 120 pintores de 
todo o continente americano, coa eco
loxia e o meio ambiente como temáti
ca única. 

Anxo Rial 
Fotografía de Anxo Rial, até 28 de Xu
ño, no Obradoiro Fotográfico de Vigo 
(Ruado Pracer 12). 

G. Álvarez 
Do 22 ao 5 de Xullo, na Nueva Sala de 

Publicacións 

· Páxinas caardenadas por 

IAGO LUCA 

Exposiciones Caixavigo, o pintor da 
Guarda, Xesús González Alvarez, ex
pón o sua obra na que retrata a paisaxe 
rural galega. 

Ramón Trigo 
Debuxos e óleos na Galeria Minotauro 
de Santiago. 

Roberto Bustelo 
Do 22-ao 5 de Xullo, na Sala de Arte 
Caixavigo, unha série de óleos de Ro
berto 81,lStelo. 

Manuel Ferrol 
A sá da Escota de Restauración de 
Pontevedra, garda unha monstra do fo
tógrafo Manuel Ferro l. 

Camilo Caamaño 
Expón a sua obra, baixo a descrición 
25 anos de pintura, escultura e pai
xón, no Castelo de Soutomaior. 

Xosé Antón 
Pinturas da man de Xosé Antón, na 
Galeria Marga Prada de Ourense. 

Artistas actuais 
no Camiño Xacobeo 
Artistas como Colmeiro, Laxeiro, 

O Berro Novo 

O Berro Novo é a revista da Asocia
ción Xuvenil de Cabral (Lagares), 
que ven de publicar o seu número 1 O. 
Nas suas páxinas, amais de dar conta 
das actividades da Asociación, reserva 
un importante espácio para a criación 
literária (poesía, contos), así como pa
ra o recordo de Blanco Amor, ou do 
poeta de Cabral, Xesús Mariño Lago, 
entre outros. O Berro Novo, tamén 
abrangue temas como a creación da 
Rádio Libre de Cabra! ou a insubmi
sión, amais de comprender seccións 
de novas breves, sociedade, banda de
señada, cartas dos lectores, motor, de
portes, etc. Pódese contactar con eles 
na Asociación Xuvenil de Cabral. Av
da. de Santa Mariña 95. 36318 Cabral. 
Vigo. (986) 25 <n 03. + 
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Virxilio e outros reúnense no proxecto 
Artistas actuais no Camiño Xacobeo, 
aberto no Pazo de Vilamarin. 

Los peces escritos 
Até o 28 de Xuño, na Sargadelos de 
Vigo. Rita Más Ybánez de Vigo, 
expón os seus poemas xunto á obra 
do pintor cubano Lázaro Enríquez 
Reyes. 

Os sons do Pórtico 
As reproducións dos instrumentos do 
Pórtico de Glória, expostas no Musen 
do Povo Galego, en Santiago. 

Tino Viz e Suso de Toro 
A galeria Citania de Santiago, acolle 
obra do fotografo Tino Viz e do es
critor Suso de Toro. 

Luis Vecino 
Pintura na Casa da Xuventude de Ou
rense. 

Mulleres 
Fotografia na Casa da Cultura de Vigo. 

Trazos e Camiños 
Monstra colectiva con obra Laxeiro, 
Colmeiro, Maru.ia Mallo, M. Pailós, 
Isaac Díaz Pardo e M. Torres, entre 
outros. Pódese ver na Casa das Artes 
de Vigo. 

Jesús e 
Teresa Calabuig-Prado 
Monstra conxunta de pmtura no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

Javier Rojo 
Até 12 de Xuño, de 10,30 a 14 h. e de 
16,30 a 20,30 h., pintura da man de 
Javier Rojo, na Galeria Sargadelos do 
Ferro l. 

Balado 
Baixo o título Pezas únicas e tallas 
directas, Balado, expón as suas últi
mas esculturas na Sala de Arte Caixa
vigo, do 8 ao 21 de Xuño. 

Silverio 
Rivas 
Escultura na galeria Trinta de Santiago, 
até 28 de Xuño. 

Millóns de anos 
de viaxe submariña 
Monstra sobre a evolución da vida ma
riña, patrocinada pola fundación La 
Caixa, na Est Marítima da Coruña. 

José María Rielo . 
O pintor asturiano expón na Casa da 
Cultura de Chantada até o 15 de Xuño. 

Surrealistas 
gal egos 
Obra de Eugenio Granell, Urbano Lu
grís e Maruxa Mallo na Fundación 
Caixagalicia da Coruña• 

• 
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Os dias 26 de 27 de Xuño 
receberá unha homenaxe 

popular o grupo de gaiteiros 
Os Bárrios. O motivo é 
recoñecer a sua longa 

traxectória, máis de cen 
anos (hai quen afirma que o 
grupo foi fundado en 1888), 

que o converten nun dos 
grupos máis antigos da 

Gal iza. 

Recebarán unha homenaxe os dias 26 e 27 de Xuño en Chantada 

Os Bárrios, máis de un século tocando a gaita 
•B. LAXE 

A ndaba o século pasado a dar 
as últimas boquexadas. Dúcias 

de mozos da comarca loitaban en Cuba 
contra o esfarelamento do império espa
ñol e ao nena Xosé Argiz antollóuselle 
unha gaita, unha de verdade. Os seus 
pais mandárono a Santiago de Arriba, 
xunto ao Gascón para que lle tixese unha 
e lle ensinase, ao mesmo tempo, a toca
la. Ali pasou o Pepiño unhas semanas e 
saiu feíto un gaiteiro, pero os seus foles 
eran tan pequerrechos que tiña que pro
curar a axuda de compañeiors que en
chesen o fol mentres el dixitaba as notas. 
Así naceria senón o mítico grupo Os Bá
rrios, si o seu xerme fundador. 

Mantres Xosé Argiz ia medrando foi aper
feizoando a sua técnica no lugar de Bá
rrio, na parróquia de Muradelle, en Chan
tada. Non tardou moito tempo en casar e, 
deseguido, viñeron os tillos, primeiro o 
Dositeo, despois o Graciano. Xa non tiña 
que tocar só o Pepe. Segundo os seus ti
llos foron quen de andar, meteulles un 
instrumento na man. 

"Tiña oito anos cando comecei a tocar o 
tamboril, feito a medida. Como non daba 
andado, sobretodo para ir de festa en 
festa, compráronme un burro e eu ia no 
burro, os demais andando", dinos Gracia
no Argiz, líder do grupo até hoxe. 

Ei, Casiano! 

Graciano cando medrou un pouco pasa
ría a tocar o bombo e, anos máis tarde, a 

gaita. Os Bárrios tiñan festas e festas así 
que era preciso facer un "grupo ao xeito", 
polo que ficharon ao António Ledo, un 
home "moi rudo para aprender, pero, la
go, que seguro era!'', lembra Graciano. 
En 1936, antes de que a guerra asolase 
a moi republicana e galeguista parróquia 
de Muradelle, Os Bárrios incorporaron do 
grupo de Pedrafita a Cheito e a un tal 
Casiano. O berro de Ei, Casiano! faríase 
lago famoso en toda a comarca, compe
tindo co Ei, Carballeira! 

Naqueles tempos de liberdades era a pu
xanza de festas e gaiteiros. Nos Bárrios 
as gaitas tocábanas Xosé Argiz, O Gra
ciano e O Cheito. O Casiano tocaba o 
clarinete. A guerra e a emigración tixeron 
que deixasen o grupo O Ledo, O Cheito 
e O Casiano. Superada a traxédia Os 
Bárrios voltarian a tomar efectivos, pois 
"demandábannos de todas partes. Xa 
non era facer festas e ruadas. Habia que 
ir ás capitais, ás procesións, a Ponferra
da, Madrid, Barcelona, dias e dias nas 

festas das cidades. Percorremos toda a 
Galiza, moitas veces tardabamos máis 
de oito días en voltar a casa", rememora 
Graciano. Asi foi como ficharon aos gai
teiros de Nogueira. Agora levan 25 anos 
xuntos: Graciano, Pexerto, Arximiro, An
tónio e Manuel. Benigno estivo uns anos 
na emigración da Suíza e agora reincor
porouse, a tempo para a homenaxe. Pa
ra formar o quinteto pasaron esporadica
mente outras persoas, entre elas os tillos 
de Graciano, Suso e Xan, este último un 
talentoso gaiteiro, pero que gasta máis 
de ensinar (forma grupos por onde pasa) 
que de tocar en festas e trouladas. Seu 
pai di que ''toca moi ben, mellar ca min, 
pero non é gaiteiro". 

Sentados nas escadas do hórreo, moi 
perta da adega, entre grolo e grolo, Gra
ciano vai recordando dúcias de pezas 
compostas por el , tantas que "non sei 
cantas son , desde muiñeiras a polcas , 
pasodobres ou mazurcas, somos capa
ces de toacar unha festa inteira con pe
zas nasas e sen repetir nengunha. Agora 
é unha pena, hai moitos gaiteiros que só 
saben unhas cantas, e todos saben só as 
mesmas". Os seus dedos de zoqueiro 
báixanse e levántanse tapando e abrindo 
ritmicamente os buracos nunha espécie 
de balé sinfónico. Esta vez os bailarins 
son máis gordos do canon clásico, pero 
non por isa menos harmoniosos. 

"Unha vez a un emigrado antollóuselle a 
miña gaita. Non parou até que lla vendin. 
Ao ano seguinte veu e díxome: enganou
me, esta gaita non toca coma antes. Mi
re, contesteille, vendinlle a gaita, pero os 
ded.os queqáronme a min".+ 

TRES EN RAIA 

No Medulio 

•VÍCTOR F. FREIXANES 

P asamos a noite botando can
tas. Hai quince anos que bo

tamos cantas cada noite ata a madru
gada, ata que xa non queda ninguén, 
coas papeletas e os números polo 
chan, como quen tripa os restos dun 
teimoso naufraxio. Lago veñen as de
claracións. Todos exultantes. ¿Quen 
dixo que nos rendimos? Aquí non se 
rinde nin Dios. ¡Estamos en plena for
ma! ¡Que nos boten o que queiran, 
que non nos van baixar! ¡Antes mor
tos que escravos! Pero as cantas non 
saen. 

-¿Como van eles? 

-En Pías, sacáronnos dous centos. 

-¿E en San Cristobo? 

-Aí irnos nós por diante. Gañamos 
por máis de mil. 

Ninguén lles di que os outros somos 
tamén nós, que hai un espello no que 
nos miramos e non nos recoñecemos. 
De cando en vez alguén move o es
pello. A rebote da luzada céganos. Xa 
non vemos nada. ¿Para que?+ 

VOLVER AO REGO 

P ode entederse que o xeneral 
norte-americano H. Norman 

Schwarzkopf dixera, no debate dos 
presupostos de 1991, que manter o 
control ocidental sobre Somália e po
lo tanto sobre o golfo de Adén , resul
ta fundamental porque esa é zona de 
paso cara as maiores reservas petro
líferas do mundo e xa se sabe que o 
modo de vida ocidental depende en 
grande medida da gasolina. Mesmo é 
posíbel defender esa postura con ar
gumentos de certo peso. O inexplicá
bel é que ainda existan rosas-monte
ro, médicos-sen-fronteiras e ben-in
tencionados que crean que os norte
americanos invadiron Somália por 
caridade. Hai que estar na berza.+ 




