
Os celtistas 
non renunciaron· á festa 
O Celta perdeu a Copa no último penalti , pero non perdeu o 
alento da sua afeizón que o seguiu animando finalizado o 
encontro. A ilusión acumulada paseniñamente ao longo da 
tempada arelando o primeiro título galega, foise esvaindo pouco 
a pouco , como se fose imposíbel crer que acabara. E non 
estaban dispostos a non celebrar á festa, asi que en Vigo, en 
Madrid, os afeizoac;los seguiron de xolda. O público non queria 
perder o seu próprio espectáculo. 

(Páxina S) 

Manuel Fraga deixou sen paga~ 
a Cuota Empresarial 
Fraga e a lgrexa Católica de Láncara son titulares dalguns dos 
miles de recibos da Cuota Empresarial que o ano pasado queda
ron sen pagar. Apesar de ter sido anunciada a sua supresión hai 
máis dun ano, Facenda através das Deputacións segue póndoos 
ao cobro. A desesperada búsqueda do recibo por parte dos fami-
1 iares do Presidente da Xunta, de.u finalmente nunha solución 
sorprendente: picar os miles de recibos impagados nunha máqui
na de destruir documentos. 

(Páxina 11) 

A 20 anos da revolución, 
Portugal orgullosa do 25 de Abril 
Cúmprense agora vinte anos da revolución portuguesa que deu 
fin a unha das máis longas ditaduras de Europa. As transforma
cións daquel 25 de Abril trouxeron a democratización política e 
grandes logros sociais dos que hoxe apenas fica nada. Mesmo 
asi, ou por iso, ninguén renega de Abril en Portugal. 

MADAME 
BOVARY 
Gustave Flaubert 

A primeira traducción galega 
dunha obra mestra que marca 

toda a literatura do naso 
século. 

(Páxinas 15· 18) 
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O debate no Congreso mostra que PSOE como PP 
non son quen de atallar os escándalos 
99s que se benefician do erário público 

Estado 
da corrupción 

Felipe González afirmaba na campaña eleitoral de 1982 que ia 
acabar coa corrupción existente. Unha dúcia de anos despois 

segue a facer a mesma promesa, só que agora a situación 
salpícao persoalmente. José Maria Aznar fustiga ao Presidente 

español pero naquelas autonomias onde governan, como Galiza 
ou Castilla-León, os populares están involucrados en idénticos 

escándalos que os socialistas. 



O mesmo dia do debate no Congreso o PP négabase a ,criar unha comisión de 
invest~gación en Castilla-L~ón para investigar irregularidades graves 

O PSOE disposto a soltar o lastre de 
f 

Mariano Rúbio para non. afundir xuntos 
A. EIRÉ - XAN CARBALLA 

O debate sobre o estado da Nación, convertido en debate sobre o estado da corrupción, evidenciou que Aznar 
non quer governar antes de que remonte a crise-.; que Felipe González .ndn está disposto -a sair pala porta falsa, 

preferindo facer que se guinden os seus amigos pala fiestra; que ·os naqionaHstas bascas e catalá~ns teñen a 
última palabra e que a alternativa de Julio Anguita nén' sequer ~ tomada en sério. 

O empresário italiano Zamorini, 
directivo do IRI (lnstituo da Re
construción . Industrial) equiva
lente ao INI español, escrebeu 
un libro que está camiño de 
converterse en todo un éxito. O 
seu título é evocador: Diário dun 
Executivo Corrupto. -Nel conta 
cOmo as. grandes· ~r:np"tesas eu
ropeas Hñan un;-~acto polo cal 
unha~ e oufra$ i'Ehixudaban pa
ra présionar aos respectivos es
tados a fin de ·a.umer:úar,os seus 
beneficios. Relátá,. tameñ os mé
todos de pºr.esión sol:ire da clase 
política e as demáis 'institucións. 
James Petras en A História ln
terminábel tamén descrebe co
mo ás empresas monopolísticas 
!les é rnoito rnáis rendíbel co
rromper ás democrácias latinoa
mericanas que usar o vello mé
todo do golpe de estado. 

Alfonso Guerra· 
espetou lle a 
González despois 
da sua dimisión: 
"hoxe veñen 
por min, 
pero cando caia 
eu, van ir por ti". 

Felipe González na campaña 
eleitoral de 1982 prornetia, co
mo unha das suas principais ba
zas, "perseguir a corrupción alá 
onde quer que se atope". En 
1993 voltaba a realizar a mes
ma promesa, só que, en once 
anos no Governo, esa corrup
ción tiña xa acabado cos cen 
anos de honradez socialista e 
salpicaba aos seus máis direc
tos colaboradores. Agora, no 
debate sobre o Estado da Na
ción, González referiuse á pro
mesa realizada nove meses an
tes, afirmando que estaba cum
prí ndoa para de seguido, en 
seis minutos, facer seis propos
tas encarniñadas a pór coto a 
uns escándalos que degradan a 
democrácia, pero que son ine
rentes ao próprio sistema. 

A modificación da Lei do Tribu
nal de Contas, a tipificación dos 
delitos e o aumento das penas, 
as reformas procesais, o fiscal 
especial ou o grupo específico 
para defender a Facenda públi
ca, medidas propostas por Gon
zález, só tratan de millorar a pe-

Felipe González durante un mitin na última campaña eleitoral 

chadura. Un refrán galego afir
ma que a alacena mala de gar
dar cando o ladrón é da casa. 

Un dirixente socialista comenta
ba que Felipe González cree in
tirnamente que el non ten nen
gu nha culpa nos casos de co
rrupción. "Como bó marxista 
que foi, afirma, sabe que a co
rrupción é inerente ao próprio, 
sistema que nós estarnos de
senvolvendo, por iso considera 
que el non pode facer outra 

cousa. Pragmático onde os ha
xa, o que fixo todos estes anos 
foi acochar a cabeza e resgar
darse na inoráncia para que 
non o pringasen". 

Alfonso Guerra espetoulle a 
González despois da sua dimi
sión: "hoxe veñen por min, pero 
cando caia eu, van ir por ti ". 
Durante todos estes anos os 
guerristas e o guerrismo foi o 
chivo espiatório dunha corrup
ción que só afloraba ligada á fi-

~ 1 

nanciación ilegal dos partidos 
políticos, ben do PSOE (Filesa, 
Juan Guerra .. . ), ben do PP (Ba
rreiro, Naseiro, Burgos, Horrna
echea .. . ), ou de CiU (Banca 
Catalana) e PNV (máquinas co
me cartos). Pero os partidos, 
concebidos en exclusiva como 
máquinas eleitorais, forman 
parte do próprio sistema políti
co e foron alimentados corno 
tales para dificultar outros tipos 
de participación cidadana. En 
ltália só os partidos anti-siste-

ma se salvaron da corrupción . 

A premonición de Guerra estase 
a cumprir. Agora o escándalo da 
corrupción xa rodea a Felipe 
González ao aflorar desde os 
principais resortes do Estado: A 
Garda Civil cos casos Roldán , 
cornisións ilegais e UCIFA O 
Banco de España, con Mariano 
Rúbio e lbercorp. O BOE, o CE
S l D, RENFE ... e os que ainda 
están por vir, pois estalaron xa 
todos os fruncidos dos vellos ar
tilúxios protectores. 

Deixar a Rúbio 
ao pé dos cabalas 
Tanto que Felipe González tivo 
que recoñecer no debate que 
perdera moita confianza social 
e que existe o risco de "desa
fección nos valores democráti
cos". Ante esta situación o pre
sidente español decidiu soltar 
lastre para non ser arrastrado 
neste remuiño de podredurne. 
Se desde un primeiro momento 
se instou a Mariano Rúbio a ex
plicar a sua actuación, na com
parecéncia do ex-governador 
do Banco de España, foi preci
samente Hernández Moltó, o 
portavoz socialista nesta comi
sión, quen estivo máis duro co 
ex-governador. Cinco minutos 
despois de rematar esta corn
parecéncia o PSOE apresentou 
unha comisión de investigación 
sobre este caso . 

Desde a fiscalia 
afirmase xa que hai 
indícios suficientes 
polos que Mariano 
Rúbio poderia 
entrar no cárcere 
como "medida 
precautória". 

De pouco lle valeu ao patrón da 
beautiful people tratar de salvar 
aos seus amigos, sobre todo a 
Carlos Solchaga, apresentando 
a sua actuación como mera
mente personal e intentando le
var o debate á sua xestión públi
ca ao fronte do banco emisor. 
"A rnoralidade é o importante", 
diria Aznar no debate. 

Desde a fiscalia afírmase xa 
que hai indícios suficientes so

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 
bre a actuación ilegal de Maria
no Rúbio , insinuando que, nos 
próximos días, poderia entrar no 
cárcere como "medida precautó
ria". Desde o PSOE tentan ago
ra que esta caída non arrastre a 
alguén máis que a Solchaga, 
mentres que algun lider do sec
tor guerrista pon de manifesto 
que "foi precisamente Mariano 
Rubio e o seu entorno os que 
dictaron a política económica do 
PSOE nestes últimos anos''. 

Aqueles que antes 
pasaban pala 
bodeguilla da 
Moncloa, son os 
que claman con 
máis forza por que 
o PP chegue canto 
antes ao poder 

aos sindicatos, a dereita estaba 
contenta. Pero a crise non so 
agudiza as diferéncias, as contra
dicións entre xestores e benefi
ciários, senón as contradicións 
próprias do sistema. A dereita 
quer xestionar directamente a 
economía, instalarse no Governo, 
pero non a calquer précio. 

Así, mentres Aznar pretende 
que González dimita e outro so
cialista ocupe o pesto, aqueles 
que antes pasaban pola bode
guilla da Moncloa, son os que 
claman con máis forza por que 
o PP chegue canto antes ao po
der. A este coro únese, sorpren
dentemente, Fraga lribarne. 

El País, moitas veces próximo ás 
posicións do grupo nucleado arre
dor de Rubio, demándalle agora a 
González contundéncia, pois son 
os meios de comunicación os que 
preparan á opinión pública para a 
nova etapa de rexeneración. 

Todos estes anos , nos que a 

economía medraba, nos que se 
podia facer diñeiro máis rápido 
que en calquer país do munao, 
segundo alardeaban os felipistas, 
nos que se lles poñia un narigón 

O ataque durísimo do PP cebou
se en González pero non deu 
unha soia alternativa pero es-

(Pasa á páxina seguinte) 

Preparar o camiño ao lobby 
Algunhas estimacións indican que en Europa 
prodúcese o 70% do que este continente seria capaz, 
dado o seu desenvolvimento industrial. Outro tanto 
sucede nos Estados Unidos. lsto significa que estamos 
ante unha crise de sobreprodución ou, visto polo envés, 
de auséncia de mercados. O capitalismo no seu pulso 
por aumentar o volume de negócios , que lle permita 
manteros benefícios habituais, acometeu xa na pasada 
década unha forte campaña a prol das privatizacións. 
Eidos que desde a 11 Guerra Mundial cedera ao sector 
público foron de novo embargados. 

Na década actual parece disposto a aliviar as trabas 
democráticas que, en maior ou menor grado, suxeitan 
ao negócio privado. Asistimos, non tanto a un aumento 
da corrupción no sector público, como a un 
crescemento espectacular e coxuntural da publicidade 
sobre casos de tráfico de influéncias. O xamón como 
símbolo popular do soborno a funcionários dá idea do 
afincados que tradicionalmente estiveron certos 
hábitos, que dificilmente poden ser apresentados en 
rigor como unha novidade. Sospeitoso resulta, cando 
menos, que os casos de corrupción que se invocan non 
sexan a bandeira da protesta, da queixa, da denúncia 
social, senón a froita, madurada en cámaras baricárias 
e filtrada convenientemente á prensa, en doses e 
tempos medidos e axeitados. A opinión pública é 
simples espectadora nun ring mediático e pensa aquilo 
que prensa, rádio e televisión reiteran. 

Obsérvese que a primeira enxurrada de escándalos 
tivo como fondo o financiamento dos partidos políticos. 
Sobre os partidos aséntase grande parte do edificio 
democrático. As irregularidades por eles cometidas 
son, por cantidade e calidade, notabilisimamente 
menores ás de certos grupos sociais privados, aos que, 
sen embargo, ninguén acusou ainda. Pénsese, por 
exemplo, no sector da construción, motor económico 
do país que vive a costa das obras públicas, dun modo 
que permite a contados empresários e bancos privados 

munxir anualmente a todos os contribuintes através do 
Estado. Non se trata unicamente, como di Anguita, de 
que a cada funcionário corrupto corresponda un , 
corruptor. Trátase de que a corrupción ten o seu ponto 
de orixe nun sector da patronal de tendéncias 
monopolísticas e especuladoras. 

A estes empresários de ventaxa, que sempre fixeron
bulra do empresário emprendedor e arriscado dos 
manuais clásicos, amólaos calq!Jer tipo de control legal 
ou de comisión parlamentária. Avidos de negócio tan . 
da democrácia e do sector público o seu alvo. Son 
estes últimos os que están a pagar, co seu descrédito, 
os efectos da crise. 

Como nos trinta, anos tamén caracterizados polo crack 
económico, capitalismo e democrácia móstranse · 
incompatíbeis. Non son agora os sables e as botas de 
cana os que acuden a valerlle aos capitalistas, senón os 
Berlusconi. O empresário italiano arriqueceuse coas 
televisións privadas que o estado lle concedera e hoxe 
acomete el mesmo o asalto do próprio Estado, amparado 
no seu grupo Forza Italia que non é un partido 
democrático, senón un conglomerado populista que serve 
de cobertura a certos grupos de presión económicos. 

Hai que perguntarse por que Aznar, virulento contra 
González, é impotente á hora de formular alternativas. 
Será el quen poña fin á corrupción ou será o seu 
partido quen a legalice? O argumento está servido: se 
a influéncia de certos grupos económicos sobre os 
deputados é inevitábel, regulamentémola. Velaí- unha 
alternativa: o lobby. Ao fin e o cabo, os únicos lugares 
a salvo dos escándalos de corrupción parecen ser os 
Estados U1"1idos e os corredores da Comisión Europea 
e en ambos funcionan a cotio os grupos de presión . A 
metade dos bufetes de Bruxelas son lobbystas e en 
Washington hai 9 mil lobbystas rexistrados nunha 
actividade que foi legalizada en 1946. Permitido o 
soborno desaparecería o motivo do escándalo. O 

capitalismo gaña, pero a democrácia perde. 

En Febreiro do pasado ano o Congreso dos Deputados 
estudou unha proposición non de leí , apresentada polo 
CDS, encamiñada a regular a actuación "dos grupos de 
presión en España". Bufetes lobbystas funcionan xa 
nos últimos anos. Son os de prohomes da dereita como 
Osear Alzaga ou Garrigues Walker. A minuta cobrada 
polos labores "de representación" levados a cabo por 
estes grupos varia segundo a dificuldade e a 
importáncia dos "contactos", ainda que se move entre 
os i O e os 20 millóns, atendendo a informacións 
vertidas ao fio deste debate. 

"Nos Estados Unidos --Oecia El Pais, o 21 de Febreiro 
do pasado ano- os parlamentários non só representan 
ao povo que os elexeu, senón que, ademais, en moitas 
ocasións, convértense en auténticos portavoces dos 
grupos de presión que os axudaron a acadar o seu 
pesto". lnformacións similares indican que o Parlamento 
Europeu está a considerar a necesidade de encarreirar 
as relacións entre lobbystas e europarlamentários como 
unha necesidade de primeiro arde. 

Pero a corrupción non se freará legalizándoa, como 
non se reduciu o fraude á Facenda con amnistias 
fiscais. Tal cousa non seria máis que a elevación do 
cinismo a categoría ética. O remédio debe ser inverso 
e afectar á orixe da enfermidade. Estas medidas xa 
están inventadas e foron neste século motivo de 
longos debates nos Estados Unidos: son as leis 
antimonopólio que garantan unha concurréncia máis 
plural e transparente, o que redundaria en favor da 
competitividade; son os impostas que castiguen a 
especulación, a acumulación rápida qe capital, non 
fundamentada en bases produtivas. E o 
fortalecemento da democrácia o que debe reducir a 
corrupción, ese síntoma tia nosa sociedade, pero 
nunca a causa dos seus males.+ 

ANOSA TERRA 



r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Aznar dixo que-o importante era a moralidade antes que a cuantia económica· do fraude ' ; 

.Fraga protexeu a Xoán Fernández apesar de ser desco~erto . 
o seu continuado fraude ao fisco 
"O importante non é a cuantia 
económica senón a falta de · 
moralidade", dixo Aznar ao re
trucar a ·González. O Presiden
te do Governo amagou e insi
nuou sobre os trapos suxos do 
PP nalgunhas autonomias que 
detenta. Planeou asi no debate 
a sombra innominada de Xoán 
Fernández. 

abrigas fiscais , a Facenda re
solveu que apesar do fraude 
manifesto Xoán- Fernández 
quedara a uns escasos miles 
de pesetas da cuantia que se 
podia calificar de "delito fJscal". 

Fraga, que na sua argumenta
ción política ten recorrido 'ao rec 
franeiro ("non chega con pare
cer honrado senón selo"), man
teu contra todo consello a Xoán 
Fernández no seu posta nas 
sucesivas crises de governo e 
mesmo despois das eleicións. 

A mesma posición de doblez 
foi empregada polo Partido Po
pular nos casos que o atinxiron 
de financiación irregular: o ca- -

Con efeito ao ainda hoxe Con
selleiro de lndústria e Comér
cio da Xunta a inspección fis
cal de Ferrol descobriulle un 
importante fraude fiscal, avalia
do en máis de 13 millóns de 
pes.etas e asi llo fixo saber ao 
Xulgado o 9 de Outubro de 
1991. Despois de várias actua
cións e de saberse que o poi íti
co ferrolano . eludira as su as 

- so Naseiro, denegando o supli
catório. ao deput~do Sanchis e 

derrotando a investigación xu
dicial ·"por defectos de forma" 
ou no que atinxe a Galicia a 
nunca denegada fama do de
putado Carreña Maribona, ou
trora Conselleiro de Obras Pú
blicas, coñecido como Míster 
Catro por Cento en relacións 
ás cómisións nas obras licita
das pola Xunta de Galicia. 

Carreña. Maribona, ex~conse
lleiro da _Xunta e actual deputa- . 
do en Cortes polo PP de Ou- · 
rense, era coñecido como Mís
ter Catro por Cento. + · 

Fraga apoiou e mantivo a 
Xoan Fernández apesar de ser 
· descoberto que non decla-rou 

áFacehda e case ser'procesado 
por delito fiscal 

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

Mariano Rubio na sua comparecéncía diante da comisión de economia do Congreso 

. (Ven da páxina anterior) no seu apoio, se mostra dispos-
.queceu a sua defensa de· Hor- to a soster a González deixando 
maechea, a condea ao alcalde pasar_ tempo para concr_etar 
de Burgos, o sostimento do Con- acordes con Aznar e a lnterna-
sel leiro da Xunta Xoan Fernán- cional Demócr_atacri·stiana. 
dez en- de!lto fiscal menos 5. 000 
.pesetas, ou que o me.smo dia do 
debate o seu partido rexeitaba 
unha .comisión de investigación 
en Castilla-León, para recabar 
información sobre subvencións 
sospeitosas a unha empresa de 
Béjar (Salamanca). 

O PP prefire· 
deixar pasar a crise 

-Aznar, que no debate rexeitou 
un adianto das eleicións lexisla
tivas ou unha moción de censu-
ra, sabe que é moito mellar que 
se vexá a saida da crise para to-

. r- . . 
No debate semello.u que -Angui
ta e Qonzález achegaron posi
.cións. O presidente -estivo cor-· 
tés. O líder de IU mostrouse ·di
dáctico. O seu discurso , ainda 
que frio, non merecia un · aban
dono masivo dos escanos .' Pero. 
este desintesese non é debido a 

. falta de argumentos, senón a 
que ninguén considera a IU co
mo alternativa, ·nen sequer con 
posibilidade de incidir na política . 
parlameniar actl!al. • · 

.No debate 

mar as rendas do Governo, pero .. 
tamén -que o PSOE se esnaqui
ce e non quede preparado para 
ser uriha oposición cun claro 
contido social. A dimisión de · : . SemellOU_ que 
González, sen ele.icióris· polo : A11ng·u1•ta -e ·Go.n·z_ 'ª'le· z' . 
meio, esfarelaria ao PSOE. : 1 _ 

1. achegaron Pero González está disposto a · · 
seguir, soltando todo o lastre ¡ posicións. 
que faga falta, mentres cante CQ. · • 

_apofo de .Cil:J, que '. . máis unha · O presiden.te · · ·· ... ·· 
vez, se mostrou como o verda- · · · · ... , -· 
deiro· sosté·n do Governo e Róéa ·éStÍVO Cortes. · 
como o impulsor-da política eco- O líder de IU 
nó.mica actual. Un ha po i ítica 
que perde o acento bancário e mostrouse 
pono no empresariado catalán. 
Tamén o PNV, non tan explícito didáctico. 
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A afeizón seguiu aclamando á equipa despois de perder ·a partido 

Vigo celebrou igualmente· a final da Copa 
· • PUCHEIRO 

O Celta perdeL.i a Copa no 
último penalti, pero non 
perdeu o alento da sua 
afeizón que o seguiu 
animando finalizado o 
encentro. A ilusión 
acumulada 
paseniñamente ao longo 
da tempada arelando o 
primeiro título galega, 
foise esvaindo pouco a 
pouco, como se fose 
i mposíbel crer que 
acabara. E non estaban 
dispostos a non celebrar á 
festa, asi que en Vigo , en 
Madrid , os afeizoados 
seguiron de xolda. O 
público non queria perder 
o seu próprio espectáculo. 

Cando se chegou ao lanzamen-
1 o dos penalties, despois dun 
xogo insulso por parte das duas 
equipas, todo o mundo puña a 
sua esperanza en Cañ izares, 
recordando que, se o Celta es
taba precisamente en Madrid foi 
grácias aos dous penalties que 
o gardamallas internacional lle 
parou ao Logroñés despois de 
empatar a uns en Balaídos. Pe
ro Cañizares, despois de salvar 
en tres meritórias paradas o ce
ro a cero, non pudo facer nada. 

Os 25 mil galegas desprazados 
a Madrid, os máis de cinco mil 
congregados nas Travesas, un
ha boa parte de Galiza pendente 
do televisor agardando o primei
ro título galega de futbol , non 
quixeron deixar que ninguén os 
privase da festa. Non era a mes
ma celebración que a da vitória, 
pero as gañas de festa eran moi
tas. Así que as bandeiras segui
ron a ondear, os berros saían da 
gorxa, pero arrastando a tristura. 
En Vigo os afeizoados sairon 
igualmente ás ruas aclamando 
ao Celta. As Travesas voltáronse 
encher de xente. Tamén en Ma
drid seguiron os berros que non 
puderon afogar nen a auséncía 
de Copa, nen os seiscentos qui
lómetros de viaxe, lembrándose . 
das autovias, sobretodo á volta. 

Un comezo con nervos 

O Celta saiu ao campo moi nervo
so, se~ella~a que o balón lles 

O afeizoados celebraron a Copa pola 
sua conta LALO R. VILLAR 

queimaba, non sendo capaces de -
aguantalo e menos de levantar a 
cabeza para pasalo axeitadamen
te. Nos prímeiros momentos pa- . 
rolJ ao Zaragoza con sendas fal
tas de Engonga e Dadie sobre Hi
guera e Gay antes de se cumprie
en os dous minutos. Despois de 
parar aos maños, por un intre, o 
Celta estivo controlando o partido. 
Pero foi un espellismo. No minuto 
11 Cañizares sácalle dos pés un 
balón a Higuera que se tiña plan
tado completamente só ante o 
meta celeste . Aragón seguia a 
distribuir o xogo e superar á nutri
da defensa galega con pases al
tos. No minuto 13, Cañizares des
via a córner un tiro de Gay que le
vaba toda a idea de gol. 

O contraataque celeste non fun
cionaba. Gudelj, solitário no ata
que non recebia balóns. Otero, 
pola banda esquerda, non era 
capaz de subir como o fai polo 
seu sítio natural, o direito. No mi
nuto 21 Ratkovic logra realizar o 
segundo liro a porta. Dol)s minu-

tos desRois-Guaelj cohs~gue re
ceber un balón en boas condi
cións pero, como nas suas pia
res tardes entretense no regate 
e sempre lle sobra o último. 
Cando quixo tirar xa era tarde. · 

O Celta seguía a .agardar moi 
atrás, estaba como a velas vir, 
agardando ao Zaragoza, men
tres que o Zaragoza seguia a 
criar perigo, tanto polos pases 
de Aragón como pola entrada 
dos centrocampistas, sobretodo 
Poiet. Tamén se incorporaba 
Solana ao que ninguén parecia 
taparlle a banda. 

Un segundo tempo 
distinto 
No segundo tempo ·a Celta 
adiantou as liñas e fíxose ca con
trol do partido desde o primeiro 
momento ao asentarse mellar no 
campo e ter máis capacidade de 
anticipación. Engonga aguanta 
ben os balóns, Vicente e Otero 
pó.ñenl!e gañas e raza~ a equipa 

vai cara riba. No minuto 7 Gudelj 
tira rente ao lóngueiro. No minuto 
24 Engonga saca unha falta pero 
Alejo non acerta a rematar . O 
-troco de Gil por un Ratkovic 
mancado dallé máis presión ao 
meio do campo. Tamén Víctor 
Fernández realiza o primeiro tro
co sacando a Poiet e dando en-
trada a Garciél Sanjuan. - -

Despois do minuto. 30 hai uns 
momentos nos que ·o Zaragoza 
tenta reaccionar. O Celta non 
perde o control do partido pero o 
Zaragoza chega algunha vez a 
portaria de Cañizares. Despois 
de que Salva no minuto 42 ~ema
te espectacularmente a pase de 
Oadie con parada de Cedrun (ea
se a única do p~rtido), Cañizares 
ten que salvar unha·ocasión clara 
de Higueras tirándoselle aos pés. 

Cando xa remataba o tempo re
gulamentário, expulsan á Aragón 
por dobre amonestación. A pró
rroga apresentábase ben para o 
Celta, ao ter superiori"dade nú-

merica: O Zaragoza tenta arrou
par ci centro do campo trocando 
a Pardeza por Darío Franco. A 
réplica de Rojo .está en darlle en
trada a Losada por Salva. 

Pero a .superioridade numérica 
celeste non se pon de manifesto 
no terreo de xogo. O Zaragoza 
chega .máis veces á porta de Ca
ñizares que en toda a segunda 
parte. Ao remate da prórroga Da-

. rio Franco en duas o.casións pon 
en apuro a Cañizares. Uns e ou
tros procuraban chegar aos pe
nalties. As forzas escaseaban e 
o futbol voltouse bronco. O Zara
goza sacou o seu ofício e o-Celta 
mostrábase nervoso de novo. 

Ao final chegaron os penalties. 
Despois de marcar. os catr:o pr:i
m ei ros lanzadores de ambas 
equipas , Alejo pégalle mal ao 
balón e para Cedrun. Higuera ti
ra a continuación e marca. Esfú
manse as ilusións celeste$, pero 
os afeizoádo_s seguian a animar 
ao Celta e a Alejo.• 

SÓ UNHA AFEIZÓN BRANCA E AZUL. 
PuCHEIRO 

Por primeira vez nesta tempada, coa chega- , ~ -se conseguian ·o título seria o primeiro para 
da do· Celta á.finat da -Copa do Rei, o .lide-. , Galiza _e farí~oo antes. que "os da Coruña"-: . 
razg6 ·do Deportivo na Liga e tamén as. posi-
bilidades de· ascenso do Compostela, come- . Ainda -que mm p-odemos enganarnos e erer 

. zouse a .talar do Depor.te Galega como un -to- ·que .as vellas .rivalidades, alentadas por ou:
do real. As· rifas tan recentes entre -afeizóns, · tros intereses_, xa quedaron resaltas, si que 
con desplantes de rexidores municipais in- é preciso considerar a importáncia deste cli-
cluídos, deixaron paso a m.ensaxes de con- ma de P.ercepción de Galiza como un todo, 
córdia, de behintencionados deséxos·e para- de defensa compartida dunhas ilusións qtle 
béns e·culminaron nuríha espécie de irman·a- . · p.ouco a pouco se foron facendo comuns, 
men·to pangalaico no Estádio Metropolitano. cando non próprias. Este clima a bon seguro 
madrileño na noite da final. Mes;no· estivo que non seria posíbel noutras circunstáncias 
presente o alcalde coruñés, Francisco Váz- nas que os agrávios comparativos ou a riva-
quez, aquel dos cornos aos vigueses. Só de- lidade se pudesen facer patentes. 
sentoou algun directivo celeste recordando 
na mesma mañá do Mércores como o Celta A marcha dos dous clubes, Celta e Deporti-
"é a equipa máis representantativa" e como va, permitiron esa cordialidade que come-

zol:l a porse de ·manifesto cando en Balaí
dos é0mezaron a aplaus.ar os goles do De
portivo. A este estado ·de distensión contri-

. buiron sobranceiramente ·os xogadores e 
técnicos con declaracións en proL da outra 
·equipa galega, ainda que a maioria non na
ceron aqui . 

Os siareiros do Ce1ta andaron a suspirar ~ 
polo título .de Copa e· non lles. importaba 
que o Deportivo ·gañase a Liga. Aos do De
portivo parecíalles ben que o Celta se fixe
se coa Copa, pois o seu era a Liga. Habia 
reparto de-títulos. Agora só hai que agardar 
que esa irmandade continue na próx ima 
campaña coas duas equipas á conquista 
de Europa. 
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DIAS 

•A asa direita da 
Democrácia 
Cristiá con 
Berlusconi 

Os vaticanistas da extinta 
Democrácia Cristiá italiana, 
hoxe convertida no Partido 
Popular 1taliano, manifestáronse 
a prol do governo de Berlt.ísconi, 
despois de este último solicitar 
unha declaración nese sentido. 
Unha posíbel alianza implicaría 
que cinco dos 17 deputados-ces 
que canta a asa direitista do 
PPI, nucleados en torno ao 
Opus Dei e Comuñón e 
Liberación, pasarían a engrosar 
a filas do Grupo Mixto e a apoiar 
cos seus votos a Forza Italia. A 
posición dos vaticanistas 
consuma a ruptura no seo da 
recén nado PPI. • 

•OBNG 
suspende ao seu 
concelleiro da 
Fonsagrada 
detido en 
Málaga con un 
quilo de co~aina 

A detención en Málaga, o 
pasado día 8, do concelleiro do 
BNG na Fonsagrada, Francisco 
Fernández Raposo, por 
posesión de un quilogramo de 
cocaína, provocou que esta 
forza determinara a suspensión 
cautelar de militáncia até seren 
aclarados xudicialmente os 
feítos , ces al o como 
representante do BNG na 
Fonsagrada e pedir a sua 
demisión como concelleiro. 

O BNG fixo pública unha nota 
de prensa na que, ademais de 
anunciar as medidas contra 
Fernández Raposo, informaba 
que coñeceu pola prensa a 
detención, monstraba a sua 
surpresa, limitaba a 
responsabilidade ao detido e 
reafirmaba a sua condena 
tallante ao narcotráfico.• 

• Aiuria Enea 
estuda un final 
político para a 
vióléncia en 
Euskadi 

A busca de solucións 
imaxinativas para a fin da 
violéncia no País Basca, a 
necesidade de atapar saídas 
aos presos e a intención de -~ 
evitar perpetuar o conflito, liñas s 
enunciadas o pasado Martes 19 ~ 
na Mesa de Ajuria Enea, ~ w 
supoñen un paso adiante para o 
unha solución política ao 
problema basca. 

Ainda que alguns sectores 
poden monstrar reticéncias ante 
a reins_erción dos presos , como 
recoñeceu Xabier Arzallus, 
desde o PNV considérase que 

NESTA SEMANA ----;-;-------,---------
XOSÉ LOIS 

non hai opción a distinguir entre 
autores materiais de homicídios 
e os resposnábeis indireGtos. A · 
respeito qas ·conversas, todas 
as forzas· entenden que deben -
comezar en breve, ainda_que · 
discrepan en canto aos 
interlocatores e· os obxectivo.s 
das negociacións: ben o 
cesamentó da violéncia ou ben 
o fayorecimento das ·disensióñs 
internas no seo dos 
abertzales. • 

•A Plataforma do 
Ensino Público 
ponse a andar 

Tras a sua recente constitución, 
na que participaron forzas 
sindicais, país de alunas, 
estudantes e mestres, a 
Plataforma pola Defensa do 
Ensino Público da Galiza 
comezouunhacampañacoa 
intención de facer chegar aos 
concellos e aos coléxios o seu 

manifesto fundacional e solicitar 
destas institucións o seu apoio 
para acadar máis meios para a 
escola pública e·unha maior 
calidade do ensino público.• · 

• lnkhata aceita 
~p~e.s#entarse ás 
ele1c1ons en 
Sudáfrica 

O líder do Congreso. Nacional 
Africano, Nelson Mandela, o 
presidente Frederik de Klerk e o 
xefe do movimento zulu lnkhata, 
Mangosuthu Buthelezi, 
chegaron a un acordo meiante o 
que o partido lnkhata, de 
tendéncia direitista, aceita a sua 
participación nas eleicións 
multirraciais que se han celebrar 
a semana vindeira en Sudáfrica. 
o acordo inclue unha emenda 
constitucional que garante certa 
soberanía ao reino zulu de 
Natal.+ 

• Os traballadores 
do naval vigués 
maniféstanse en 
Compostela 

Centos de trablladores do 
naval de Vigo acodiron o 
pasado Xoves 14 de Abril 
a Compostela para 
manifestarse diante da 
Xunta e'n defensa de 
medidas que saquen da 
crise a ese vital sector 
industrial. A manifestación, 
que se desenvolveu en 
meio dunha forte presenza 
policial, discorreu entre 
enfrentamentos. O arredor 
de meio milleiro de 
persoas que sé deplazarori 
a Santiago, ademais de 
concentrarse diante da 
Xunta en Raxoi e San 
Gaetano, presenciaron o 
encadeamento de vários 
traballadores nas portas de 
acceso ás consellarias e 
viron como a policia 
cargaba contra eles na 
Alameda da cidade. 
Durante a fin de semana 
f raguou un documento que 
define as medidas a tomar 
para salvar a crise naval e 
que foi asinado por 
sindicatos e partidos 
políticos entre os que 
están implicados o PSOE 
e vários deputados desta 
forza.+ 

•A reforma da 
carreira de 
arquitectura 
provoca 
protestas 

Os alunos da Escola 
Superior de Arquitectura 
da Coruña van comezar 
mobilizacións ante a 
posibilidade dunha reforma 
dos planos de estudos que 
inclua a redución de 
créditos e a criazón de 
titulacións de técnicos 
superiores de FP 111. 
Ademais protestan pola 
reforma da Lei de 
Ordeación da Edificación. 
Todas estas medidas 
reformistas, entenden os 
estudantes de arquitectura, 
sacaban as suas 
competéncias e desvian as 
atribucións actuais a 
outros colectivos 
profisionais de menor 
cualificación académica.• 

•Miles de persoas contra o peche de Santa Bárbara 
Unhas sete mil persoas m_anifestáronse o pasado Domingo 17 palas ruas da Coruña para re
clamar que _quede sen efe1to ~ pl~no do INI p~ra pechar a factoría coruñesa da empresa públi
ca .s~mta Barbara. Todos os s1nd1catos e partidos políticos galegas acodiron á manifestación e 
soh_c1taron un plano de futuro para a fábrica coruñesa, algo que é viábel por canto xa hai alter
nativas para a diversificación no campo da indústria civil.+ 

• Tile Stone cámbia de 
proprietários e reduce 
o plantel 

Ainda que o conselleiro de lndústria, Xo
án Fernández, non indicou os nomes, xa 
hai vários compradores para a empresa 
de fabricación de granito artificial Ti/e Sto
ne. Fernández adiantou que dos 11 O tra
balladores que ten na actualidade, o plan
tel verase redvcido até as 45 persoas. 

· O que non explicou o conselleiro foi o por 
que da descapitalización que levou á 
suspensión .de pagamentos dá empresa 
e as razóns da renúncia por parte da 
Xunta a controlar a viabilidade da empre
sa e as subvencións públicas recebidas, 
xa que a Administración autonómica ou
torgou unha axuda de 400 millóns e a 
central outra de 1.600 millóns . • 

•Manifestación pola 
liberdade dos presos 
independentistas 

As Juntas Galegas pola Amnistía convo
caron, para o vindeiro dia 24, unha mani
festación en Compostela co lema "Liber
dade independentistas. Amnistia". O acto 
partirá da Alameda ás 12.30 da mañá. • 

•Peden a 
reimplantación 
de Filoloxia Galega 
na Coruña 

O Seminário Permanente de Língua Ga
lega de COU , nunha reun ión celebrada 
recentemente, ante a situación subscita
da pala supresión da titulación de Filolo
xia Galega na Univerdiade da Coruña, 
acordou, por unanimidade, facer públ ico 
o seu apoio ao reestabelecimento desta 
titulación na Universidade coruñesa, ao 
igual que nas outras duas Universidades 
galegas.• 

•Fraude en cinco tipos de 
abono comercializados 
na Galiza 

Cinco tipos de abono, de tres marcas dis
tintas, están a defraudar aos comprado
res por canto a sua composición non co
rresponde coas especificacións anuncia
das polos seus fabricantes. A localiza
ción do engado produciuse tras a denún
cia de agricultores diante do Laboratório 
Agrário Fitopatolóxico da Galiza, depen
dente da Xunta. 

A partir deste momento os cauces a seguir 
son a corrobaración do fraude e a abertura 
dun expedente por via administrativa con
tra os responsábeis. As sancións serán de 
caracter pecuniário agás que se produza 
algunha denúncia xudicial. • 

•O estacionamento 
soterrán da Palma, 
en Baiona, é ilegal 

O Tribunal Superior anulou o Plano Es
pecial de Reforma Interior da Palma, en 
Baiona, e deixou na ilegalidade a cons
trución dun estacionamento soterrán pú
blico sito no devandito parque. O fallo, da 
Saa do Contencioso Administrativo, res
posta a un recurso apresentado no seu 
dia polo PSOE. 

Os tres fundamentos para declarar ilegal 
a obra son que está integrada nun con
xunto histórico-artístico, que é colindante 
con outro e que o organismo que autori
zou a construción, a Delegación Provin
cial da Consellaria de Cultura, non tiña 
atribucións para a recalificación . • 
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A CRISE DO PSOE GALEGO 

Os acordos cos nacionalistas quedarian limitados a9s.concellos 

O PSOE de Paco Vázquez ~ 
~ . . - ," . ., . 

renuncia a pactar·co BNG 11a Xunta 
•H.V. 

Francisco Vázquez xa se 
autoproclamou vencedor 
no Congreso do PSOE 
galega, a celebrar o 14 de 
Maio próximo, e anunciou 
que será o próximo 
Secretário Xeral desta 
forza coa idea de manter 
os cinco grandes 
concellos que ten o seu 
partido, ademais da 
deputación da Coruña. 
Neste sentido Vázquez 
limitou as posibilidade de 
acceder ao poder na 
Xunta, por canto 
renunciará a facelo co 
BNG. 

non podemos governar xuntos o 
país". Oeste xeito Franci sco 
Vázquez descrebeu as liñas po
líticas que marcarán as sua polí
tica á frente do PSOE galega. 

Segundo Vázquez, dos 488 de
legados ao Congreso xa eleitos -
faltan outros 13-, 313, o 64,1%, 
manifestaron o seu apoio ás te
ses formuladas polos guerristas 
galegas. Outros 175, o 35,9%, 
son renovadores ou- integrado
res, fundamentalmente, ainda 
que hai colectivos independen
tes . Estas cifras aseguran a 
Vázquez a sua eleición como 
Secretário Xeral, pasto ao que 
anunciou a sua candidatura o 
Venres 15 nunha visita a Vigo. O 
renovador Carlos Príncipe, opo
sitor a Vázquez, matizou estas 
cantidades, ainda que non se 
atribueu para sí máis do·40%. 

Francisco Vázquez reafirma a sua vocación municipalista. i.. 

fin do proceso. 

cións municipais centra o esfor
zo de Vázquez, xa que non ten, 
de momento, un deseño sobre a 
política desenvolver no Parla
mento nen definiu quen será o 
presidente nen o portavoz na 
cámara autonómica. 

Pacto Vázquez-Fraga 

O dirixente do BNG, Xosé Ma
nuel Beiras, denunciou un pacto 
entre Manuel Fraga e Francisco 
Vázquez para o reparto do po
der entre o PSOE e-o PP na 
Xunta e os concellos e impedir a 
participación do BNG nl!n hipo
·tético governo- galega, tras ·as 
vindeiras eleicións autonómicas. 

Se ben Vázquez negou este ex
tremo, agora os renovadores 
veñen de confirmar esta denún
cia. Segundo esta co(rente hai 
asinado un pacto explícito ·que 
impe.de a formación dun gover
no de progreso na Gal¡za se o 
PP con acacia a maioria absolu
ta na próxima convocatóri.a elei
toral autonómica. 

"Nada ternos que ver nós ca 
Bloque Nacionalista Galega en 
canto á idea da Galiza, o cal 
non quer dicer que desde pers
pectivas locais a governabilida
de faga necesárias alianzas ou 
coalicións. De aí non se pode 
estrapolar ao estádio seguinte : 
o autonómico. A visión da Gali
za é diametralmente aposta e 
contraditória entre unha forza 
independentista e autodetermi
nista como é o Bloque e unha 
forza federalista e constituciona-
1 ista como é o PSOE, por isa 

Mália apresentar a sua candi
datura á Secretaria Xeral, Váz
quez deixou albiscar que non 
optará á Presidéncia da Xunta 
nas vindeiras autonómicas, ao 
estimar que os cargos públicos 
e partidários non teñen por que 
coincidir. A vocación municipa
lista do Alcalde da Coruña des
tápase polo feito de sinalar que 
o importante é conseguir man
ter o poder nas cinco cidades 
nas que o PSOE governa. Nes
te sentido canta co apoio de 
Veiga Pombo e deu a batalla 

polo control da asemblea co
marcal do Ferrol. A respeito de 
Príncipe, afirmou que agarda 
que se sume á sua posición á 

A necesidade de .organizar o 
partido para abordar as elei -

O mesmo pacto, segundo os re
novadores, incluiría a designa
ción dos membros do Consello 
de Cantas e da Compañia da 
Rádio e Televisión, xa que Váz
quez usaria eses nomeamentos 
para pagar fidelidades cara a 
sua eleición como Secretário 
Xeral do PSOE galega.+ 

PARLAMENTO 

O PAPÁ PRESIDENTE E O NENO ACUSICAS 

A explicación dada por Vitorino Núñez 
do rifi-rafe parlamentar entre Xerardo 
Conde Roa e Xosé Manuel Beiras, que
dou esvaida na marica de follaxe infor
mativa sobre a loita pala sucesión a Fra
ga lribarne desatada dentro do PP e ta
mén acochada polo interese da maioria 
dos meios en apresentar a Beiras como 
histrión provocador. 

Contrariamente aos titulares nos que Bei
ras cargaba con todas as culpas, o Presi
dente do Parlamento era claro na sua ex
plicación : "nengun diputado está facultado 
para pedir nen esixir que a presidéncia lle 
resolva un tema e menos ainda se foi pro
vocado por el mesmo". Pero Vitorino Nú
ñez ainda foi máis taxante de seguido: "o 
cómodo é provocar desde o escano e 
que, cando se contesta, veña papa presi
dente a cortar a cuestión". Tamén afirmou 
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que "o que ocupa a presidéncia está can
so de que todos os incidentes se orixinen 
da mesma maneira e entre as mesmas 
persoas", acusan-
do asi a Conde 
Roa de ser o ver- - - - - - -

ha declaración pública de apoio explicito 
do PP ao Vitorino Núñez. Portomeñe fara 
acosado o dia anterior por Romay Becca-

ria que lle solicita
ba que saira en 

- - - - - - defensa do seu 
dadeiro causante 
e provocador. 

Núñez contradiciu, 
deste xeito, tamén 
as manifestación 
de Fraga lribarne, 
sempre tan afoute 
para culpar á pra- ~ 
ga do BNG e afir
mar que "o culpá
bel de todo é sem
pre Beiras". Ao dia 

Vitorino non quer repetir 
os erros da pasada 

lexislatura que lle .restan 
imaxe galeguista e 

pódenlle costar o posto 
por decis1.ón xudicial. 

discípulo Conde 
Roa. 

Dase a circuns
táncia de que os 
brancas do PP, li
ña Opus, están 
apoiados nas 
suas algarabías 
parlamentárias, 
polos negros per
tencentes ao 

seguinte o próprio Fraga tiña que pregar 
velas e esixirlle a Vázquez Portomeñe un-

Clan Cacharro. 
Estes deputados forman a claque que in
tenta presionar aos deputados da oposi-
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ción.Esta non é unha táctica única da de
reita ultramontana galega. Nos últimos 
dias pudemos ollar no Congreso en Ma
drid como poñian en práctica a mesma 
maña para meterlle presión a Felipe Gon
zález, con insultos de toda caste e un ru
xe ruxe que non parou mentres durou a 
intervención do presidente español. 

O problema que ten o PP na Galiza é 
que xa teñen de Presidente do Parla
mento un membro do seu partido. Vitori 
no Núñez despois de ollar na pasada le
xislatu ra como perdeu mesmo o pouco 
que lle quedaba da imaxe galeguista e se 
pode ver abocado a deixar o cargo ao 
ser procesado pala expulsión de Beiras, 
agora non quer cometer os mesmos 
erras pala presión duns compañeiros, 
que o que pretenden, como el mesmo di
xo, é ocupar o seu pasto.• 
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ELEICIÓNS EUROPEAS 

O dramaturgo Marcial Suárez e o sindicalista Xosé Díaz, principais navidades da .candidatura do ·BNG 
10 nacionalismo é a garantia ·de que en Europa 
e no Estado conten con Galiza', .afirma Mella 
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA 

"Os intereses de Galiza 
debén ter un vale.dar firme 
en Europa", afirmou o 
cabeza de.lista do BNG, 
Carlos Mella, ·na 
apresentación da . . . 
candidatura desta forza ás 
vindeiras eleicións · · 
europeas. Xosé M. Beiras, 
pala sua parte, matizou 
que o "BNG oponse a 
Maastricht, pero as suas 
propostas están 
realizadas en positivo, 
cara a.conslrución dunha 

· alternativa europea qüe 
contribua a diminuir as 
desigualdades". 

o sindicalista do sector naval, 
Pepe Diaz, o dramaturgo, resi
dente en Madrid , Marcial Suá
rez, o ecoloxista Ramón Varela 
~ o escritor Miguel Anxo Fernán 
Vello, son algunhas das navida
des na lista que o BNG apresen
ta aos comícios europeos que 
se celebrarán o t2 ae Xuño. 

A presenza do independente 
Carlos Mella na cabeceira da 
candidatura do BNG é conside
rada por el mesmo como un sín
toma da abertura desta organiza
ción. "Se eu vou na lista é moi di
fícil que alguén poda pensar que 
non cabe no Bloque", sinalou 
Mella, quen co seu paso quer 
dar "un exemplo ao resto dos ga
l egos , dicerlles que chegou o 
momento de facer algo positivo e 
non só talar nas tabernas". 

"Os galegas -engadiu Mella
en vez d_e perguntarnos que vai 

pasar , debemos pensar que 
irnos faGer, porque cada quen, 
desde a·· sl:la posición, ten UJ!ha 
ob~iga que cumprir". · 

Maastricht. Beiras matiiou .que -
o enfoque do BNG está feíto "en 
positiv9", ha defensa de .valores 
"que Maastricht conculca" Ei 
enunciando ·critéríos _"para" unha 
alternativa eoropea". · . 

• • #' .l. l';. • 

Mella entende que nun E-stado . 
autonómico "a autonomía que · 
nori teña un partido autonomiMa , ·chamátnento a todos os · 
forte é únha autonomia chama- progre. si. ~tas _.. . · · 
d_a a desaparecer como tal'·' . e 
confesa sentir -envexa de Jordi· . O. Bf'~JG asumirá' ademais·a -de'
Pujol cando· este vai a Má_<;frid fensa"do "ideário p·ro.Qresista:" ·e-.·· 
ou a Bruxelas e .cor:isegue ser .dos "yalores- alt~rñ.ativos" e para -~ 
escoitado e -que certas políticas . is_o-_.desenvolverá'.a sua ".campa
se· modifiq~en en· función dos in- ·· 'ña taméh fara· dé Galiza, nome
tereses catalán_s: · · · •. adamente nas zonas de torte-

e.migración g_alega: · Catalu1\a, · 
· "Eu· quera facer t<;>do -o que- este- ·. · -Pa.is Basca e Madrid.
.xa na miña man -sinalou o .au-
tor de A Galiza posíbel- 'pará 
que o nacionalismo que hoxe 
sofre ataques disparatados. v.aia 
adiante .en t_odos os .eidos, .sa
behdq que un nacionalfsta non é 
máis que u11-galego.preocupado 
polos problemas de Gal iza, un · 
galega que sabe que a liberda
de política custa cara, que sabe 
que a dignidade política é fer
mosa e que sabe que a submi
sión política é triste". 

Tanto el, como o segundo da lis
ta, o actual alcalde de Allariz, _ 
Anxo Quintana, mostráronse se
guros de obter representación en 
Europa. Quintana dixo que esta 
presenza serviria para defender 
os intereses da Gali;z:a e .máis os 
dos progresistas españois que 
están cansos de "aturar políticas 
de direitas feitas por partidos for
malmente de esquerdas". 

Xosé Manuel Beiras, tamén pre
sente na comparecéncia ante a 
prensa, sinalou nesta mes!lla 
liña que o BNG é a única forza 
do Estado, con posibilidaEles de 
obter representantes, _que se 
opón nidiamente ao Tratado de 

'Me11~·-conf~sa- -
sentir envexa de 
Pujol cando este 
vai a Madrid ou a 
Bruxelas e 
cqn~egue ser 
escoitado-. 

A candidatura recolle esta pre
senza n~s persoas de- Marcial 
Suárez (Madrid), Xosé García 
Mosquera (ex concelleiro en 
Trintxerpe, País Basca) e César 
Guzmán (Cataluña) . Dirixentes 
do BNG realizaran actos de pre
campaña en diferentes lugares 
dó Estado e as¡-stirán á inaugu
ración dun local da organización 
en Barcelona.• 

Mella aponta que 'os galegos en vez de perguntarnos que vai pasar, debemos 
pensar que irnos facer'. 

A _ CAUSA DA NACIÓN E A DA LIBERDADE 

Arzallus ten a habilidade de suscitar ré
accións virulentas no meios centralistas 
de Madrid. Como Beiras no parlamento·· 
galega, Arzallus sabe impulsar o cata
ventos da comunicación para colocar so
bre a mesa o debate necesário sobre a.li
berdade de Euskadi. 

Os seus contraditores, como Elorza, qüe
ren identificalo con Sabino Arana. O mes
mo que a Beiras os Conde Roa preten
den retrotraer a história e facer incurábel 
calquer catarro. Inútil esforzo dos caver
nícolas. 

O problema da liberdade individual está li
gado ao da liberdade colectiva; o problema 
da mellara económica individual está rela
cionado coa mellara económica do con
xunto social. Liberdade de Galiza e desen
rolo económico son as condicións da liber
dade dos galegas e da sua prosperidade. 
Para Euskadi meréceme respeito Arzallus; 
para nós nengun Elorza pode acodir a sa
binos reaccionários -xa que o galeguismo 
foi sempre maioritariamente liberal e de
mocrático desde Faraldo, pasando por 
Murguia, deténdose en Castelao e rena
cendo nos anos 1960 coa esquerda máis 
ou menos marxista. E neste iter dos pen
sadores políticos ten Beiras un pasto im
portante ao definir a nación desde paráme
tros de conciéncia e vontade dos galegas. 

Gando va· ~wedar medianamente ·clam 

FRANCISCO CARBALLO 

aos cidadáns que a realidade das na
cións n·on é, casüal, non está sometida 
-aos dictames de pretendidos mestres dos
aparatos estatais ou ·das castas universi
tárias? Porque os colectivos, os povos 
que bulen na Europa do XIX; acadan for
mas políticas diferentes-segundo a situa
ción xeográfica e o 

colectivos. As mesmas persoas do comun 
acollen cada dia máis a sua entidade so
cial e histórica, a sua personalidade na
cional. No feíto de aderirse a sindicatos 
própios, a partidos própios, de recuperar 
os sinais máis próprios como a língua, a 
povoación está a plebiscitar o seu ser de 

nación e preparar, 
se interesa, a forma 

- - - - - ·- - - - - - maioritária de auto
determinarse en re
ferendum. 

Tal fenómeno social 
non pode pasar de
sapercebido: é con
tinental. As nacións 
europeas esixen 
unha forma política 
de recoñecimento e 

violentos, oprimen, porque impeden ma
durecer. Os intelectuais orgánicos deses 
estados, ou os clans universitários con 
mentalidade epigonal decimonónica, non 
analisan a realidade, viven nos seus gabi
netes rodeados de libros convencionais e 
desenvolven unha actividade plumífera 
irresponsábel e reaccionária. 

A liberdade individual necesita dun marco 
colectivo libre; só nunha nación libre, que 
libremente decide a sua forma de gover
narse, de confederarse ou de independi
zarse, é marco de liberdade individual. 
Na complexidade e complementaridade 
económica do mundo actual, cada nación 
necesita marxes de organización econó
mica que -posibiliten a sua sobrevivéncia 
e a sua solidariedade internacional. 

desenvolvi·mento 
económico de cada 
un. Uns constituen 
estados indepen
dentes, outros asó
cianse en estados 
multinacionais, etc. 
Pero se aplicamos 
a análise histórica e 
sociolóxica a estes 
colectivos, observa
mos a existéncia de 
factores comuns a 
todos eles que ex
plican a sua reivin
dicación política 
como tales colecti-

'A nación non se basa 
na forza, nen na raza, é 
o produto histórico de 
factores converxentes 

que afloran na 
consciéncia dos 

cidadáns ao vencer as 
tebras dos impérios e 

dos racismos. 

de actuación. Que- A razón reclama desda a Ilustración o 
. ren poder político, seu papel na organización internacional 
.soberania. Esta esi- do mundo; é hora de razoar e de superar 
xéncia non é fruto tantos vellos prexuízos, tanta mentalida-
de fanatismos, nen de mítica no campo político, relixioso, 
de violéncias. É un moral. A nación libreé unha reclamación vos; son nacións. 
fruto da maioria de da razón neste intre de necesária solida-

Pouco importa que idade da razón. ridade e de paz ameazada. Arzallus, Bei-
certos ideólogos teñan apelado -de Como o indivíduo accede a adulto cando ras, tén razón, e tén a razón. Porque a 
acordo coa filosofia epoca!- ao "espírito", pensa por si mesmo, os colectivos -na- nación non se baseQ. na forza, nen na 
á "étnia" para explicar esas realidades. cións- precisan da liberdade de pensar raza, nen en nengun factor isolado: é o 
Desbotadas tales explicacións, as realida- e decidir. Como é un fruto da ·razón , é un produto histórico de factores converxen-
des seguen aí; uns e outros observadores resultado da madurez social. A oposición tes que afloran na consciéncia dos cida-
seguen a sinalar co seu dedo a necesida- dos estados, dos que non recoñecen es- dáns ao vencer as tebras míticas dos im-

' f.le ,de .atend-er as reivindicacións · de.stes··•.:r tes-C!lrreitos-;:rarnfstas rei~ITTdjeacións1 son1 e¡>s-¿-¡,;p_érios ·e:idas. ra0ismos. +- l. 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

A disposición do Bloque e a necesidade de alternativa a Fraga 
convenceron aos dubidosos 

O Consello Nacional de UG 
aproba a incorporación ao BNG 
•H.V. 

A maioria do Consello 
Nacional de Unidade 
Galega, celebrado en 
Compostela o pasado 
Sábado 16, manifestouse 
a pral da incorporación do 
partido ao BNG. Un 
documento da Executiva 
que analisaba polo miudo 
a situación do país e a 
necesidade de 
estabelecer unha 
alternativa a Fraga baixo a 
formulación do BNG, foi 
aprobado por 27 a favor, 5 
en contra e 4 abstencións. 

Porén, tanto o Consello Nacio
nal como a Executiva de Unida
de Galega manifestaron a sua 
preocupación en torno á cues
tión da afiliación individual no 
Bloque, xa que alguns militan
tes expresaron o seu temor de 
ser vetados . Quen monstraron 
este medo pertencen a agrupa
cións locais nas que as rela
cións, por non compartir gover
no ou oposición , son máis ten
sas. De todos xeitos , Domingo 
Merino dixo estar convencido 
de que finalmente non haberá 
atrancos reais. Fontes informa
das do BNG tomaron posición 
no mesmo sentido. 

A posición favorábel á integra
ción no Bloque mellorou en UG 
porque os contactos habidos 
até o momento despexaron dú
bid as sobre as condicións de 
entrada na organización frentis
ta. As manifestacións públicas 
da dirección de UG ademais de 
dar por feíta a integración , 
monstran unha total sintonía co 
BNG. En palabras de Domingo 
Merino, que conduce o proceso, 
a intención de UG "é aumentar 
o pluralismo que xa existe no 

VIVER NA CRISE 

As reticéncias á entrada no BNG son xa mínimas. 

BNG para afianzar máis esa al
ternativa". 

Unidade Galega dirixirase ao 
Bloque para comunicar os resul
tad os . Será o próprio Merino 
quen continue cos contactos , 
que poderian incluir algunha 
reunión máis na que se iría ela
borando un protocolo de ade
sión . "Non queremos nen máis 
nen menos que as outras for
zas", indicou. 

Ese protocolo será o que terá 
que ser aprobado no Congreso 
Extraordinário, datado para Ou
tubro , pero que poderia sofrer 
un adianto á luz dos acontece
mentos. Mália non querer facer 
unha estimación sobre cando 
se producirá un acordo nos res
peitivos Consellos Nacionais , 
Merino asegurou que poderia 
ser ben lago, "ainda que non 
traballamos con datas predeter
minadas".+ 

Xabier Aboy precisa que o Sindicato actuou conforme a lei 

O SGTM-CIG desmente o cobro abusivo 
por asesoria a despedidos 
O Sindicato dos Traballadores 
do Mar (SGTM-CIG) negou as 
acusacións de apropriación in
debida formuladas por un grupo 
de despedidos da armadora Al- . 
varez Entrena. Esta denúncia 
aparecera na primeira páxina do 
Diario 16 de Galicia. 

Ao vender Alvarez Entrena vá
rios barcos da sua frota a unha 
empresa mixta arxentina, algúns 
despedidos acusaron ao Sindi
cato de ter reclamado por adian
tado 750.000 pesetas por gas
tos de asesoramento. Xabier 
Aboy, secretário do SGTM-CIG, 
precisou que esta cantidade co
rresponde á porcentaxe que es
tabelecen os regulamentos le
gais para mediación. En todo 
caso, indicou que á diferéncia 
dos despachos privados que ac-

Xabier Abey. 

tuan como intermediários en ca
so de despido, o SGTM-CIG 
non reclama clase nengunha de 

aval ou poder para intervir n·as 
negociacións. 

O Sindicato asesorou a trinta 
traballadores despedidos por 
Alvarez Entrena e logrou un 
acordo coa armadora. Un retra
so por parte da empresa nos 
pagos establecidos por convé
nio decidiron a algúns dos trin
ta despedidos a responsabili
zar da sua sorte ao sindicato. 
O secretário do SGTM-CIG re
cu sou como "de mala fé " a 
acusación de cobrar por adian
tado. "Aqui houbo quen pagou 
en catro ou cinco prazos. O 
asunto dos cartas definiuse ao 
xurdir o conflito que foi cando 
se lles advertira a todos o co
bro dun prezo igual con por
centaxes de descanto para os 
afiliados ao sindicato".+ 

Reconverter 
a construción 

MANuEL CAO 

Galiza é un país de pequenos proprietários no que parece que 
unha persoa non é alguén na vida se non é capaz de construir 
unha casa. Asi , ternos un importante parque de vivencias de for
ma que se chegasen a contabilizarse todas as que figuran ocul
tas case se superaría ao total de habitantes. Con ser a constru
ción un motor importante da economía galega, amortiguadór dos 
períodos de baixo crecimento económico, a calidade das obras 
realizadas é máis ben baixa, e isa. nun sector protexido da com
peténcia estranxeira, fonte de grandes fortunas e acostumado a 
taxas de benefício inusuais, non senda na economía ·sumerxida 
ou ilegal. 

Visto desde hoxe quizá fose un erro reconverter e entregar á 
competéncia estranxeira sectores como a construción naval pro
texendo, en troques, a construción tanto das obras públicas co
ma das privadas. Unha vez máis o feito de que boa parte das 
empresas (Dragados , FCC, Cubiertas, Agroman , Ferrovial , etc.) 
estivesen relacionados cos grandes grupos bancários influiu 
nesta eleición e, certamente, hoxe por hoxe, algunhas destas 
empresas compiten no mercado mundial, sobretodo nos países 

----------
Quizá fose un erro 

entregará 
competéncia 
estranxeira a 

construción naval 
protexendo 

a conStrución 

menos desenvolvidos. 
Neutros casos , en cám
bio, as construtoras ser
viron simplesmente para 
que grupos e indivíduos 
concretos se forrasen de 
millóns nun curto espazo 
de tempo apoiados na li
citación de obra pública 
e no boom inmobiliário 
da segunda metade dos 
80. Os casos de corrup
ción , tráfico de influén
cias, etc. , son ben coñe
cidos do grande público 
e poderian ser aforrados 
se estes construtores de 

ocasión tivesen que competir no seu próprio país con empresas 
estranxeiras con experiéncia, man de obra cualificada, deseños 
arquitectónicos axeitados e marxes de beneficio máis axusta
das. Talvez teríamos mellores construcións, máis baratas , me
nos corrupción e máis recursos para outros sectores necesita
dos, todo isa, sen dano para valores fundamentais da socieda
de: traballo ben feito, legalidade e profisionalidade nos negócios, 
etc. Ademais, se a empresa estranxeira quixese retirarse sem
pre quedaria aqui o capital inmobiliário imposíbel de demantelar. 

Porque, ainda que pareza incríbel e despois de tres devalua
cións da peseta, en tres meses unha empresa canadiana é ca
paz de construír en España unha vivencia unifamiliar de 143 m2 
por 12,5 millóns de pesetas podendo escoller entre 100 tipos de 
modelos e traendo en contedores dende o Canadá a estrutura 
da vivencia! A este prezo non é fácil atapar un piso novo no Es
tado español, polo que a pregunta é simples: cal será a marxe 
de beneficios da construción en España? E no que se retire á 
Galiza: por que non somos capaces de producir e vender casas 
de calidade con destino ao mercado mundial igual que fan cana
dianos e escandinavos? Porque non é nada complicado copiar 
os modelos xa existentes na arquitectura popular galega en lu
gar de destruilos, a man de obra non é cara e pódese cualificar 
e ainda quedan canteiros , ebanistas, tallistas , carpinteiros, etc, e 
tampouco é complicado dispor de granitos, pizarras, madeiras 
nobres. Probablemente faltan gañas de traballar e confianza no 
próprio país e, quizá, sobra galegofóbia, incompeténcia e canti
dades enormes de vazquismo. + 



VIVER NA CRISE 

Douscentos afectados presentaron demanda ante a xestión 

A xestión do presidente da Cooperativa de Cobas 
pon en descrédito o cooperativismo ferrolán 
• E. SANFIZ/FERROL 

"Pepe non lle sabia dicer 
que non a ninguén". Oeste 
xeito xustifica un viciño de 
Cobas a crise na que se 
afundiu a cooperativa de 
crédito desta parróquia 
ferrolá, aludindo á forma 
de actuar do presidente 
da entidade e concelleiro 
do PP ferrolán, Xosé Díaz 
Cereixo. A cooperativa 
actualmente ten solicitado 
suspensión de 
pagamentos, e atravesa 
unha forte crise ante a 
falta de liquidez, para 
facer frente ao pago dos 
intereses dos 
depositários. 

A crise da Cooperativa de Co
bas está en mans dq. Xustiza, 
despois de máis de 200 coope
rativistas apresentaren a corres
pondente demanda. 

A maioria.dos créditos eran concedidos para adquirir maquinária agrícola. 

O "Banesto" de Cobas Cobas Xosé Díaz Cereixo "pres
taba cartas a todo o mundo sen 

O presidente da cooperativa de amarralos", segundo afirma un 

ANOSATERRA 

viciño desta parróquia ferrolá , 
que interpreta deste xeito unha 
xestión cooperativista persoali-

zada e pouco profisional. "A to
talidad e dos fundos da coopera
tiva fóronse en préstamos, al
gun deles impagados desde hai 
oito anos e sen embargar até o 
pasado exercício", segundo este 
viciño que resume asi a opinión 
xeralizada nunha parróquia de 
Cobas, dividida entre os deposi
tários-credores e os debedores 
da cooperativa. 

Fontes bancárias da comarca fe
rrolá resumen a crise da coope
rativa en dous problemas funda
mentais : "Moitos créditos da enti
dade aparecen sen avais de 
nengun tipo, e nen tan sequer fo
ron formalizados no seu dia, co 
que os impagados van ser moi 
difíceis de cobrar, e ademais a 
cooperativa non exixia o cumpri 
mento dos prazos para a amorti
zación de capital , limitándose a 
demandar periodicamente o abo
no dos intereses adebedados". 

Dez cooperativas coa sua co
rrespondente sección de crédi
to inzan os municípios de Fe
rrolterra e dan canta da vizosi
dade dun movimento que atere
ce aos seus asociados diñeiro 
rápido e sobretodo barato. As 
cooperativas integradas en 
UCAFE (Unión de cooperativas 
agrárias ferrolás) que posuen 
sección de créditos moven ao 
ano da arde dos 12.000 millóns 
de pesetas en préstamos aos 
asociados. Estas cantidades 
afirman oferecer créditos bran
dos e unha flexibilidade persoa-
1 izada para facilitar o acceso 
dos agricultores a unha maqui
nária de elevado prezo. Pretén
dese axudar aos labregos a 
rentabilizar e optimizar a sua 
explotación, e por extensión 
mellorar a calidade de vida do 
meio rural. 

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

A problemática xestión da coope
rativa de Coba está agora nas 
mans da Xustiza, debido á denún
cia interposta inicialmente por 
dous depositários dun total de 
dez millóns de pesetas, que non 
puderon recuperar os seus car
tas. Actualmente o número de vi
ciños que subscrebeu a citada 
denúncía supera xa os 200. Por 
outra banda a xunta reitera da en
tidade solicitou a pasada semana 
a suspensión de pagamentos le
galmente, e ten convocada unha 
asemblea dos cooperativistas 
para o 15 de Maio, tendo como 
único ponto na arde do dia a ratifi
cación desa solicitude. Alguns 
dos asociados entenden que a 
suspensión de pagos non debe 
admitirse, xa que previamente é 
necesário resolver as demandas 
apresentadas por vía penal. Ou
tros pala contra indican que o civil 
e o penal poden ser compatíbel e 
defenden a aporbación da sus
pensión de pagjos, para garantir a 
devolución equitativa dos fundos 
existentes na cooperativa.• 

• 1 

Un camping con débedas · 
Os problemas de Cobas sairon 
á luz públida no pasado- mes 
de Decembro, cando .unha car
ta da Xunta reitera advertida 
aos aferradores da suspensión 
do pagamento de intereses 
pala falta de liquidez. Pero se
gundo UCAFE,a má xestión re
móntase a dous anos atrás, 
momento no que un técnico da 
Unión realizou unha inspección 
en Cobas desaconsellandó ás 
cooperativas do Val e de Mei
ras un préstamo de uns 100 
millóns de pesetas, argumen-

tanda que a situación era de tal 
gravidade que eses cartas non 
resolverían o "furado". O eco
nomista de UCAFE deixou na
quel momento por escrito o re
sultado d<;ts suas análises. 

Os problemas de funcionamen
to na cooperativa entrecrúzan
se cos da Xunta de Montes en 
man comun, dado que a per
soa de Xosé Díez Cereixo reu
nia os cargos de presidente 
das duas entidades. A Xunta 
xestiona nestes momentos se-

senta hectáreas de montes e 
zonas próximas ás prnias fe
rrolás, situándose na sua pro
priedade o camping de Cobas 
que arrata débedas sen preci
sar coa cooperativa. 

En todo caso non parece pro
bábe I que as irregularidades 
detectadas na cooperativa de 
Cobas vaian provocar un des
crédito xeralizado nun movi
mento cooperativista con fon
das raigames na comarca de 
Ferrol.+ 

POR QUE SE QUEIXAN OS MOZOS DE HOXE, 
SE NON VIVEN TAN MAL? 

"Se quere un traballo para seu tillo, mán
deo para o seminário ou metaeo no exér
cito", aconsellaba nos anos cincuenta o 
xornalista Gallego Tato, desde a sección 
La Ciudad que publicaba no xornal El 
Progreso. Por certo que esa opinión va
leulle unha forte reprimenda guvernativa 
da que o salvou seu tío, o coronel Con
treras. Pero o que esta anécdota explica 
é a situación de incleméncia laboral na 
que vivían os mozos daquelas. 

Luis Diaz, un xornalista de hoxe, canta 
que no remate do seu último curso de fi
losofía, vai para aló dez anos, un profe
sor amigo xuntóunos a todos os da pro
moción e díxolles: E vos sabedes o futu
ro que vos agarda? Eles respostaron con 
evasivas e algun atinou a suxerir que, se 
lle acertaba, faria unhas oposicións de 
instituto. Diaz recoñece que naquel intre 
o profesor planteoulles un interrogante 
que non se lles pasara pola cabeza nos 
cinco anos de carreira. 

Ven isto ao caso dos mozos de instituto 

MANuEL VEIGA 

que hoxe saen as ruas para queixarse, 
en Fráncia e máis aquí, do futuro que te
ñen por diante. Que diferentes respostas 
para épocas tamén distintas. 

Nos anos cincuenta 
poucos se surpren-

de calquera ofício. 

Nos setenta e oitenta, como reflexa Luis 
Diaz, o idealismo político ou a esperanza 
no medre económico constante, que non 

é senón outro xeito de 
idealismo, facian que 
os mozos non pensa-dian por ter que agar

dar dez anos para 
encontrar choio e iso 
que, tantas veces, a 
paga non alcanzaba 
para unha pensión. 
Por talar dos mozos, 
pois ás rapazas nen 
pala mente se lle pa
saba o buscar rraba
llo- estábel' todo o 
má1s unha axudiña 
para a casa, irregular 
e que benvida era. O 

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ sen demasiado no fu-

sustento principal 

Non se pode dicer 
que os tempos señan 

máis duros. O que 
cambiaron fo ron as 

expectativas. 

turo, viviase ao dia, 
case sen previsións. 

Hoxe os rapaces de 
dezaseis anos per
gúntanse que vai ser 
deles e as caras lon
gas comezan a verse 
polos corredores dos 
institutos . Non se 
pode dicer con todo 
que hoxe os tempos 
señan máis duros. O 

chegarialle pala vía do matrimónio e o 
traballo no fogar, para lle ter quente o 
caldo a un home que o máis do tempo 
andaba tirado polos camiños, agarrado 

que cambiaron sustancialmente foron as 
espectativas. Os cincuenta viñeran des
pois dos corenta, dunha década de carti
llas de racionamento e pan de broa, pero · 

os noventa veñen após do discurso mo
dernizador europeo, que serviu para que 
dixesen que en catro anos até o máis 
parvo te ria teléfono no automobil. Os mo
zos de hoxe non están máis parados, 
non viven piar. Pero si están máis frustra
dos. Ninguén lles dixo que ao mellar ti
ñan que compartir piso cos país despois 
de casados, nen que alguns coches dos 
anúncios non se poden mercar, nen que 
un pasto de traballo regular non chega 
para viaxar todos os veráns. Ninguén lles 
ensalzou tampouco o valor da solidarida
de, nen o da autenticidade, senón o do 
consumo e o trunfo persoal. As mulleres, 
pala sua parte, contaban con que os pas
tos de traballo tamén ian ser para elas. 
Pensaban que iso da independéncia eco
nómica era unha batalla victoriosa, per
tencente ao pasado. 

Por isa, a mocidade actual se alporiza 
tanto cando ve a cara de Felipe Gonzá
lez. El encarna a sua frustración , a pro
mesa non cumprida. Hai que renunciar 
ao soño de Europa. Que duro.+ 
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SUPRESIÓN DA CUOTA EMPRESARIAL 

A tesouraria do INSS destruiu miles de recibos impagados do 1993 

Fraga e a lgrexa de Láncara non pagaron a Cuota 
• XAN CARBALLA 

Fraga e a lgrexa Católica 
de Láncara son titulares 
dalguns dos miles de 
recibos da Cuota 
Empresarial que o ano 
pasado quedaron sen 
pagar. Apesar de ter sido 
anunciada a sua supresión 
hai máis dun ano, 

A negativa de Cacharro Pardo a 
dar curso aos recibos obrigou 
ao director provincial do INSS 
en Lugo a contratar a seis per
soas para poder facer entrega 
do trabuco nos domicílios. A fa
lla de coñecimentos e a própria 
dificuldade do traballo provocou 
que non só se entregaran ben 
entrado o Outono, senón que se 
acumulasen masivamente os 
non localizados na Tesoureria. 
Por todo iso en Xaneiro e Fe
breiro do 1994 cobrábanse ain
da sen recargo. 

sen o correspondente recargo 
por ir fóra de prazo e sen ter re
cibo que xustifique o cobro. 

Pala sua banda o custódio Ma
rio Otero lglésias, director pro
vincial do INSS, recebe reco
mendacións dos servizos xurídi
cos conforme debe denunciar 
ante o fiscal a desaparición dos 
documentos, pero finalmente al-

guén toma unha decisión: os re
cibos impagados destrúense 
nunha máquina trituradora. 

O proceso poderia repetirse no 
1994 mentres o Governo central 
non decida dar curso no Boletin 
Oficial a definitiva supresión da 
Cuota. No entanto Emílio López 
apresentou unha moción parla
mentária tomada ao pé da letra 

Facenda através das 
Deputacións segue 
póndoos ao cobro. A 
desesperada búsqueda do 
recibo por parte dos 
familiares do Presidente da 
Xunta, deu finalmente 
nunha solución 
sorprendente: picar os 
miles de recibos 
impagados nunha máquina 
de destruir documentos. 

Nalguns concellos da Te'rra 
Chá, apesar da posición do Pre
sidente provincial do PP e da 
Deputación, son os pedáneos e 
o próprio Partido Popular quen 
colaboran na entrega e suxiren 
directamente que se vaia pagar 
á capital. Pero a resposta social, 
despois de duas décadas de loi
ta, é de desprezo e os recibos 
andan ciscados polo chan da re
cadación, entre eles o do Presi
dente da Xunta e o da parróquia 
de Láncara. 

~ll~ Y NOMSREOOfNot.iii•a"OHsoc""': ,.,.,-. ----,¡ O.N I. CI. 

IGLESIA C~10llCA OE LHIÍ:ARA Q2700612 . 

No pleno parlamentário do 13 
de Abril o deputado do BNG 
Emílio López Pérez , blandia a 
proba en forma de recibo: Fraga 
non pagara a Cuota Empresa
rial. Desque o Ministro de Agri
cultura anunciou o 5 de Marzo 
do ano pasado a supresión do 
Réxime Especial Agrário por 
Xornadas Teóricas (a vilipendia
da Cuota Empresarial) o asunto 
ainda non tomou corpo legal e a 
Seguridade Social através ·das 
Deputacións segue pondo os re
cibos ao cobro. 

Fraga quixo pagar, 
pero era tarde 

A .reacción de Manuel Fraga 
cando Emílio López Pérez mos
trou o recibo foi fulminante: pa
gar como fose. A Caixa Galicia 
de Vilalba chama ao INSS per
guntando polo recibo que non 
aparecia por ningures. O dia 14 
familiares de Manuel Fraga 
apreséntanse acompañados por 
un notário . Acaban por pagar, 

_ ·~~g~p 1Rt9l1TA.R!O 

PZ S~Nl.A M~Rl.A · Ot:Ol 27 q:¡c 

~ 

Recibos impagados 
do pai de Fraga, xa falecido, (que lle 

corresponde pagar ao filio) e da lgrexa de Láncara. 

SUBSCREBASE A 

ANOSATERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas} 

Nome ................................ Apelidos ............................................................... .. 
Enderezo ............................................... , ................... Cod. Postal ................... . 
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F. .................. .. 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ........... 7.500 pta./ano ... ........... 3.750 pta./semestre 
Europa ............... ........ ... ........... 9.100 
América e resto do mundo ...... 10.900 
a} Subscricións para o Estado español 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.} 

b} Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de A forros ...................................... Canta/Libreta ................................ .. 
Titular da Canta ou Libreta ....................................... ................................. : .............. : ... 
Nº Sucursal .... ........... Povoación ............................... Província ................................ . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso , e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra}. 

ATENTAMENTE (SINATURA} DATA 

da que Cacharro Pardo formulou 
no Senado e os concellos e a 
Deputación luguesa aprobaron 
masivamente a proposta do PP, 
pedindo a imediata supresión da 
Cuota. No próximo pleno da Cá
mara autonómica poderase ver 
se os deputados populares 
apoian unánimes unha moción 
nacionalista ou se prefiren desai
rar a Cacharro Pardo.• 

SOLUCIÓN 
FINAL 

x.c. 
O exemplo da lgrexa Católica de 
Láncara, que tamén deixou sen 
pagar o seu recibo, quizais conta
xiada pola festa que o ano pasa
do organizaron as Comisiós La
bregas na mesma parróquia, é a 
puntilla final a un trabuco odiado. 

En troques de darlle unha saida 
digna a un .conflito que durante 
vinte anos puxo en pé aos labre
gos, mesmo baixo a Ditadura de 
Franco, a Seguridade Social tei
mou en facer circular uns recibos 
que eran menos que papel ma
llado, para sacar unhas peseti
ñas e facer valer, mesmo derro
tada, a razón de Estado. Pillado 
o mesmísimo presidente da Xun-

. ta seguindo involuntariamente a 
vella consigna de Nós non so
mos empresários: fóra a Cuota 
Empresarial, non quedou máis 
que convertir en folerpiñas de 
papel os recibos do último foro.+ 

A información que paga a pena ter · 



A ADMINISTRACIÓN E A SIDA 

Deben declarar se son toxicómanos, homosexuais ou promíscuos 

Alguns hospitais 
vulneran a intimidade dos doantes de sangue 
•H.V. 

Coleitivos da loita contra a Sida 
denunciaron que a documenta
ción a cobrir por parte dos doan
tes de sangue na rede pública 
de hospitais en relación con as
pectos íntimos da sua persoali
d ade ou conducta, e ao que 
abriga o Servizo Galega de Sau
de, rozan coa vulneración do di
reito á intimidade por canto abri
gan á persoa doante a manifes
tar que non pettencen "aos se
guintes grupos de risco: ter pa
decido hepatite, sífile ou paludis
mo. Ser varón homosexual. Ser 
heterosexual, sexualmente acti
vo con múltiples parellas. Ser 
drogadicto ou con antecedentes 
de drogadicción intravenosa. Ter 
parella sexual, home ou muller, 

dalgun dos tres últimos grupos". 

Este texto corresponde ao que o 
complexo hospitalário Xeral-Cies 
apresenta para asinar. Un docu
mento semellante foi retirado da 
clínica privada da mesma cida
de; Nasa Señora de Fátima, tras 
unha polémica na que o fundo 
da discusión era o mesmo. 

Segundo Pedro Hermida, da Co
misión Cidadá Anti Sida de Vigo, 
o documento é "unha agresión 
intolerábel, aquí segue a falarse 
de grupos de risco, obrígase a 
facer declaración de toxicóma
no, homosexual ou promíscuo". 

Periodo ventana 

Xosé Antón Taboada, respon-

sábel autonómico de loita con
tra a Sida recoñece que "se ca
dra haberia que perguntar se 
se tiveron práticas de risco e 
non se se pertence a un grupo 
de risco , pero a pergu nta é 
precisa porque entre o momen
to no que se produce o contá
xio e dous meses despois cabe 
a posibilidade de que as rigoro
sas probas que se realizan pa
ra detectar a Sida non locali
cen os anticorpos do vírus, que 
indican a sua presenza. Ese é 
o chamado periodo ventana [o 
sangue só é utilizábel durante 
uns 35 dias despois de ser tira
do] e por esta razón, para pro
texer o direito do paciente á 
saúde, é que qómpre facer 
esas perguntas. Sei que é un
ha cuestión delicada". 

Para o médico especialista na 
Sida, Manuel Gutiérrez, esta 
prática ademais de vulnerar di
reitos fundamentais é anticien
tífica. "Hai que facer probas e 
deixarse de perguntas". Gutié
rrez pensa que non hai protec
ción científica ou sanitária con
tra declaracións que omitan 
ese dado ben para garantir a 
intimidade, ben por ignoráncia 
do contáxio. 

Para o membro da Comisión 
Antisida de Vigo, Pedro Hermi
da, unha das formas de evitar 
perigos de contáxio mentres du
ra o periodo ventana é pór nas 
portas dos centros de doación 
un cartel invitando a desistir da 
doación ás persoas que tiveron 
algun tipo de prática de risco. 

PedrO Hermida, membro da COmisión Anti Sida 
'Facemos o traballo d~ prevención _que non quer facer a Xunta' 
• HORACIO VIXANDE 

As principais 
localidades da Galiza 
cantan cun Comité ou 
Comisión Anti Sida que 
se encarga de 
concienciar á povoación 
sobre·a gravidade da 
enfermedade e os 
métodos de prevención · 
e de axuda aos que xa 
están afectados. Pedro 
Hermida, fundador da -
Comisión viguesa 
expresa a sua queixa 
porque a Administración 
autonómica renúncia a 
investir cartas en 
campañas masivas e en 
protección aos 
infectados. 

Que campos cobre a ·Comi-·
sión Cidadá Anti Sida? 

Atendemos gratuitamente ao 
público en horário de mañá, hai 
moitas máis chamadas- telefóni-

- cas que visitas. Tamén ternos 
atención psicolóxica gratuita. 
Estamos cunha campañ.a moi 
ampla de infOFmación en colé
xios, institutos, asociacións de· 
viciños, levamos trinta e pico ac
tos desde· Xaneiro. Ademais vi
mos de empezar unha campañQ. 
de .axuda a domicílio que con-

. siste en sacar á rua a persoas 
afectadas que están soias. 

Segue a haber medo? 

Desde hai catro anos, -cando 
fundamos a Comisión, cambia- . 
ron moito as causas, daquela 
falar ·da Sida .era tabu, agora, 
despois de extenderse por to
das as capas sociais, é unha 
cuestión difícil pero máis coñeci
da. A demanda de información 
telefónica vai na liña desa situa-

ción de medo e hai tres visitas 
por cada dez chamadas. 

Que razón -hai para a atención 
psicolóxica? 

A unha persoa afectada da Sida 
vénselle o mundo enriba, é algo 
terríbel, ten que pensar no futuro 
e formúlase unMa primeira incóg
nita sobre a Vida e a marte. Non 
hai vacinas. A nível persoal de
pende de como vai evoluindo a 
enfermidade e hai que ter en 
conta que desfigura ás persoas e· 
hai un declive físico importantísi
mo. ·o labor da axuda psicolóxica 
non é fundamental pero case. 

Está á altura das. circunstán
cias a Administración? 

A Xunta non está a cobrir as ne
cesidades mínimas ás que está 
abrigada. Unha campaña de in
formación tan ampla como a que 
nós estamos a levar a capo en 
coléxios, institutos,. .. teria que fa
cela a Administración, que ten 
moitos máis médios que nós. Por 
isto ternos que facer un esforzo 
para tentar de multiplicar os car- . 
tos. A Administración autónoma 
e-stá a fallar. Ternos -casos de 
persoas afectadas que non son 
da Galiza e están de paso e non 
teñen onde durmir. A cuestión de 
drogas está moi relacionada por
que hai unha porcentaxe moi. am- ~ 

· pla de xente afectada que estivo · 
no cárcere e non teñen onde pa
sar a noite. A solución· momentá
!lea que estamos a dar·é pagar a 
éstas persoas unha_perlsión e a 

. alguns a comida,. por isa· reclama
mos unha casa de ácollida de 
afectados da Sida na Gal.iza; algo 
que tiai que estüdar cori detalle. 

Pero non poderia coriverterse 
nunha espécie de ghetto? 

Non teria por que ser. un ghetto, 
poderia ter dous apartados, un 
de transeuntes que van de paso 
e outro de xente que convivise 
máis na casa. De momento non 
se descobriu outra alternativa e 
as persoas precisan dun trato 
humano. Haberia que ver de mi
rar como se fai a dirección, 
quen a leva ... Non ten por que 

ser un sidatório. En Vigo e Co
ruña vémonos desbordados. · 

Atopa~ interferéncias? 

Hai unha asociación éase fantas
ma chamada Fase de Encuentro 

'0:T.eléfon.:os de~ ,comités , Oi~ , 
dadáns 'Anti SiPa (En Vigo é · 

;· Comi~ión óídadá Anti ,Sida) : 

,~ Ourense 21 22 ,.93:~LugÓ,24 ' 
· 45 60. 'A Coruña 22 61 67. 
Santiago 57 34 01. Vigo 22 
06 07. En Pontevedra está 

·en periodo de xestación . 

que di que a Consellaria de Tra- · 
ballo e Benestar Social vai apoia
·los para montar unha casa de 
acollida.. Este dia tiveron unha 

· enfrevista con Fraga e dixeron, 
despois do encentro, que pode
ria ser aberta en Xuño e que 
contaban co apoio de Fraga, da 
asociación Proxecto Home e da 
Comisión Anti Sida de Vigo. É 
falso· e estamos indignados. De
clarámonos a prol dunha casa de 
· aco.llida, pero cómpre ver que ti- · 

· po de xente vai estar aí, non nos 
mer.ece moita confianza a xente 
de Fase de Encuentro porque 
con relación á Sida teñen moi 

_ .. po_uca idea. Neste tema hai que 
ter moito coidado, hai que saber 

A proba da sida 

"O que sucede -precisa Taboada
é que moita xente vai doar san
gue para someterse á proba da 
Sida. As perguntas sobre os há
bitos persoais tamén serven para 
filtrar aos posíbeis contaxiados". 

As razóns da Administración non 
convencen á Comisión Anti Sida. 
"Que universalicen as probas da 
sida, que sexan gratuitas, rápi
das e con garantía de anonimato 
-replica Pedro Hermida-; é incon
cebíbel que a estas alturas a 
xente non teña direito a estas 
análises pero que, para evitar 
problemas, a Administración vul
nere os direitos fundamentais 
dos cidadáns abrigando a revelar 
cuestións da intimidade". • 

traballar moi ben e estar mínima
mente concienciado . Hai xente 
que desfai o labor que outros fan 
honradamente. 

Como está a cuestión das ca
deas? 

É complicada porque moitos re
clusos están infectad.os, que se 
contaxiaron fara ou que se es
tán a infectar dentro. Nos cárce
res hai droga e compártense xe
ringas entre moitas persoas. 

Hai deixadez da Administra
ción no control da Sida nos 
cárceres? 

Unha caixa 
de preservativos 
custa 800 pesetas, 
iso é unha burrada! 

Se nunha 'cadea se chutan 
douscentos reclusos con duas 
xeringas isa é responsabilidade 
da Administración. Se talamos 
que hai droga, que a pasan os 
·familiares ou os funcionários, 
non o sei, pero que en todo ca
so hai, estamos nun caso claro 
.de responsabilidade da Admi
nistración. Hai xente que ten as 
xeririgas e que está a facer ne
gócio alt:Jgando a sua xeringa. 

Os condóns e as xeringas 
non está ao alcance da man? 

Onde haxa unha comisión hai 
· xeringa.s e condóns de calidade 
e grátis . . Senón sai · moi caro. 
Unha caixa de preservativos 
ronda ·as 800 pesetas, iso é un
ha burrada! Non hai unha confe
réncia onde non se dea unha 
protesta por isto. • 
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CORRUPCIÓN NOS CONCELLOS 

O financiamento dos partidos, 
latexa no fundo dos casos Oteca e Masesa 

As comisións ilegais no Concello 
de Ourense implican ao PSOE e ao PP 
• CARME CARBALLO 

O pagamento de 
comisións "ilegais" por 
parte dalgunhas empresas 
construtoras para 
conquerir obras de 
carácter institucional, ven 
de salferir ao concello 
ourensán ao se destapar 
o chamado "caso Oteca 
S.A.". Unha empresa de 
non moi antiga criación 
(algo máis de dez anos) 
formada por persoas 
supostamente implicadas 
nos ámbitos do poder 
tanto local como provincial 
e mesmo autonómico. 

Entre os traballadores que pres
tan ou prestaron os seus servi
zos na devandita empresa (que 
ten canteiras tamén en San Xo
án de Río, Parada de Ribeira e 
Esgos), sempre correron nomes 
como os de Vitorino Núñez, ou 
mesmo o da muller do actual 
Presidente da Deputación ouren
sán, Xosé Luís Saltar, de entre 
os seus supostos empresários. 

Estes dados son dificilmente co
texábeis se se ten en conta que 
a notaria na que figuraba a 
constitución da Sociedade Anó
nima, sofreu un "accidente" ao 
arder todo o Departamento de 
Protocolo da mesma hai uns 
anos ; accidente que nos círcu
los de opinión ourensá tildouse 
de sospeitosa por coincidir no 
tempo coa investigación da 
constitución desa mesma em
presa construtora. 

Á denúncia formulada por Oteca 
SA contra Xosé Ramón de la 
Torre Escandón por cobrar co
misións por obras non outorga
das, súmase agora o número de 
tres do PSOE, o guerrista Txiki 
Benegas. De la Torre viña co
brando comisións substanciosas 
aos empresários, e sempre en 
nome do PSOE. Como interme
diário percebia para o seu bulso 
unha porcentaxe da comisión , 
para compensar o risco pola im
plicación en tan enmarañado 
proceso de financiación do seu 
próprio partido. 

O parking de Ourense 

O "caso Oteca SA" levou a que 
no concello de Ourense, tanto o 
grupo maioritário da oposición , 
o PP, como o CDS, se cuestio
nasen agora a legalidade da 
empresa que ten adxudicada a 
construción do estacionamento 
da Praza de Abastos, un lugar 
coñecido popularmente como a 
Alameda. Unha obra contra da 
que o BNG votou sistematica
mente argumentando nos ple
nos nos que se tratou o tema, e 
que, por unha banda, a empre
sa adxudicatária, "Madrid Sevilla 
SA" ( Masesa), podía estar en si
tuación de ilegalidade (falábase 
daquela, ano 91 , da apresenta
ci ón de suspensión de paga
mentos por ter un pasivo duns 
2.000 millóns de pesetas) e que 
a credibilidade da empresa era 
c.L..Jbidosa -nacera ao amparo 
da Expo-, e pola outra, porque 

Xosé Rodríguez, xerente de Oteca. 

o "parking" da Alameda ia ter ci
to plantas, das que só duas es
tán dedicadas a estacionamen
to , e as seis restantes a comér
cio privado, quedando en desa
vantaxe as rianxeiras actuais da 
praza, a quen non se lles garan
te o seu realoxo en tanto duran 
as obras. 

Á proposta do BNG de votar en 
contra do proxecto non se su
mou nengun grupo da oposi
ción : PP e CDS (este último 
apegado á equipa de governo 
permanentemente) votaron a fa
vor do proxecto e da adxudica
ci ón a Masesa. O voceiro do 
PP, Miguel Ánxo Pér0"z, lembra 
agora que "dixemos daquela 
que había que investigar a Ma
sesa e aportar documento de 
Facenda que xustifique a legali
dade da empresa e que está ao 
dia no pago dos impostas. Nós 
estamos a favor da construción 
desa obra, e por iso votamos a 
favor, coa reserva de investigar 
a esta empresa". 

Foi o pasado 1 o de Marzo can
do o Bloque nun pleno voltou a 
pór sobre a mesa o tema Mase
sa. PSOE, CDS e PP voltaron a 
votar a favor, mália quedar o al
calde Veiga Pombo comprome
tido a pedir información á Fa
cenda, através do concelleiro de 
Vías e Obras Manuel Salgµeiro 
Tizón. Segundo Miguel Anxo 
Pérez a solicitude apresentada 
"foi hai tan só unha semana". 

Sen embargo, o proxecto desta 
obra; asi como a proposta de 
adxudicación a Masesa, ven xa 
do ter:npo do,governo municipal 
presidido paf. Mondejo, un inde
pendente apoiado cos votos ao 
CDS e do PP. 

o· PP recuou· 

No período que, prévio á actual 
lexislatura municipal, governou 
o socialista Veiga Pombo en 
Ourense, no ano 89, o PP vota
ra en contra do proxecto porque 
a empresa adx.udicatória non 
garantia o realoxo das rianxei
ras . Cando unha moción de 
censrua provoca que sexa Mon
delo quen suceda a Veiga Pom
bo os populares recuan e votan 
a favor afirmando que "fixémolo 
porque xa estaba garantido o 
realoxo das rianxeiras". Daquela 
o proxecto definitivo recai nunha 
unión temporal das empresas 

EL CORREO GALLEGO 

Masesa (75%) e Ecodega, que 
comparte moitos cargos directi
vos coa anterior. 

Para os concelleiros do Bloque, 
. tanto o PSOE coma o CDS e o 
PP, están implicados na apro
bación e na adxudicación. Se
gundo Rodríguez Peña, "fixo 
falta que estoupase agora o te
ma de Oteca S.A., para desco
brir que de la Torre é un man
damais en Masesa e decatá
ronse, mália as múltiples adver
téncias que fixo o Bloque, de 
que pode haber un claro indício 
de ilegalidade e, · posibelmente, 
cobram.ento de corryisións por 
tal adxudicación ". A situación 
presuntamente irregular, vense 
de engadir o descobrimento de 
que foi ocultada información, 
en concreto catre fólios, corres
pondente a unha orde de em
bargo, feito que beneficiaria a 
Masesa, ao por ocultar asi par
te dunha situación financeira de 
creba. 

O suposto cobramento de comi
sións no caso de Masesa e o 
parking de Ourense, non é ne
gado tampouco por Miguel 
Anxo Pérez. A diferéncia estri
ba en qúe os primeiros non ex
cluen do suposjto cobramento a 
persoas do PP, "xa que se non 
é asi, non se entende que sem
pre votasen a favor pésie ás ad
vertencias qt.Je fixemos os na
cionalistas". Para os populares, 
"están implicados os socialistas 
e posibelmente, algunha persoa 
que actualmente non é conce
llal pero si ostenta algun cargo 
político no PSOE e esté nalgun
ha institución". 

·Comi-sión ·de .
investig,ación 

' ,:.,..._ .-· r 

O PP xa tramitada a solicitude 
de constitución dunha comisión 
de investigación qué ·tire do fio 
do que xa se anúncia como "ca
so Masesa". Sen embargo non 
cuestionan que o tema de Ote
ca SA "sexa unha chomizada 
do señor de la Torre porque é 
unha prá,tica habitual pagar co
m is ións para conseguir obras 
institucionais". Sen embargo, o · 
Bloque non está por esas , e 
afirma que "aquí hai financia
ción de partido , e o tema de 
Oteca pudo sair á luz mesmo 
por algun sector dos socialistas 
interesado en emporcar ainda 
máis ao sector renovador".• 

O alcalde Castro governa . para os amigos 
O grupo ecoloxista Adenco apresentou na Audién_cia de 
Pontevedra nove denúncias contra Xosé Castro, Alcalde de 
Ponteareas por governar o Concello demoerático con critérios 
patrimoniais. Castro non permiteu a alguns grupos da vila 
actividades que, pala contra, non estorbou en absoluto a outros, 
segundo informa A PENEIRA no número da primeira quincena de 
Abril. Neutros casos, o Alcalde denunciou actos e 
manifestacións que tolerou simultánea, palmária e 
discriminamente. "As duas primeiras denúncias retírense ao 
feito de que membros do grupo ecoloxista Adenco foron 
denunciados perante o xulgado por Xosé Castro por pegar 
carteis e magfonear sen o seu permiso. Segundo os 
ecoloxistas, moitos outros colectivos tamén foron identificados 
por realizar os mesmos actos e sen embargo non foron 
denuneiados. Tamén denúncian a Cas·tro por ordear á policía 
municipal e empregados de limpeza o despegue de carteis de 
Adenco e do BNG, mentres deixaban intactos todos os demais. 
Outra denúncia baseada na atitude discriminatória do alcalde é 
a que se retire á denegación de permiso por parte do Concello 
para instalar un pasto informativo nunha praza de Ponteareas. 
Na mesma praza instaláronse mesas e taboleiros outras 
asociacións e partidos políticos. A negativa do Alcalde a admitir 
Adenco no Padroado Municipal de Cultura é motivo doutra 
denúncia". • -

T9M-TROW, AMSTERDAM-CWS 

Máis pobreza para os pobres · 
do Brasil 
"A América latina esta piar ca nos anos 60.' Hai máis pobres e os 
pobres son máis pobres". Asi explica obispo catalán Pere 
Casaldáliga desde o Mato Grosso brasileiro, a situación do 
continente. A opinión é parte dunha entrevista publicada polo . 
número de Abril do INTEGRAL Na entrevista, Casaldáliga di que 
o· latifúndio é o principal problema da América. "No Brasil e en _ 
toda América. Latina, compre entender o problema da terra. Coa 
chegada dos españois, apareceu o latifúndio. Os indíxenas e os 
pequenos labregos ocuparon as terras dun xeito provisional e 
sempre conflictiv.o. A história, a literatura, o cine e as grandes 
revoltas, tivf;lran de cote a problemática de fondo da terra, xa . 
que as oligarquías as suxeitaron e escravizaron para ·controlaren 
aos indios, negros e ·labregos. No Brasil, ainda neste ano, 
denunciáronse 18.000 traballadores en réxime de escravitude. 
Estas oligarquías transnacionais, fixeran da terra unha espécie 
de capital de reserva porque hoxe sábese que moita técnica e 
outros recursos sen terra, non valen nada. O Brasil é o país que 
.pode xerar a meirande cobiza transnacional, por isto e porque 
ten más condicións para aplicar a reforma agrária. P0l.o tanto é ., 
(para as transnacionajs) unha garantia derradeira de riqueza .. 
Esta rexión (o Mato Grosso), converteuse no polo de 
desenvolvemento do grande ·latifúndio incentivaeo". Ao talar de · 
empobrecemento_ real e relativo do Brasil, que polo seu 
crecemento fora chamado por Washington e Améri.nos. anos 50 
"os Estados Unidos do Sul"· Casaldáliga sinala: "Ser explotado 
neste momento é un priviléxioporque iso quer dicer que tes 

. traballo. O neo-li_beralismo é un sistema. ue priviléxia a unha ... 
minoría que pode acumular e pasalo ben e prescindir da maioria. 
Para min , este é o maior drama que estamos a viver. Esta loita 
pola supervivéncia vese no que eu chamo economía informal 
( ... )que xa non é mergullada porque está á luz do dia. No Brasil 
e neutros paises chegamos á economia da violéncia. Hai moita 
violéncia que é só para sobreviver; moito asalto, moito roubo con 
ese único obxectivo. Parece absurdo pero hai secuestos e 
martes que constituen unha economia de vida. A ese extremo 
chegamos". • 



NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

O vindeiro 15 de Maio a Mesa pala Normalización Lingüística convoca unha 
mobilización en Compostela "a prol dunha nova política lingüística". O autor do artigo 
esboza na sua análise algunhas das grandes liñas sobre a situación diglósica do galega 

e da necesidade de inverter as políticas normalizadoras. 

CLARIDADES ELEMENTAIS 
FRANCISCO RODRIGUEZ 

· Grande parte dos galegofalantes non lle dan im
portáncia á. subordinación do naso idioma, ao seu 
agachamento, vivido como un fenómeno , de tan 
secular e interiorizado, "natural". Aceita-se a su
bordinación e o ocultamente porque no.n se .conce
be o-direito á nórmalidade plena do próprio, da re
alidade máis íntima e colec!iva que ternos como 
pavo: a nasa língua, simbolizadora e produto da 
.realidade glob~I do país. 

A sócio-lingüística, non atacada de academicismo, 
segue a chamar estas situacións, c<;>mo a nosa, di
g/ósicas, adaptando ás condicións dos conflitos 
lingüísticos o que a sócio-lingüística yankee (Fer
gusson) deixaba na análise da diversidade de re
xistos interiores a un só sistema. A nosa língua vi

.. . ' 
pero tamén os heroísmqs, sentimentos -. e·voritade 
coraxosa que ~ animan. Como prática sodál exibe 
as renúncias, as submisións .e as dependéncias, 
pero tamén a escandalosa qignidade e e~ eS,f9rzo 
do escravo que se -comporta e aspira a liberqr-se 
praticamente da submisión-·e da repres·ión. E un 
índice da expectativa de futuro que, como tendén
cia, alimenta a .sociedade sobre si. 

O aqui e agora da nosa língua expresa unha con
xuntura crítica, como .a que está a vi.ver o pa_ís, 
noutros eidos, e unha tensión e_squizofrénica entre .. 
sentimento e prática, conciéncia subxectiva e reali
dade obxectiva; en moitos ·casos, tendéncia a re
primir ou aminorar a asunción dun conflito através 
da pasividade e da abúlia, porque se sabe ou in-

tue a sua gravidade, o pe-ve unha situación de do- · 
mínio por parte do espa
ñol, paradigmática das si
tuacións diglósicas. 

- - - - - - - - - - - - - so da lousa institucional, 
económica e ideolóxica, 

Podemos comprobar como 
o galego segue expulso, 
como norm;i, das práticas 
que non estexan vincula
das ao familiar, coñecido e 
primário. Mentres, o espa
ñol domina as práticas vin
culadas aos ambientes se
cundários, descoñecidos, 
non familiares, os vincula-

Debemos reforzar a nasa 
capacidade reivindicativa 

en matéria lingüística. 

presionando para a ocul
tación do galega e o seu 
retroceso, e para manter 
a imperáncia do español. 

Non falta a represión direc
ta, clara, das condutas re
beldes, que ousan exibir o 
seu idioma, o naso, nos. lu
gares dos que está sacral
mente excluído, constituin-

Velaqui o naso grande reto 
aqui e agora ... 

dos á Administración do 
Estado e á Autonómica, ao 
mundo económico empre-
sarial e á sua burocrácia, 
ao institucional académico, 
aos servizos xerais. A 
maioria dos falantes do 
galego realizan este des-
prazamento, como aceita-
ción dun domínio xerárqui-
co, consciente ou incons-
ciente. Esta dialéctica po-
de estar reformulada parcialmente ou, se se quixer, 
coa presenza de síntomas indicativos de tendén
cias que aspiran á modificación, pero, en absoluto, 
invertida nas suas liñas de forza hexemónica a fa
vor do español. Non podemos identificar a presen
za do galega oralmente e por escrito no Parlamen
to galega ou no DOGA (Diário Oficial da Galiza) 
coa presunción de que a relación oral I escrito dei
xou de ser diglósica na imensa maioria da povoa
ción e das institucións contra o galega. Tampouco 
podemos tornar como índice a devandita institución 
e boletin para acreditar que a sua é a prática domi
nante institucionalmente no país (Xustiza, adminis
tración, ensino, meios de comunicación ... ). Nen se
quer se ten conseguido a toleráncia respeitosa dos 
usos do galega -oral e escrito- en calquer am
biente e para calquer función , dentro da Galiza, 
mesmo sen contar coas forzas de seguridade, o 
exército ou as empresas do INI , por pormos exem
plos de clara auséncia formal , escrita ... 

Logo cómpre non confundir realidade lingüística 
sistemática e global , obxectiva, e conciéncia sub
xectiva sobre o idioma, loxicamente segmentada, 
parcializada, no conxunto do carpo social galega, 
mál ia poida existir unha hexemónica hoxe que, 
certamente se situa na adesión sentimental, limita
da ou condicionadamente prática, xa que lago non 
plenamente normalizadora. Cuestión elementar , 
como non podia ser doutra maneira, perante tan 
brutal e hexemónica, sistemática, imposición do 
español. O que canta é, pois, o dominante, a do
mináncia, para explicarmos as condutas práticas 
individuais, con todas as excepcións que se quei
ran. Aqui e agora, o dominante, tamén na Adminis
tración Autonómica é a prática, o uso, do español, 
e mesmo a contínua imaxe dunha realidade digló
sica indiscutíbel , por moito que se reformule con 
acenos ou parcialidade sempre inseríbeis na es
trutura do domínio xeral do español. 

Dixo-se moitas veces que a situación da língua era 
un termómetro da situación do país. Como símbo
lo reproduce as agresións e deficiéncias -subor
dinacións e deturpacións a que está submetida-, 

do o seu ·uso profanación 
sen nome, imperdoábel e 
que debe ser consecuen
temente castigada, de for
ma directa e rápida ou de 
forma solermiña e ao seu 
tempo. Que ciar.o teñen al
guns o que non deben fa
cer para non cair en digra
za e poder facer carreira 
ou manter-se en institu
cións públicas ou privadas 
"relevantes e finas"!!! A re-

cuperación de usos do galega, parcialmente, tan 
evidente como a sua clara marxinación global , e o 
seu retroceso de momento nas novas xeracións, 
non ten tocado para nada os centros neurálxicos do 
poder "delegado" na Galiza: Consello da Xunta, Di
rección das Caixas de Aforro, especialmente Caixa 
Galiza, Direccións das Empresas do INI e transna
cionais , Consellos de Administración dos meios de 
comunicación escritos diários, Administración de 
Xustiza, intermediários financeiros ... A esta xerar
quia real, contundente, debemos de engadir unha 
lexislación en matéria lingüística, derivada da filoso
fia constitucional española, que só concede e am
para, como idioma social , obrigatório, colectivo e 
sistemático , o español, dentro de Galiza. Debemos 
saber que aquilo que non se considera un valor e 
unha necesidade social, en matéria lingüística como 
en tantas outras, ten difícil a sua existenza normal. 
Un idioma necesita un carpo social coerente en que 
sustentar-se . A normalidade é a de Madrid e Sevi
lla, no caso que tratamos. Non pedimos nada distin
to, só que aqui, as nasas práticas individuais deben 
sustentar-se, de forma hexemónica, como norma, 
no sistema de comunicación que criamos colectiva
mente, e que debemos aspirar a manter pleno e vi
xente cara o futuro. Esta non é a perspectiva do Es
tado español nen a da Administración Autonómica, 
empeñada nunha prática lingüística fraúdulenta: a 
proclama dunha harmonia ideal que se sustenta na 
maior das indignidades, submisión e sentimentalis
mos folclorizantes, respeito do galega. 

Debemos reforzar a nosa capacidade reivindicati
va, mobilizadora, en matéria lingüística, tan parella 
e interrelacionada con outras reivindicacións mate
riais. A reivindicación e defensa colectivas han in
cidir nun mai0r degrau de consciéncia e coeréncia 
prática a nível individual, e consecuentemente, en 
conquistas institucionais e reais que, mália non se
xan a superación da actual diglósia, a reformulen 
reforzando as tendéncias normalizadoras. Velaquí 
o noso grande reto aqui e agora ... A este fin vai 
orientada a manifestación, convocada pola Mesa, 
a prol dunha nova política lingüística, o dia 15 de 
Maio, ás 12, na Alameda de Santiago.• 

Luís Seoane 
Compromiso e 

paixón criadora 
21 ESTIJDOS SOBRE O MÁIS IMPORTANTE INTELECTUAL DO EXÍUO 

-' 

+ Isaac Díaz Pardo 
+ António Pérez-Prado 
+ Bieito Alon o Ferrzández 
+ Ricardo Carualho Calero 

• Enrique Ortiz 
• Basilio Losada 
+ Xosé Neira Vi/a 

• Felipe Criado 
+ XL. Axeitos 
+ Xosé Díaz 
+X. Enrique Acuiia 
+ Singwart Blum 
+Antón Capelán 
+ Pilar Corredoira 

+ Xavier Seoane 
+ Penando M. Vilanova 
+ Reimundo Patiño 

+ Manuel Faca! 
+ Felipe Senén 
+ Francisco Pillado Mayor 
+ Pilar Pallarés 

A NOSA CULTURA 4 
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C úmprense agora vinte 
anos da revolución 

portuguesa que deu fin a 
unha das má is longas 
d itaduras de Europa. 

As transformacións 
daquel 25 de Abril 

trouxeron a 
democratización política 
e grandes logros sociais 

dos que hoxe apenas fica 
nada . Mesmo asi, ou por 

1so, ninguén renega de 
Abril en Portugal . 

As comemoracións 
oficiais sucédense como 
se a negación do que a 
revolución supuxo non 
fose inpedimento para 
expresar o recoñecimento 
da sua indubidábel 
importáncia histórica . 
Os vinte anos da 
Revolución dos Cravos 

<l; abrigan a repensar o -seu 
(/) 

§ proxecto, a sua 
w 

~ permanéncia e tamén o 
w 

~ seu esquecimento. · 

Migue Urbano Rodrigues 
'Foi a grande aventura colectiva do povo portugués' 

"Son un xornalista maldito en Portugal, encanto 
resulto incómodo". As palabras de apresentación 
de Miguel Urbano Rodrigues evidéncian a 
autenticidade de quen, vinte anos despois, se 
mantén fiel ao proxecto revolucionário de Abril. A 
sua radical defensa da democrácia no 
xornalismo de combate que se facia desde o 
proxecto de O Diário que el dirixiu, foi silenciada 

polos que sempre temeron que os meios de 
comunicación cumprisen un papel social. As 
mesmas leis de Abril que deron paso á liberdade 
de prensa en Portugal foron as utilizadas para 
eliminalo da dirección do xornal. Son, como di 
Miguel Urbano Rodrigues -deputado na 
Assembleia da República polo Partido Comunista 
Portugués-, os paradoxos da contra-revolución. 

• CARME VIDAL 

Que significou Abril no proceso históri
co portugués? 

O 25 de Abril foi unha revolución profunda. 
Moitas veces emprégase esta palabra ina
decuadamente, confúndense transforma
cións que non son significantes con proce
sos de ruptura. Unha revolución é un proce-

'.;2 so de ruptura no plano económico e político 
ffi que fai q.balar todas as estruturas da sacieº dade. Nós vivemos durante décadas á es
<i pera da revolución de Abril , e ela foi inicial-

mente máis alá do que pensabamos, todo o 
que habia de mellar nas potencialidades do 
pavo portugués, todo aquilo que responde e 
explica Portugal , saiu á luz. O 25 de Abril foi 
un acontecimento na nosa história, en certa 
maneira inesperado pala sua profundiade. 

As ditaduras de Salazar e Gaetano e a 
guerra colonial , non facian prever a re
volución? 

Si , pero nunca se sabe cando se dá un pro
ceso revolucionário e cando se desenvolve. 
No caso de Portugal , ian 48 anos de fascis-

mo, pero a história non é inmóbil , pasou to
do de maneira inesperada e ainda hoxe é 
difícil valorar a herdanza de Abril. A revolu
ción foi moi curta, cunha parte do ano 74 
con transformación máis no plano político e 
institucional , despois grandes rupturas no 
75 para rematar co refluxo da história. 

O refluxo é a contra-revolución que aca
bou ~oas esperanzas do Abril portugués. 

A contra-revolución destruiu , e aí até o 
paradoxo, a maioria das conquistas da 
Abril. Só quedaron as marcas no tecido 
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social e esas si que fan história profunda. 
Portugal mudou máis en moitos aspectos 
nos primeiros anos do que mudou nos úl
timos séculas. A história está parada, pa
rece que nada pasa e, de repente, nuns 
cantos meses, hai movimentos molecula-. 
res que tan avanzar. A contra-revolución 
deixou marcas moi dolorosas na miña 
xeración. 

O retorno 

O 25 de Abril vostede non estaba en Por
tugal, mais regresa pouco despois, ·que 
supón e~e · retorno para ~s exila~os? 

Eu perténcia aos exilados que loitaba
mos na diáspora po·rtuguesa, en moitos 
lugares . do." mun_do. De repe~te tomei co~ 

.ñecimento da_r.evoluciórí e· fun tirara pa
- s¡:iporte ao dia: · seguint~. A min ·estívome 
. proibido entrar en Portugál · durahte moi

tos anos, era un dos perseguidó·s polo 
fascismo. Voltei pa'ra viver a grande 

.. ·~ventura ·colectiva do povo portugués, 
· entrar rio grande rio da revotw;:ión e in~ 
· · tentar compi'eí!der o _que pasaba. A .diás-

pora faíno.s ver sempre ªº país· de fóra .. 
· p~ra dentro. V0ltei ·en .Mái, pero ·cando 
. cheguei ao Aleritejo, emqcioneime. Foi o · 

grande momento que e~perabamos . Sen 
dúbida, un dos máis intensos. e felices da· 
miña vida. 

E como viveu o povo portugués · e$a · 
transformación radicpl? 

Foi unha época maravillosa que colocou a 
Portugal na história profunda. Vivemos a 
importante reforma agrária e as grandes 
conquistas. Non é de estráñar que as cau
sas teñan corrido como correron, pórque 
na Europa daquel tempo o refluxo da re
volución . era previsíbel en función de· for
zas a nível mundial e nacional. 

Está a dicer que Portugal, despo.is da 
revolución, non podia ter sido un país 
socialista? 

Naque! contexto non , non podia. 

Tense talado moito, e moi miticamente, 
do trauma que supuxo para o povo por
tugués o fin do império, o que foi a 
"perda das colónias", pertence este mi
to a unha ideoloxia da dominación? ~ 

Non pode haber un povo que sexa ·libre, 
· como dicia Carlos Marx, se submetea ou
. tros. De maneira que· o fin das colónias foi 
o encerramento dunha .situación de extre
ma inxustiza. Ademais un povo que está 
trece anos en guerra ten que tomar posi
ción necesariamente · contra ela, de modo 
que o fin .da ·guerra colonial foi unha sen
sación de alívio, a perda das colónias é 
sentida pelas camadas que ·eran parasitá
rias, pero o povo en si estivo sempre con
tra o imperialismo portugués. 

O que quedou 

Que democratización ·ficou en Portugal 
despois da revolución, en que termos 
podemos talar hoxe de democrácia 
portuguesa? 

Hai unha democrácia política traída pola 
grande abertura· revolucionáriá pero de
sapareceu a deniocrácia social. Na refor
ma agrária·desttuiuse -C> latifúndio do Sul, 

hoxe foi reconstruido . Hai desemprego 
dos campesiños , os díreitos que ós tra
balladores conquistaron no sector indus
trial eliminounos a direita, restabelecé
ronse os monopólios: Aéentu-ouse a de
pendéncia de f'.>ortugal. Non é que defen
damos a saída da µnión Europea, pero 
non soubemos defender os :·nosos intere
ses como si o fixo Dinamarca. Perdeuse 
a consciéncia que naceu de Abril. As in
dústrias e serví.zas estratéxicos que tiñan 
sido nacionalizados foron privatizados 
outra vez. Portug~I tiña sido o primeiro 
país que nacionalizou a banca e agora 
alguns bancos foron Vendidos a: empre
sas estranxeiras como o fal·ido caso do 
Totta-Agores que quixo merca o Banesto. 
O estado ·olla ao país co~o unha xigan
tesca feira. A privatización é unha involu
ción histórica, restabelece o domínio en 
certos se·ctores dunha estrutura de voca
ción monopolista que é extremadamente 

·nociva. · · 

lsto aconteceu ·mesmo nos meios de 
comunicación sociais, onde se deu un
ha extrema concentración de poderes 

Non é que defendamos ~ 
saída da Unión Europea , pero 
-non· soubemos defender os 
nosos intereses como si o fixo 
Dinamarca · 

en grandes grupos empresariais. 

Nós saimos dunha fase na que non habia li
berdades e a comunicación social estaba 

· amordazada. Houbo unha ruptura que ini
cialmente foi caótica, pero· dali saiu unha 
prensa que respondía ás exixéncias do pro
ceso revolucionário. Cando ven a contra-re
volución, o Estado de$true o sector publico 
e fórmanse novamente grupos monopolis
tas qu'é controlan hoxe a comunicación . 
Non ternos un Berlusconi, pero si pequenos 
Berlusconi. Para dar un exemplo, o señor 

Pinto Balsemáo é ao tempo o principal ac
cionista do Expresso que é o semanário 
máis importante de Portugal, da Capital, o 

· único' xornal vespertino que existe en Lis
boa, dun grande xornal deportivo que é O 
Record e dunha das .catro cadeas de televi
sión que é a SIC por non talar doutros inte
reses menores. 

·aue quedou no Portugal de hoxe do 
Abril do 74? 

Moita causa, mália que pouco visíbel. O 
pavo mudou na sua estrutura social, as re
lacións humanas democratizáronse e isa a 
contra~revolución non o conseguiu destruir. 
lnevitabelmente o camiño progresista que 
Abril apontou será neutras-circunstáncias 
histórieas retomado, ainda ~ue h.oxe as 
p~r~pectivas non son boas. 

O· PCP non trarisixiu 
... ._.• . .. 

_-·· A esquerda portuguesa actual ten pre-
· sente o proxecto de Abril? 

En :Portugal só hai un partido que se co
rresponde con algunha nítidez, en termos 

· de cortes sociais , que é o Partido Comu-
nista Portugués (PCP) . O Partido Socialis
_ta non é de esquerda, a diferéncia co PSD 
de Cavaco é que un é democrático e o ou
tro só é unha caricatura dun partido demo
crático. Mais do ponto de vista da concei
ción ·da trarisformación da sociedade son 
dous partidos conservadores , infelizmente 
moi próximos o un do outro. 

Nos meios octdentais tense posto en 
cuestión a extrema fidelidade aos ide
ais comunistas do PCP despois dos 
acontecimentos do Leste. Que diferén
cia hoxe aos comunistas portugueses 
das outras organizacións europeas, 
nomeadamente do Partito de la Sinis
tra Italiano? 

Non quera ser totalizante, pero o PCP é 
un dos poucos que ficou , na sua dimen
sión e na fidelidade dos seus militantes, 
intacto .. É evidente que non podíamos es
capar a todo o que-estaba pasando, mes
mo· as últimas eleicións coinc idfron cos 
acontecimentos de Agosto na ex URSS, 
pero nos militantes, a saída, a creba foi 
mínima e non houbo disensións. Por unha 
razón , e é que se mantivo fie l á sua idea 
de transformación social , encanto os ou 
tros procuraron axustarse e transixir e re
sultou que se viñeron abaixo porque o seu 
espazo xa estaba ocupado. O PCP non ti
ña compromiso con nengun modelo do 
Leste, dado que non era un partido dopo
der. Nós non ternos que retirar o que dixe
mos para cambiar a sociedade portugue
sa. Falaba vostede tamén do partido italia
no, coido que ten unha enorme importán
cia desde o ponto de vista da criatividade 
teórica, pero hoxe é só un grupo de seño
res interesados en participar do poder. 

Como é que desde o poder se están a 
comemorar tanto os vinte anos da re
volución do 74? 

O poder segue unha política contra-revo
lucionária, busca aspectos que son secun
dários, de fachada, para simular unha 
adesión aos valores e princípios de Abril. 
Simula comemorar un acontecimento e 
combate o seu espírito, os seus valores e 
a sua própria pegada histórica.+ 

1 0 Diário pasará á história porque non se submetia a nada' 

i'"' ·: 

· Vostede participou como director no 
proxecto xornalístico revolucionário 
que foi O Diário. Houbo en Portugal 
unha prensa comprometida coa Revo
lución dos Cn1vos? 

sido criada para defender a liberdade de 
prensa. Usáronna para limitar as liberdades 

· que estabelecia. Na medida en que me 
proibian ter actividades de dirección era un
ha forma de golpear o xornal. 

E remataron por facelo desaparecer. 
Falat>a da non claudicación ante nada, 
como se mantivo ODiário e cales foron 
as causas da sua morte? 

Mantiñámonos sempre mal e sempre na 
Vivin apaixonadamente o ideário xornalísti- base da equipa que era quen realmente 
co de O Diário, e coido que ficará na histó- sostiña o xornal. Pero a capacidade de 
ria de Portugal, porque· non se submetia a entrega do home e da muller non é per-
nada, nen sequer á publicidade. Chegamos manente, nen sempre co mesmo nível de 
a renunciar a contratos con grandes empre- tensión. Tal como nas batallas, pódese 
sas automobilísticas, e coa Coca Cola por- Chegamos a renunciar a até morrer en defensa das grandes ideas, 
que non capitulábamos. Estabamos tora contratos con grandes pero non se pode facer isto prolonga.da-
dos negócios suxos do mundo da comuni- mente. O Diário viveu dez anos en condi-
cación social. Abril foi un grande momento empresas automobilísticas, e cións de entrega e, a partir de determina-
para o xornalismo pero, no tocante á lexis- e e 1 do momento as transformacións da socie-
lación, eu acabei senda retirado da direc- coa oca O a porque non dade portuguesa negativas do proceso 
"Cróh fdd-·fürnál ~ if:lvo"t:M?Je :Cmha'lei que tiña " "tapituló bamos . 1 • ~. ·"· · Fr~~·<WF- t-"©htr-á:rrevomcr~áííi'~ !lt!:Hnén .pesarO'm-1r 

Despois de que me proibisen exercer a 
dirección, ainda exercin ilegalmente du
rante dous anos, e despois afasteime.' Os 
últimos anos de vida do xornal acusaron 
moito as transformacións negativas ·na 
sociedade portuguesa. 

O xornalismo de O Diário era, como 
vostede chama, ético, era tamén un 
xornalismo militante? 

Si, mais non é posíbel facer un xornalismo 
militante sen perspectiva de saída, de vi
tória, non direi xa ·a longo prazo, pero si a 
médio prazo, e nós non viamos nengunha 
perspectiva de mudanza da sociedade 
portuguesa para aquel tipo de xornalismo 
·de 'c©mbate que7n0s faoiamos:f •' <·· 
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f~·. Boaventura de Sousa Sont0s-
'
1 Foi o movimentó popular, · 

imprevisto polos militares,· o que consegui·u .os logros· socio is d-e Ab"ril' .·: · 
• · • CARME VIDAL 

Abril non foi un golpe de 
estado, senón unha revolución. 
Tense talado moito. do 
protagpnismb dos militares no 

Consecuéncias para hoxe 

Á ditatura.' tranforrriouse nunha demo
. , crácia, pero cal é a ·situación actual? 

.. Portugal ten hoxe unha democrácia polí
- .tica relativamente estábel CQn alguns 

·trazos autoritários que non son vtsíbeis 
... · que· foi o feito histórico máis 

importante do século en 
Portugal. Para o sociólogo 
Boaventura de Sousa Santos · 
- · presidente do Conselho 
Directivo do Centro de 
Documenta~áo 25 de Abril de 

ria _nível _do sistema ·político diredamen=
_.. _'te,. pero si ho dc3:s rélácións entre o esta

. - . do e os· cidadáns, .na· admini$traqióri. o .. 
. 'fe)to desta revolución. ter com.ezado por · ·. · · 

Coimbra- os grandes logros 
sociais e a transformación do 
país, débense ao papel 
fundamental da povoación que 
trocou o golpe nunha das máis 
pacíficas revolucóns da 
história. Abril puxo fin á longa 
ditadura e tamén ao 
imperialismo en África, senda a 
guerra cos movimentos de 
liberación nacional unha das 
principais causas do 
enfrentamento das forzas 
armadas co réxime. Para 
Boaventura Santos, en 
Portugal perdeuse moito do 
conseguido no 74. O sociólogo 
defjne teoricamente a situación 
económica actual como de 
"sem i-periféria". 

Cal é a relación na sua orixe entre a re
volución de Abril e as loitas pola libera
ción nacional dos países africanos? 

Hai unha ligación moi grande. O réxime 
ditatorial prolongouse moito, foi un dos 
máis longos de Europa, e a partir do ano 
sesenta e un, entra na sua primeira crise 
que é cando en Marzo se inícia a guerra 
colonial. Gonstituíranse os movimentos 
de liberación de África e deu comezo a 
loita armada. Esa guerra prolóngase con 
altos e ba.ixos. Portugal foi apoiado pa
las grandes poténcias, penso que contra 
as grandes poténcias nunca teria manti
do o réxime colonial. A partir do 1969 
entramos nunha cirse final , fundamental
mente porque Salazar morre e o seu su
cesor, Marcelo Gaetano, procura realizar 
unha esp.écie de abertura do sistema, a 
"primavera marcelista" como foi coñeci
da, tantar, non digo a democratización 
do sistema pero si tornalo menos ditato
ri al e asi, admitiu por primeira vez a 
constitución dos sindicatos. 

Pero a abertura só foi temporal? 

Despois de máis de cuarenta anos de di
tadura isto foi unha espécie de panela de 
presión á que lle abriron a tampa e, polo 
tanto, deuse unha espécie de explosión 
social. En 1969 houvo máis taigas que 
en todos os trinta e cinco anos anteriores 
e, á vista disto Marcelo Gaetano volveu 

• ·' pechar o réxime chegando a reforzar ain
da máis a policia política. O problema 
desta política ditatorial era, fundamental
mente, a sua ·rixidez e a incapacidade 

~ para enfrentar o que estaba a suceder 
nas colónias, que no fundo eran a sua 
única forma de lexitimación. 

que non poden gañar a guerra. Na Guiné 
está perdida cun 80% do território libera
do, en Moc;ambique hai unha loita durísi
ma e, entretanto, os militares que son 
numerosos pero mal equipados eren que 
debe haber unha solución política e co
mezan a presionar ao p9der para que ca
miñe cara a independéncia das colónias. 
O réxime bloquéase e· non é capaz de 
sair desa conxuntura nen ten vontade de 
rematar coa guerra colonial. Asi o.s milita
res veA que a única maneira de salvar a 
situación e derrubar o réxime e é entón 
que se constitue o Movimento das 
Forc;as Armadas, tendente a terminar coa 
guerra colonial ao tempo que co réxime. 
Os militares dan o golpe de estado no 25 
de Abril de 197 4, con tres obxectivos cla
ros, as tres D: democratizar, descolonizar 
e desenvolver. 

Trátase dunha revolución popular .ou 
dun golpe de .estado? 

O que é talvez máis notábel desta revo
lución é que no comezo non é tal, senón 
un golpe de estado dos militares. Acon
tece que tivo un seguimento popular co 
que as forzas armadas non estaban a 
contar, foi para. eles unha surpresa. O 
povo saeu á rua nunha das maiores mo
bilizacións sociais e políticas que existi
ron en Europa, polo menos desde. Maio 

4~~· · Foi a causa do enfrentamento do Movi- do 1968, é o grande período da revolu-
._.,.'... mento das Forc;as armadas co réxime ción na rua, unha revQlución moi pacifi-

ditatorial? ca na que só morreron meia dúcia de 
.),. · . persoas mais cunha grande transforma-

';r .m. \' .;;.,:u:~ SÍi,""'$)Sclíl1ilJtar:~s-~J¡l.e.gafl::~ c.GQ:ftClw~Lcí>ru :de;F:: c.Lónt.S~GÍaL J::;, • ~ t•P 0 ; L:~ •.-1.:-- ... P'~-~ 

· -un gqlpe-·de estado fiX:o ·que. non · h.ouhé: · 
· .-se. un d~srnantelameñfü,·~o estadq dita- -. 
: torial, non houbo únha transfórmación 
: global. . A. .ideoloxia ·administrativé!, bu ro- ·. 
· crática cfo·· efetado por_tu_gués continua a 
.. ~ser -unha !d$olo_xia autoritária,. con princí-
.· plo$. de·traballo, regras de conduta e re-

lacións cos cidadáns que veñen da mes
. -ma ditadura, e, como tal se reflicten nas 

relacións entre os cidadáns ·e a adminis
. ~ración, que é autoritária, xerárquica e-. 
:por veces , opresiva .. · 

- . 
· . '('Jon perdurou pois o progrésism:o da 

constitución de Abril? 

Nós ternos unha loita polítíca ·entre o q~e 
s·e chamaba legalidade democrática e le
galidade revolucionária. O obxectivo era 
de facto combinar revolución con demo- · 
é:rácia, democrácia representativa e par
ticipativa. Ap0iar as comis_ións de bairro, 
·os partidos, os grupos de · base e as es
truturas ·sindicais e iso está na Constitu
ción oo 76 que, ademais, claramente de
signa o futuro socialista .para a socieda
de portuguesa. Unha sociedade sen cla
ses que preconiza a reforma agrária e a 
nacionalización das indústrias básicas . 

Nas duas reforma-s constitucionais. fei
tas despois da revolución elimináronse 
as conquistas de Abril e no texto desa
pareceu calquer referéncia a un modo. 
de actu_aci·ón socialista. 

A constitu.ción é formulada : :a no mamen-¡ to en que o estado. non está. a evolucio-
.. nar cara unha solución socialista, sen.ón 

~ ao contrário, vai camiño dun- estado mo
ffi derno capitalista. Quer dicer, vaise· a 
Q unha· democrácia liberal representativa 

"-'--'----'-'-------'-----------' < que obviamente non ten como obxectivo 

Que variantes se conformaron nas 
transformacións posteriores polo ·feito 
de se tratar dunha revolución? 

Este teria sido un golpe de estado se o 
povo non ficase entu~iasmado co_ fin da
quel réxim~ e tivese tomado o poder nas 
suas mans. As cousas non estaban pre-· 
paradas, os militares querían unha solu
ción para as colónias, pero estaban divi
didos sobre se era unha espécié de fede
ración ou independéncia e foron as for
zas sociais e políticas do país as que fi- . 
xeron presión no sentido de que tiña que_ 
ser de certo unha independé11cia. Non ti
ñan pensado a reforma agrária, as nacio
nalizacións, as ocupacións de casas, os 
aumentos de salários , non tiñan pensado 
nada disto. Foi o movimento popular o 
que as criou. 

Estamos a receber moitos 
· refuxiados da guerra de 
Angola e Portugal, 
estupidamente, decidiu 
integrarse nun acordo de 
fronteiras europeu 
€:Xtf~[.T¡l~fjl F.@e~ te, 1Ef!W<f.&aSt.iiY.G;:.crt o;-; 

. a sociedade sen clases. As revisións _do 
82 e do 89 r8alizáronse ªºsentido de eli
minar toda referéncia á reforma agrária e 

. alterar o priricípio da reversibilidade das 
nacionalizacións. Polo tanto, hai un certo 
recua en Portugal e, se ben non vexo pe
rigo dun golpe de estado, tampouco pen
so que. sexa fácil romper os· límites · para 
conseguir unha democrácia máis-profun
da, máis participativa. 

Os retornadÓs da África 

Semella c~mo se a história se borrase, 
l'!lesmo Portugal parece esquec;erse de 
Africa no c()nfronto europeu, a libera
ción nacional das ex colónias signifi
cou a europeización portuguesa? 

No noso país houbo unha ligación atlánti
ca moi importante e eu son dos que de
fendo que Portugal está sendo un país 
europeu., pero que non debe cort9-r os la-

- zos que o unen ao Brasil e a Africa e 
que, por iso, un dos aspectos mal nego
ciados da integración da Unión Europea 
foi o de non ter salvagardado os intere
ses dos países africanos na Europa e po
día tela feíto. Por exemplo, nós estamos 
a receber moitos refuxiados da guerra de 
Angola e Portugal, estupidamente, deci
diu integrarse nun acordo de fronteiras 
europeu extremadamente represivo e au
toritário para os que non pertecen á co
mu n idade. Estase a criar unha fortaleza 
arredor da Europa, Portugal debia permi
tir que h6ubese máis entrada de xente 
destes países, sobretodo en canto hou-

u- ri.v _, é i • • • ti ~ ;i (Pasa á páxina seguinte) 

·¡ 
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bera situacións de guerra porque, no fun
do, foi responsábel desa guerra. 

Os militares non tiñan pensado 
a reforma agrária, as 
nacionalizacións, as 
ocupacións de casas, os 

1 0 desenvolvimento de España 

pode significar atraso para Portugal' 

. aumentos de salários 

Abril significou o ~in do fascismo e do 
imperialismo na Af-rica. Portugal a.tó
pouse con cinco centos mil ·{'retorna
dos", nunha povoación duns dez mi
llóns de habitantes. Houbo. unha bO? 
integración ou seguiuse coa idea da 
"perda das colónias"? 

Vóstede ten definido a situación eco
nómica portuguesa actual no marco 
da Unión Europea como a dunha "se
mi-pe~iféria". Que condicionamentos o 
levan a estabelecer esta teoria? 

Entendo esta consideración ao estudar 
como Portugal é un país de desenvolvi
mento intermédio, polo tanto, non é Ter
ceiro mundo, mais non é tan:ipouco pri
meiro. E iso nótase através das estruturas 
económicas: o que se produce, que salá-

. ríos se pré!tican, que relacións salariais 
son predominantes. Nós sabemos pala te~
·oria do: sistema mundial que é m_pi difícil e 
le.va mc;:>itos anos que un país· sem.iperiféri
co poda chegar ao ·centro. Mesmo pode 
ser á inversa. Eu penso que un dos riscos 
que se está a correr é o de Portugal ser 
un pouco periferizado a costa da centrali
zación da España. A medida que a Espa
ña se torna menos semiperiférica, portu- (J) 

gal pódese tornar máis semiperiférico. ~ 
w 

Estas desigualdades na Unión Euro- ~ 
pea cuestionan moito o conceito de <( 

Non houbo nengun trauma para o pavo 
.portugués, pero si para os que volveron 
das colónias, porque tiveron que regre
sar de contado deixando ali todo o que 
tiñan, pero é admirábel que a integración 
se fixese tan razoabelmente, sen que ti
vesen a tentación de constituir un grupo 
de extrema direita como aconteceu por 
exemplo na Franza despois .de Alxéria. A 
idea de que o império de Portugal era 
contínuo desde o Miño até Timor era un
ha ideoloxia oficial na que ninguén acre
ditaba, non tiña lexitimidade nengunha. • 

· democrácia, compre talar mesmo de países son promocionados frente a outros Europa, se remata a recesión , todos os 
países se van beneficiar. O que acontece 
é que os ricos se benefician moito máis 
que os pobres, pero como todos saen be
neficiados tórnase moito máis difícil organi
zar unha loita política global.• 

inxustiza á europea? que son despromovionados. Eu calculo 
que Portugal corre o risco de ser despro

Eu non digo que .haxa unha comunicación mocionado, mais esa situación pode non 
total, pero si que ás veces nun determina- ser moi sentida social e politicamente, par
do sistema económico multinacional certos que se hai un desenvolvimento global en 

O CANTOR DA R~VOLUCIÓN 1 .NEGADO POLAS ESTRUTURAS OFICiAIS 1 SERÁ HOMENAXEADO O DIA 30 

ZECA AFONSO, 
MUDAMOS TEMPOS, MUDAM AS VONTADES 

"As armas viraram flores e o Jardim Portugal florín". A 
revolución popular abriu as portas dun Portugal fatigado 
por un poder fascista e mesquiño. E entón que o leca 
Afonso cantaba con forza e unha voz comprometida coa 
xustiza e a liberdade. Soou "Grandola" e lago se con
verteu en hino. Comezaba a revolución. O pavo era 
quen máis ordenaba. 

Pronto calaron á voz de Abril. Os logros da revolución fo
ron quedando por un camiño cheo de dor. lillah Branca, 
socióloga que participou na reforma agrária do Alentejo, 
lembra os anos de miséria que seguiron á festa da revolu
ción: "A contrarrevolución eliminou a presenza de todos. 
Non só do leca, senón de todos. Foi unha fase de nega
ción do valor de quen quer que fose de esquerdas. leca 
tiña problemas económicos como toda a esquerda tiña, 
pero ternos que ter presente que a esquerda en xeral non 
loita pala acumulación dos recursos". Non se pode expli
car con máis rigor o que significa o compromisq social, a 
solidariedade, a forza dun sentir revolucionário, E tamén a 
máis clara antítese do que veu despois, a concentración 
de capital, a privatización, a dependéncia, o egoísmo. Foi 
así que tentaron calar ao leca. 

Nunha entrevista con Xan Carballa no 1985, un José 
Afonso xa doente dicíalle a A Nasa Terra: "Xa se foi o 
tempo no que o cantor colla unha guitarra e preocupába
se máis polos resultados políticos da sua intervención 
que dun resultado artístico sofisticado". Asi era o leca e 
por iso cantou en Lugo no 76 cando unha man negra fi
xo que os micros non funcionasen e apenas houbera 
luz. Non foi a única vez, pero, coma sempre, o resultado 
foi igual de estético . Era a beleza do seu canto limpo, da 
sua extrema sinxeleza, da emotiva poesía, da revolución 
portuguesa. 

Nunca conseguiron calar ao leca. Era, como di o xorna
lista Miguel Urbano Rodrigues, "eterno, a medida que o 
tempo pasa esa criación expresa o entendimento da 

CARMEVIDAL 

transformación histórica e iso é o permanente". Ze<a Afonso preparando os actos uns meses antes de ser homenaxeado na Galiza. Verán de 1986. XAN CARBALLA 

Agora en Portugal, vinte anos despos de Abril, estase a 
revitalizar o seu canto. A suave mistura entre o fado de 
Coimbra e os ritmos africanos nunha combinación que 
fai reconsiderar á mesma cultura portuguesa. Reedítan
se os seus álbumes, os xóvenes cantores interpretan os 
máis coñecidos t~mas e o dia trinta unha grande home
naxe está prevista na Lisboa cultural deste ano. Pode 
que sexa tarde, o sociólogo Boaventura Santos di que é 
xa case un mito e, "en Portugal é fácil criar mitos, so
~retodo cando marren. leca Afonso era un amigo, e ti-

Reedítanse os seus álbumes 1 os 
xóvenes cantores interpretan os máis 

coñecidos temas 

vo unha vida moi difícil, non foi apoiado por nengunha 
estrutura oficial que pudese premiar o seu notábel tra
ballo. Toda a sua traxectória foi extremamente acidenta
da, comezou a ser considerado na parte final da sua vi
da". A autenticidade de José Afonso pesaba moito para 
ser recoñecida por quen abatia ostinadamente todo po
lo que le loitara. O seu recoñecimento é bon porque a 
mensaxe do seu canto é nítida pero, vinte anos despois 
da Revolución, en Portugal mudaron os tempos. Muda
ron as vontades. • 
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Se queres un periódico en galega, independente dos 
grupos de presión e Se o queres xa: 

aite 
. . .. · .. · . . . . · .. / . . 

prop.r1etar10 
de A NOSA TERRA 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma: 

CONTADO: 

• Mediante cheque emitido a favor de 
A OSA TERRA 

•Mediante ingreso nas contas seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXA GAUCIA O.P., 
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P. 

ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P. , 
todas elas de Vigo, especificando 

"Ampliación Capital Social 
Promocións Cultura.is Galegas S.A._ 
4/1994", e nome, enderezo e NIF de 
quenofai 

DOMICILIACION DO PAGo ATÉ 6 MESES 

Contra o ingreso ernitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títulos. 

Agora está 
na tua man 

PREzo DE CADA ACCION: 5.000 PTA. 

Se vostede xa é ·accionista pode comprar 
un número de accións menor ou igual ao 
que xa ten ao prezo nominal de 5.000 pta. 
Se supera esta cantidade debe aboar unha 
prima de 5. 000 por cada acción. Os novos 
accionistas pagarán a prima en todas as 
accións, polo que o prezo final de cada 
unha será de 10.000 pta. 

/ uBSCRJCIÓN 
ENVIE ESTE BOLETlt_:_:N~D~E~S ___ _ 

de cobro que serán 
os documentos pta. 

d aforro Nº....... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . mensalidades de ................... . 
r. Director. . o á miña canta corrente/ e accións da seguinte forma: .......... . 

S
·trvan atender con carg 't de compra de ......... . 

. d sta data se S A n concet o 
Rógolle que a parttr e . / Culturais Galegas . . e 

d or Promooon 
apresenta os P 

··········· 
TITULAR DA coNTA ..... Ape1idos ........................ .. .. .. .. .. 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Tério Carrera 
entrevista ao 
deportivista Mauro 
Silva na TVG. "O 
título da liga cada vez 
máis preto?". O 
brasileiro non 
entende. O xornalista 
insiste. Mauro Silva 
pensa que debe ser 

. todo o contrár"io. 
Preto, en portugués, 
significa negro. Preto, 
na norma oficial ; quer 
dicer próximo. A 
confusión evitariase 
de ter escollido o 
habitual "perto", por 
próximo, tanto en 
galega, como en 
portugués. 

O diário Atlántico 
agasalla aos leitore~ 
cunha pucha de tela, 
outro dia cunha 
escarapela do Celta. 
O Sport oterece 
gratL,JHamente unha 
bolsa de patacas 
fritas por exemplar. 
Hai revistas que . 
regalan cremas e por 
suposto tas.cículos, 
guias, videos, cintas 
de casette ... Un leitor 

Unha demisión 
inútil no 
Consello da 
Xuventude 
Parece que existe hoxe unha 
preocupación pola democrácia 
na sociedade, posivelmente froi
to dunha situación en que os 
seus pretendidos "defensores" 
están a facer unha demostra
ción do uso do aparello do Esta
do para agachar baixo unh.a su
posta democrácia formal un. re- . 
xime corrupto e, cada vez máis, 
neo-fascista. . 

E'sta fo] unha reflexión que .esti
vo presente na XI Semana Ga
lega de .Filosofia que se ven de 
celebrar en Pontevedra, e foi t8:
mén a mensaxe que, non seise 
casualmente, quixo transmitir X. 
M. Beiras no acto de clausura 
da-IV Asemblea de Galiza Nova 
en Compostela. · · 

Faise, xa que lago, evidente a 
necesidade da organización po~ 
pular e a i111portáncia dq movi ~ 
mento asociativo como unha pe
za básica da construéión dunha 
sociedadé democrática. lsto dé
beno ter moi claro os nasos go
vernantes cando tratan de afoga
lo ou poñelo ao servizo da propa
ganda do rexime, mantendo un
ha política de subordinación e 
clientelismo. Sen embargo, non 
parece arriscado dicer que secto
·res vinculados á esquerda deste 
país teñen visto frecuentemente 
o asociacionismo como un sim-

. ples instrumento, cando non o 
consideraron perigosamente in
xel ou reformista. · 

Facendo uh achegamento á si
tuación do asociacionismo xuve
nil e ás políticas agresivas pr?ti
cadas polo. "governo gal ego" , 
este semanário noticiaba (nº 

. 615) a crise do Consello da Xu
ventude de Galiza e a demisión 
do seu presidente. É evidente 
que as actuais políticas de xu
vent.ude son nefastas para a 
maioria da mocedade galega. A 
lexislación laboral, o deterioro 
do ensino público e o estrangu
lamento das canles de partis:ipa- · 
ción son· un- vivo exemplo.· E sa- , 
bido que estas son as causas 
da demisión do presidente do 
C.X.G., demisión ·que preterídia 
ser unha denúncia de todo isto. 
Pero hai. que advertir que esta 
valente decisión individual corre 
o risco ·d.e ficar nunha lexítima 
renúncia a un ingrato traballo se 
non está respaldada, na forma e. 
no fondo, por unha organización 
política que se c0nvirta en vo
ceira e mobilice a amplos secto-
res xuvenis en contra destas 
a:gresións, por unha banda, e 
que utilice as institucións para 
facer unha proposta de reforma 
democratifa.aora e participativa 
dos organismos .. de representa
ción da mocidade. Non esque
zamos que o governo español 
quer "cargarse" o C.J.E. (Con-

faille unha suxeréncia 
ao quiosqueiro: "Se 
agasallaran cunha 
rebanda de xamón, 
nós traíamos o pan e 
co periódico faciamos 
o bocadillo". 

sejo de la Juventud de España) 
... · .. ./para substituilo , por w1 orgftnis

mo non participativo. 

Bautista Álvarez, no 
Parlamento: "Hai 
unhas directivas 
europeas que 
pretenden el iminar 
terras agrícolas e 
gandeiras e ese papel 
resérvaselle ao Sul de 

O C.X.G. precisa unha reforma 
legal, tanto para regular o seu fi
nanciamento e non estar some
tido a un secuestro permanente 
por parte do governo, como pa
ra dar canles de participación ao 
asociacionismo local ou , para 
entendérmonos , de base. lsto 
xa o vimos dicendo desde hai 
catro anos. Agora seria o mo
mento axei tado para facelo, 
c9incidindo co malestar (por 

ASÍ FALOU O TIO CREGO 
XOSÉ Cm CABIDO 

A vaca está inda viva e os lobos comen do nela. Tío Crego clixit, 
un parente meu . 

Lembrades nos 80, durante o "siglo de oro, cortito, cortito", que 
lle chama o Frutos de IU, cando Alfonso Guerra , implacable, 
con aquela boca toda chega de cabeiros, arrimaba leña fác il ó 
lume anti-señorito español: "AJgunoh se burlan de mi porque 
·clisen que no uso bien. la p ala del pehcao ... " Aga rdaba sorrinte, 
a boca ·toda chea de carneiros. E repetía facendo abanear a ca
beza "La pala .. . " Miles de-persoas en silencio pedindo a puntilla. 
E dába lla berrando; cargado de razón, con aquela súa boca toda 
chea· de lobos: "¡Una pala y un pico leh metía yo a esoh en la 
manoh :-aplausos en,'Cordecedores- para que se pongan a tra
bajá y ·dejen de viví del cuento!" Paroxismos de compenetración 
entre masas votantes e o líder incorrupto. Que ben logo caeu. 

Védeos agora. Parece que están tecendo. Porque xa non d be 
haber gran ·cousa que abocadar na vaca . E pretenden fiar moi 
fino : 130 millóns de Rubio e 400 de Roldán. umados v ñ n 
dar o custo de inda non 3 Km de estrada (non das galegas) ¿ e
rá que as Españas se afunden por iso e soamente por iso e tan 
a última hora? 

-~ Dáme noxe citar a Aznar, que hbxe é como citar ó sinistro Are
nas: "Señor González, llega usted tarde hasta para lavar e la cara". 

Pero xa o dixera o tío Crego, mesmo en castelán , por aquetas 
formas e falas de Cuba que moitos da súa xeneración traían: 
"Lad~·ones y encubridores, igual pena merecen".• 

· emp~egar unha expresión ·sua
ve) que existe .no movimento 
asociativo agudizado polo recor
te no presuposto de subven
cións deste ano (un 50%). Seria 
un bon xeito de demonstrar que 
o nutrido grupo parlamentar do 
BNG é útil para os movementos 
sociais. 

En paralelo, a política da Xunta 
cara a mocidade está pedindo a 
berros -un ha resposta contun
dente, unha grande mobilización 
social, que non ten necesaria
mente que plasmarse DUnha 
manif(3stación pero que si seria 
factíbeL Que outra causa senón 
se fixo cando o Plano de Em
prego Xuvenil do PSOE no 90? 

Parece que esta situación non 
vai ter por parte da organización 

xuvenil nacionalista Galiza Nova 
a contundente contestación que 
se precisa. Desde hai tempo 
vense manifestando unha con
ce ici ón instrumentalista do 
C.X.G. que non parece ter feito 
crise coa demisión do último 
presidente. lsto amósase paten
te na estratéxia que se ven de 
adoptar nesta organización para 
afrontar a crise aberta, mellar di
ta explicitada, por esta demi
sión. Cando Bieito Lobeira de
clara a este semanário que "hai 
que elaborar un programa de 
mínimos para pór a andar o 
Consello" está a repetir a "l itera
tura" que escrebemos para sair 
da era de Pepe Blanco e Isidro 
Nieto. Ese programa de míni
mos existe xa e, por desgrácia, 
ainda non pudo ser levado a ca
bo apesar dos esforzos feitos na 

. CALROS 

xeira de Xan Bugallo ou de Milo 
Avión. Pero o que se apresenta 
como preocupante é que a via 
de solución se canalice através 
dun acorde entre "as organiza
cións de esquerda" en palabras 
de Bieito Lobeira ou entre "na
cionalistas e socialistas" segun
do Balsa. É evidente que a solu
ción dos problemas do asocia
cionismo xuvenil non pasan por 
"unha coalición progresista" co
mo recolle no seu titular ANT, 
nen pasan por un entendimento 
Balsa-Lobeira como se pode 
concluir ao ler o artigo en cues
tión. A solución non é reeditar 
unha película cun final sabido 
da que coñecemos duas ver
sións , unha protagonizada por 
Xan Bugallo e outra por Emílio 
Avión , apesar do loável estarzo 

A solución 
dos 

problemas do 

destes plasma
do no primeiro 
caso nunha 
"l impeza" do 
Consello e no 
segundo nun 

asociacionis· esforzo por 
abrilo aos movi-

mo xuvenil mentas locais e 

non pasan 
por unha 
coalición 

progresista 
como recolle 

de base. Tere-
mos un novo 
infeliz e ben-in
t en c ion ad o 
candidato que 
as organiza
cións políticas 
achen da sua 

no seu titular c o m e n é n c i a 

ANT para atopármo
. nos, ao cabo 

de ben pouco 
tempo, na terceira crise e no 
enésimo intento de pór parches 
a un organismo mal concebido e 
destartalado? 

Se o movimento asociativo ten 
que verse representado por for
zas que o ignoran e que teñen 
unha conceición instrumentalis
ta do C.X.G. , mal se_ lle apre
senta o futuro. Quera preguntar
me publicamente se os intere
ses dos dirixentes de Galiza No
va se contentan con repartos , 
con relacionarse cos parásitos 
dos despachos que ocupa o 
inadxectivábel Director Xeral de 
Xuventude , con defender o 
"posta de traballo " dalgunha 
persoa afin. Quera perguntarme 
se estes dirixentes consideran 
que non é o momento de fo
mentar o asociacionismo, senón 
de meterlle un carné na man á 
xente nova para que escoite dis
cursos dunha verborrea auto
compracente como o que pude
mos ouvir no discurso de clau
sura da IV Asemblea Nacional 
de Galiza Nova . Precisamos 
consignas ideoloxistas ou por 
acaso a sociedade galega nece
sitamos máis ca nunca organi
zármonos, contarmos cun movi
mento asociativo forte que apoie 
e se vexa representado por un
ha organización política demo
crática e transformadora? Que 
demandamos cando berramos 
poder popular?• 

lsABEL GoNZALEZ A VION 
(Ex VOGAL DO C.X.G. POH 

GALIZA NOVA EMEMBHO no 
• MOVl MENTO ASOCIATIVO DE BASE) 

Segundos 
empregos 
Hai uns dias fun arranxarlles a 
documentación da Seguridade 
Social a unha velliña da miña al
dea, pois que ela xa non pode 
valerse por si, se ten que viaxar. 

Na oficina de Pontevedra, ha-
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bia, segue habendo, cinco fun
cionários: catre homes e unha 
dona, e os cinco son de segun
do emprego: quer dicer: teñen 
unha xubiliación pola profisión 
que exerceron e máis cobran 
polo emprego que exercen na 
actualidade, se cadra esperando 
xubilosos outra segunda ou ter
ceira pensión. 

Arrepia que tal aconteza na na
zón que contabiliza, máis ou me
nos, tres millóns de parados; por
que todas as pensións que pon
tualmente paga a Tesouraria do 
Estado aos 
seus funcioná-
rios, polo pri-
meiro empre- Debia ferirnos a 
go, son hones-
tamente sufi- todos eses 
cientes para 
manter unha 
vida digna. 
Cento cuaren
ta mil pesetas 
mensuais 
abondan para 
viver unha fa
m íl i a normal , 
non integrada 
no consumis

segundos 
empregos que 
teñen 
acaparados, ex 
militares, ex 
gardas civis, 
amén doutros 

mo atreu (ás funcionários do 
integradas non Estado. 
lle abonda nen 
o millón) pero 
estas que as 
leve o diaño 
se é que lle serven para algo. 

Os que debia ferirnos a todos no 
sensíbel son eses segundos 
empregos que teñen, digamos 
acaparados, os ex militares, os 
ex Gardas civis, os ex policias, 
amén doutros funcionários do 
Estado, namentras tantos xóve
nes, perfeitamente formados en 
Institutos e Universidades bus
can o triste consola nas drogas 
e na vagáncia forzada. De non 
haber parados, benditos sexan 
os segundos ou terceiros em
pregos. Pero tal como están as 
cousas xa non é o maquinismo 
semente o que finda co sistema 
capitalista, e que Deus o des
canse, polo aumento da produ
ción. Hoxe un albanel fai máis 
nunha hora que facian nunha 
semana cando eu era rapaz. 

E non é que pase nada porque 
un sistema histórico finde, pola 
contra, sempre se foi mellorando 
en cada cámbio. Que saibamos 
ben, xa desapareceron o escra
vismo, o feudalismo e ao seguin
te dia "crebaron albores os galos 
ao dia" como se tal cousa. E o 
capitalismo con iso de facer bur
la até da sua Carta magna no ar
tigo 35 (que dona a cada cida
dán un pesto de trabal lo) xa lle 

ALMASSORA 
NANINA SANTOS 

Desde logo que Vicent Blanc violou a Eleutéria Valero de 63 
anos en 1991 , obrigándoa a masturbalo coa boca. A Audiéncia 
Provincial de Castellón condenouno a 15 anos de cárcere. 

A famíl ia do mocetón, de 24 anos, comezou unha campaña de 
recollida de sinaturas pedindo o indulto, non porque houber 
dúbida verbo da sua autoría no delito, senón porque o rapazo
lo "é persqa arraizada na sociedacle de Almassora (povoación 
de 16.000 habitantes), cun comportamento correcto tanto na 
sua vida pública coma na privada" e polo tanto non é merece
dor dunha condena tan grave. 

Case que 10.000 sinaturas recollidas, ás que viñeron sumarse os 
concelleiros do PP -maioria absoluta e govemo municipal
a poiando a moción apresentada en tal sentido, que tamén rece
beu o respaldo dos concelle iros de UPV e do CDS. 

Ou sexa, que ele dezaseis mil , uns dez mil (62,5%) daquela vila, 
e amplísima maioria de concelleiros Ctamén concelleiras?) pen
san que Blanch violou a Eleutéria porén é rapaz integrado e de 
modais e compo1tamento correcto, no público e no priv:ado. 

Ou sexa que violar a unha señora (por ter 63 anos talvez?) é 
comportamento que merece un apoio dun 60 e pico por cento 
da viciñaxe? Tremendo!• 

vai quedando pouca vida, pois 
que a conformidade dos parados 
sen necesidade -corno queda 
amasado- ten de chegarlle o 
seu fin , porque a continuidade 
do sistema non se asenta en ra
zóns de solidariedade humana 
nen de xustiza social.+ 

XosÉ FRAGA IGLESIAS 

Galego no 
mundo, pero 
non na Coruña 
A finais .do curso pasado o Con
sello Universitário Galega acor
dou a supresión da titulación de 

SESTO 

.A MESA_ 
SEN PREMIOS, 
SEN PREZOS, 

SEN SUBVENCIÓNS, 
SEN SUBMISIÓNS ... 

GRACIAS ATI 

A MESA ~\AllZAOÓN 
LINGÜÍSTICA 

Rua do Vi lar 68 - 3° • Apartado 247 • Telfs: (981) 563885 / Telf./Fax: (981) 58 6422 • 15705 Santiago 

A 

Oestudodo 
galegoestá 

presente en 24 
universidades 

do mundo, 
mentresa 

própria Xunta 
avala a 

eliminación da 
titulación de 

Filoloxia Galega 
nunha 

universidade do 

Filoloxia Gale
ga-Portuguesa 
na Universida
de da Coruña: 
como no seu 
momento xa 
manifestamos, 
esta actuación 
foi realizada 
de costas á 
comunidad-e 
universitária e 
á opinión pú
blica en xeral, 
e por iniciativa 
do próprio Rei
tor coruñés se
. ñor Meilán Gil. 

Como é evi-
noso país. dente, a su

presión da Fi
loloxia Galega 

supón un retroceso na situación 
d.o idioma galega . e das posibili-

. dades de estudo e recuperación 
da nosa cultura, asºi· como un 
grave pr.exuízo para un impor
tante número de estudantes. 
Perante esta situación resulta 
paradóxica a prop-aganda re
centemente difundida pola Xun
ta na que se afirmá que o estu
do do galega ~stá presente e.n 
24 universidades do mundo, 
mentres a própria Xunta avala a 
eliminación da titulación cdrri
pleta de Filoloxia Galega nunha 
universidade do noso país, can
do apenas se teñen formado 
nela-tres promocións- de licen
ciadas e licenciados: a política 
da Xunta, pois, conden(i o gale
ga ao exílio. 

Desde o primeiro momento, os 
colectivos de estudantes afec
tados organizamos distintas ac
tividades co obxectivo de sensi
bilizar á cidadania e de reivindi
car ante as .institucióñs compe-
tentes un posicionamento favo
rábel ao mantimento dos estu
dos suprimidos. Só diante de 
tais presiqns e tras unha demo
ra de catro ·meses, o Reitor 

-
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Europa". Resposta do 
Popular Fernando 
Carlos Rodríguez: 
"Vostede ven aqui con 
tonterias e 
chorradas". · Exemplar 
a flema da direita e 
sobretodo a sua 
capacidade de 
raciocínio. 

"Con el Depor a 
Lleida". Anúncio de 
Viajes Orzán. No 
-texto apare.ce asi: 
Lleida, pero tam$n 
La Coruña. 

Martes 19. 13 horas. 
Onda Cero. Xurxo 
Otero apresenta o 
programa 
Protagonistas Vigo. 
"Desde esta emisora 
-di, en .castellano~ 
pedimos a dimisión do 
governadqr Xurxo .. 
Parada que permite 
a6s traballadores de 
Álvarez cortar o 
tránsito.,· sen ter 
permiso se.quera para 
se manifesta". "Cl.aro 
-erigade b locutor-

e 
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disolvelos non ten 
rendimento eleitoral". 
Calquera dia. a Once, 
proprietária da 

. emisora, reconverte 
a Xurxo Otero que se 
ere un empresário e 
só ten un micrófono.· 

"Se ves máis tarde · 
das tres, ·cha.mal". Os 
pais xa teñen 

, asumido que a filla 
chegue o Sábado de 
madrugada. As tres 
de agora $On as dez 
de antes. Pero un 
xornal ven de publicar 
que na Suíza a policia 
chamou a atención 
dun mozo, 
denunciado polos 
seus viciños por ter a 
música alta "ás dez 
da noite". Neste 
terreo, cando menos, 
a converxéncia con 
Europa está a cada 
máis lonxe. 

Vintecinco mil 
vigueses sairon o 
Martes á noite para 
Madrid, perderon de 
traballar o Mércores e 
máis o Xoves coa 
resaca. Alguns 
coléxios suspenderon 
as clases. Notouse o 
absentismo nos 
centros de traballo. 
Na prática foron tres 
dias laborábeis os 
desperdiciados. Pero, 
nesta folga xeral 
futboleira, Ramilo 
non dixo nada.• 

•••••••••••••• 

aceitou convócar o Claustro da 
Universidade para tratar este 
tema: cómo xa daquela denun
ciamos, o Reitor negou-se des
de o comezo a dar explica
cións, e limitou-se a realizar un
ha proposta totalmente isenta 
de compromiso. Mesmo, nun 
supremo exercício de despotis
mo, chegou a impedir o debate 
e votación de propostas alter
nativas, asumindo até o final o 
seu papel de máximo respon
sábel da .execución de Filoloxia 
Galega. 

O proceso seguido, cheo de 
actuacións cínicas e obscuran
tistas, tennos levado· á actual 
situación de total falta de ga
rantias. 

Lembremos que mentres a ter
ceira promoción remata os seus 
estudos de Filoloxia ·Galego
Portuguesa, a tese oficial do 
Reiterado é que esta tituladón 
nunca chegou a existir na Uni
versidade da Coruña.+ 

COMITÉS ABERTOS DE FACUIDADE 
(A CORUÑA) 

Campaña de 
apostasia 
O Colectivo Gai de Compostela 
(C.G.C.), informa publicamente 
da Campaña de Apostasia que 
acaba de iniciar en Santiago 
de Compostela, na que mani
festa a sua firme decisión de 
conseguir unha fórmula viábel 
para poder apostatar, á lgrexa 
católica. 

Consideramos· un direito inexcu
sábel renegar dunha institución 
que tachamos de homofóbica en 
todos os ·seus últimos escritos: 

-Novo Catecismo. 

-Encíclica Veritatis Splendor, 

nos que ademais de considerar 
lícita calquer discrim)nación por 
razóns de Orientación Sexual e 
tachar a homosexualidade de 
conduta moralmente desordena
da, atentan contra a liberdade 
individual de'· todo cid adán en 
aspetos tan fundamentais como 
relacións afectivo-sexuais, mas
turbación, divórcio, aborto ... etc, 
e non condenan explicitamente 

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

:t.~· ... Pr . :, ~ ·. \ I ! 

MEDIADORES 
XoAN PIÑEmo 

Pola banda do Salnés opera un xenuíno mediador que non ten 
desperdício. É un tipo amoucado, coma calquer empregado da 
Banca; fala baixiño, usa garvata e nen sequer esconde os ollos 
tras duns lentes. O que o fai distinto é a sua facilidade para 
persoarse á hora da comida na casa de cenos concelleiros e 
sen pasar da porta, contadles o seu problema dun xeito con
vincente. 

O problem.a do mediador adoita ser a toleráncia de un par de 
plantas máis das permitidas, algun alpendre cimentado en zona 
verde ou calquer falcatruada de menor cuantia ameazada de 
demolición. 

O xeito convincente adoita tomar a forma dun periódico - no 
caso <leste mediador o diário "Marca '- que, seguramente por 
un estraño esquecimenro nervoso, acolle nas páxinas centrais 
duas ou trescentas rriil pesetas en billetes de dez mil -é un su
poñer~ que, tendo . en conta que a visita realízase á hora da 
comida, contribuen ao natural ·untamento lípido do organismo. 

Segundo explica este home , o cerne da mediación consiste en 
non pronunciar nunca a palabra diñeiro, canos ou similar; can

. do deixa o periódico esquecido . Limítase a asegurar: 'Xa verá 
como llo saberei .agradecer". E, claro, a curiosidade por repasar 
a quiniela das páxinas centrais é algo que lle pode a calquer 
organismo ao uso. 

O feito , senda absolutamente real, non deixa de figurarnos un 
·migallo terceiromundista. Sen ir máis lonxe, profisionais coma 
Luis Rodán ou tipos da "jet" coma Mariano Rubio, escacharian 
a rir <liante dunha mediación coma esta. Claro que eles non 
principiaron de concelleiros no Salnés. • 

nen a pena de morte , nen a 
guerra. 

Promovendo 
Polo princípio c o n c i é n c i as 

sociais enfren
de neutralidade tadas ideoloxi-

relixiosa, non 
pode castigar 
aquilo que 
corresponda 
aos 
comportamento 
s individuais 
dos cidadáns. 

ca mente e 
confundindo o 
que é estricta 
moral relixiosa 
e o seu ámbito 
privado de apli
cación, e o que 
é a lexislación 
social e penal 
dunha socieda
d e moderna 
que, polo prin
cípio de neu-
tralidade reli

xiosa, non pode nen debe. entrar 
no que é o ámbito da privacida-

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (98~) e6 17 75 

de e que, portante , non pode 
castigar aquilo que corresponda 
aos comportamentos individuais 
dos cidadáns e cidadás. 

É por todo isto que a Coordena
dora de Frentes de Liberación 
Homosexual do Estado Espa
ñ'ol, (COFLHEE) , iniciou no ano 
1992 a Campaña de Apostasia 
co lema: 

-Bórrate de Ja Iglesia, 

e que o C.G.C. secunda. 

Facemos pois un chamamento 
a todas as persoas que desexen 
abandonar a lgrexa Católica a 
participar e sumarse activamen
te na Campaña de Apostasia. + 

COLECTIVO GAI DE COMPOSTELA 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15590 Fene (A Coruña) 

Cousas 
da língua 
Que gra<;a me faz ver um pro
grama do telegaita que se cha
ma Cousas da Lingua no que 
supostamente defendem o uso 
do galega e ver utilizar a pes
soa que o apresenta utilizar pa
lavras como "bueno" "eso" e 
"adios". ' 

Mas se todo acabase aí nom 
passaria nada, porque todo o 
mundo tem a sua dose de igno-

- rancia e nom há ninguém que 
tenha a abriga absoluta de talar 
correctamente o idioma que lhe 
corresponda. O problema é que 
até o senhor Constantino Gar
cía que é reconhecido polo po
der como autoridade na materia 
nom só diz parvadas enquento 
ao fundo mas formas reconhe
cidamente castelhanas como 
"escribir" ou "sutil" e até formas 
que nem normativas -do ILG, 

Até o senhor 
Constantino 
García 
demonstrou a 
sua pobreza ao 
ser corrigido 
poi a 
apresentadora. 

entende-se
como "harto", 
"decir'\ etc. ln-
cl u si ve de
monstrou no 
programa do 
dia 15 de 
mar<;o a su a 
probreza ao 
ser corrigido 
pola apresen
tadora Rosa 
Castro . Para 
Constantino a 
palavra "sorri 
sa" é válida, e 
Rosa aclarou -
1 he que nem 

no dicionário da normativa ILG 
aparecia, pois a forma galega é 
"sorriso". Ele contestou-lhe com 
um: "sorrisa deve vir do caste
lan". Assim mesmo provoca hi
laridade que esteja comentando 
que a forma galega é "campá" 
-nos pensamos que a forma 
galega é "sino"- e empregue 
no seu discurso "campaña". Se 
nom o sabes tu meu filhinho 
que ten tenhem por autorida
de ... ou é que queres que che 
dem aulas ,os que tu chamas 
"lusistas". E umha cousa boa 
que figesses algo pala tua terra 
de nascimento -Astúrias- e 
fosses normativizar bables e 
nom te aproveitasses tanto da 
nossa língua que nom se meteu 
contigo.• 

EIADIO RODRIGUEZ 

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

Telefax (981) 34 27 51 

.. 
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A sala Nasa consolídase 
como espazo alternativo á cultura oficial 
Un ano despois da sua abertura, a tnúsica e 

-sobretodo- o teatro coñecen unha progratnación estábel 
• PAULA CASTRO 

Máquina total é o 
nome da obra 
que acaba de 
estrear o grupo 
Chévere 

En busca 
dunha cultu
ra libre, con 
independén
cia criativa e 
liberdade de 
acción xur
diu o que 
hoxe é a 
Nasa. Unha 
Nave de 
enrizo As

tísticos que 
sacou a boiar o 

grupo Chévere co 
apoio de Nicho Ba

rullo. 

ano e 
médio 

funcionando 
e o seus funda

dore énten e orgullo
os do resultado acada

dos. 

"Nece itabamos un espazo pró
prio onde poder traballar sen de
pender dos circuítos teatrais esta
belecido , e pen amos en finan
ciar o no o próprio local", di Mi
guel de Lira. Foi unha aposta 
arri cada pero tra ano e médio de 
traballo con actuación , exposi
ción e outras actividades cultu
rai o proxecto aiu adiante. 

De feíto a Na a nace con vocación 
de pluridi ciplinariedade, non só 
para acoller repre entacións de te
atro. Apóstase por ofertar un espa
zo de expresión e criación a todos 
aqueles que palas suas caracterís
ticas non teñen cabida nos centros 
de Arte In titucional. Oferécese 
ao fin "unha infrae trutura sólida 
e profisional para todos aqueles 
artistas e grupos, de dentro e fara 
da Galiza que traballan na música, 
no teatro e noutras artes desde a 
independéncia criativa", afirman 
os membros de Chévere. 

Celebráronse deste xeito concer-

tos como os de Rock Parrulo, que 
pretende ser unha plataforma de 
grupos noveis de Santiago que te
ñen aqui un meio para ser dar a co
ñecer. Pero tamén outras moitas ac
tuacións de grupos que, apesar de 
seren coñecidos, móvense en círcu
los tildados de marxinais e prescin
den dos circuítos estabelecidos nos 
que, por outra banda, non serian 
aceitados dadas as suas característi
cas. Entre estes están os grupos de 
hardcore galegas e internacionais 
que abogan pala contracultura de 
base e pala música como meio de 
expresión e enfrentamento ca siste
ma. Tamén ocupan un lugar impor
tante os concertos de música de ra
íz: folk, blues,flamenco. 

Listas brancas 

Pero as actuacións muskais, con
tado, non supuxeron máis do 35% 
das actuacións. O teatro ocupou un 
posto privilexiado. Ademais das 
representacións de grupos galegas 
como Urgu I Bluf!, Ollomol, O 
Moucho Clerk ... , houbo actuacións 
de diversas compañías latinoame
ricanas, de Portugal e de Euskadi. 

A maioria destas compañías, tras do 
proceso de centralización das canles 
de distribución, non poderian ac
tuar, xa que desde a Xunta, e máis 
concretamente do IGAEM, fi1tarse · 
e promocionase a contratación de 
certos grupos. "Non se ten en conta 
para nada a calidade artística nen 
criativa, e desgraciadamente o tea
tro está a viver un preocupante pro
ceso de burocratización'', di Fran 
Pérez, "as canles de distribución es
tán cada vez máis controladas". 

Antes, as compañias negociaban 
directamente cos Concellos, pero a 
centralización do proceso de distri
bución impede que se manteña esta 
mecánica. O IGAEM envia unha 
lista cos nomes das compañias que 
teñen subvencións aos Concellos, e 
estes "prefiren contratar aos da lis
ta porque asi a Xunta paga o 60% 
dos gastos, asi sai moito máis bara
to ao concello", di Fran. "Este é o 
método que a Xunta utiliza para as 
compañias con subvencións asegu
raren os seus beneficios", engade 
Miguel. Pero ambos coinciden en 
afirmar rotundamente que se saen a 
concurso novas subvencións eles 
aproveitarán a ocasión sen pensalo. 

As outras actividacie·s, exposi
cións, instalacións e pe1formances 
intégranse nun programa espetífi-

co chamado Galizoo, que ven 
completar o conxunto de ofertas. 

'Danos para que 
se manteñan os 
gastos, e 
procuramos 
reinvestir en 
constantes 
melloras, pero 
se alguén ten a 
idea de facerse 
rico mellor que 
monte unha 
charcu taria" 

Sempre os cartos 

A Nasa, para facerse realidade 
precisaba dun forte aporte-econó
mico. "O local daba pena, estaba 
nun estado lamentábel e houbo 
que facer moitas reformas", di Mi
guel de Lira. Para iniciar o proxec-. 
to, Chévere Janzouse á aventura 
cos beneficios obtidos pala repre
sentación de Rio Bravo, a aporta
ción de Nicho Barullo, cartas pú
blicos e empréstimos procedentes 
de entidades privadas "que ainda 
hoxe estamos a pagar", matiza Mi
guel. "Agora danos para que se 

manteñan os gastos, e procuramos 
reinvestir en constantes melloras 
afirma Miguel, pero se alguén ten 
a idea de facerse un rico empresá
rio con algo como isto é mellar 
que monte unha charcuta_ria". 

O resultado <leste esforzo témolo 
en San Lourenzo, nunha sala que 
semella unha garaxe coas paredes 
pintadas de negro e unhas pincela
das amarelas para restar sobrieda
de ao conxunto. Ao fundo, o cená
rio, e tras das cortinas, o camerino. 
Nave e o mellar modo de definilo. 

Máquina Total 

Despois tle arris¡¿:at no proxecto da 
N a§a o grupo teatral Chévere . fai 
unha aposta polo teatro do absur
do, dando un xiro de 180º á sua 
traxectória. O 11ovo espeqáculo 
que apresentan, Máquina Total, 
choca radicalmente cos modos de 
expresión do Teatro Clásico . A 
palabra é substituída por sons gli
turais, e o simbólico e o xestual 
convértense nos verdadeiros pro
tagonistas. Pero non se precisa da 
palabra. cando se trata de represen
tar a un VIP-- (very important per
son). Ao fin, eles cando falan .non 
din nada, asi que nada hai que di
cer. Como único decorado, no 
centro do cenário, a máquina tqtal, 
que nos controla e manipula. A 
partir daí dase comezo á función. 

Os movimentos, as expresións das 
caras, e todo o conxunto xestual 
proceden do campo da mímica. Os 
obxectos carregados dé simbolis
mo completan o sentido múltiple 
da mensaxe que estes tres actores 
queren facer chegar: o bastón de 
mando como símbolo de poder, 
convértese nun dedo con entidade 
própria. Pero ese poder e suomi
sión non se exerce só a nível local, 
alcanza dimensións extraordiná
rias cando a máquina oferece os 
resortes necesários. Por isa non é 
casual que o mapamundi teña un 
lugar asignado no conxunto ~a re
presentación . E por fin chega a 
música de bacallau da man dunha 
improvisada bandeira de España. 
Ao fin e o cabo son eles os que 
cortan o bacallau, ainda .que logo 
sexa difícil de .repartir, como eles 
mesmos demonstran. Máquina To
tal en nengun momento perde a 
clave de humor coa que foi conce
bida, sen chegar a recorrer ao ·chis
te fácil. Eles defíneno como a "ba
talla contra a seriedade, o alegato a 
favor da revolución gutural".+ 

• 

• 

) 



e 

24 ANOSA TERRA 
Nº 618 -21 DE ABRIL DE 1994 

DIAS 

•O libro e 
Luís Seoane 

Quedou aberta na Coruña a mostra 
"Luís Seoane e o libro galega na 
Arxentina", da que foron 
comisários Xosé Luis Axeitos e 
Xavjer Seoane. A exposición, da 
que se edüou un exquisito 
catálogo, recolle o enorme labor 
editorial despregado polo 
intelectual galego, fundador de 
numerosas editoriais, ilustrador, 
maquetista ... . A sala escollida para 
esta primeira aparición que durará 
até o 21 de Abril foi a da Estación 
Marítima da Coruña, iniciándose 
despois a itineráncia por diversos 
municípios da província. 

Ainda que a Depuración da 
Coruña, que fináncia a exposición, 
non ten previsto sair do marco da 
província, seria un traballo 
desaproveitado non prolongar nos 
próximos meses por toda Galiza 
esta exposición que dá a coñecer 
41 anos de trab'allo editorial dunha 
das figuras cimeiras da 
intelectualidade galega de todos os 
tempos.+ 

•Manuel Maria e 
Mackenzie 
gañan o Pedrón 
de Ouro 

Manuel Maria Femández Teixeiro 
foi galardonado co Pedrón de Ouro, 
e o profesor David Mackenzie co 

- Pedrón de Honra, na reunión 
celebrada polo Patronato que 
concede estes simbólicos galardóns. 
Segundo o xuri o galardón a 
Manuel Maria concédese en 
recompensa a "unha traxectória de 
máis de coarenta anos de 
dedicación e fidelidade, e mesmo 
significación precursora, a todo 
canto teña relación con Galicia e a 
sua persoalidade" (ver tribuna na 
páxina 29 deste mesmo número). 

En David Mackenzie recoñécese 
"a sua traxectória como divulgador 
e animador da causa galega no 
mundo anglosaxón". Os prémios 
entregaranse no mes de Xuño nos 
xardins da Casa de Rosalia en 
Padrón.+ 

•Fallado o 
Prémio Olisbos 

A Asociación-Revista "Olisbos" 
anunciou o fallo do seu I Ce11ame 

de Literatura Infantil que foron 
para Pintaxanelas de Mónica 
Abreu e Inácio Martínez-Almeida 
(Pontevedra); A cerdeira máxica 
de Francisco Xabier Ria] 
(Santiago) e PiquiFw Mauro de 
Francisco Antonio Vida] (Arteixo). 

Os deseños ganadores pertencen 
aos nenos/as: Carolina Lombera, 
Roberto Tourifio, Cristina Sánchez, 
Rosa Torres, Alicia Ferreiros, 
Francisco Moure, Carlos FetTeiros, 
David Loureiro, Romina Fraga, 
Xurxo Ferreiros, David Rodr[guez, 
Miriam Lorenzo, Manuel Pombo, 
Alba Catoira e Paula Castro, todos 
eles pertrencentes ao Coléxio 
Público O Progreso de Catoira. t 

• Audiéncia de 
risa de Ágora) 
agora 

O polémico programa concebido e 
apresentado por Marina Castaño 
non só custou o desprestíxio e a 
crítica unánime á TVG, senón que 
os resultados de audiéncia, pésie á 
publicidade gratuita que recebeu, 
foron a sanción definitiva á sua 
ínfima calidade. 

Segundo denúncia a Mesa o 
programa do 21 de Marzo tivo 
47.000 espectadores e o do 28 de 
Marzo 60.000, confirmando os 
dados de audiéncia de Xaneiro, En 
total un 6% de cota de audiéncia. 
"Seria interesanre coñecer o gasto 
por programa (ademais do mi!Íón e 
pico por programa que cobrou a 
presentadora) para saber o que 
corresponde a cada espectador)", 
conclue a Mesa. + 

•Homenaxe a 
Johán Carballeira 

O pasado domingo 17 de Abril tivo 
lugar en Bueu unha homenaxe ao 
xomalista e alcalde da vila en 
1936, Xosé Gómez de la Cueva 
máis coñecido como Johán 
Carballe.ira. O BNG, que foi quen 
organizou os actos e editou unha 
.publicación monográfica adicada a 
Carba11eira que recollia unha 
pequena reseña biográfica 
realizada por Xosé Manuel Millán 
e unha escolrna dos seus traballos 
xomalísticos e literários. Na foto 
vese o acto de apresentación da 
revista no que estiveron presentes 
X.M. Millán , Manuel Ríos, que 
fora responsábel do PG en Bueu, o 
irrnán de Carballeira e un 
cornpañeiro seu cando estivo preso 
na illa de San Simón. Carballeira, 
que defendeu a legalidade 
republicana, foi fusilado o 17 de 
Abril de 1936 e soterrado nunha 
foxa cornun. Apesar de cerra 
oposición, a teima social e 
sobretodo do alumnado conseguiu 
que o nome de Carballeira fose 
asignado ao Instituto de Ensino 
Médio de Bueu. • 

Gm~O 

Clausura da exposición de Antón Avilés en Noia 
As cores dos veleiros e as árbores 
da Ultima Fuxida a Harar 
alumean a Casa da Cultura Antón 
Avilés de Noia. O nome do poeta 
está escrito en pedra na porta da 
casa da rua da Corredoira e 
aparece asinado con trazo gro o na 
carpeta de cartón que gardaba a 
sua última obra, ilustrada por el 
mesmo. 

Un grupo de amigos cornernorou 
ao poeta en Noia o 16 de Abril, 
nunha sesión que clausuraba a 
exposición dos setenta orixinais 
da súa Ultima Fu:xida a Harar, 
que ainda espera edición, e o 
programa de actos que se 
celebraban desde 22 de Marzo co 
título de Encontros con Avilés. 

Anxo Tan-io lembrou a voz do 
poeta. No prírneiro desde o exílio, 
en As Morachas do Vento, nos que 
aparece a sua sensibilidade par 
captar a paisaxe; a seguir en A 
.fi·auta e o garamelo, que Tarrio 
chama "de rara distribución, 
manual case, da man de Jorge 

Víctor Sueiro. Ali evoca o poeta 
en versos cheos de ledicia e luz 
(rios profundo da saudade) o 
canto da fauna aérea pobladora da 
infáncia". 

Avilé ten que fuxir do paí no 
ano 60. "Pousa en Bogotá, a bordo 
dun Superconstel/ation con nove 
dólares no peto e toda a selva e o 
altiplano por diante". TaITio 
reconta a relación de oficios 
anotados por Avilés na América: 
comerciante, domador de cabalos, 
contrabandista, cavador de corenta 
hectáreas, cazador de puma , 
traficante de cabeza reducida , 
churreiro de feira, afiador. 
Despois chegan Os Poemas da 
Auséncia (Bogotá 1963) no que o 
verso faise "máis solene, acaso 
épico e nalgun momento cósmico 
e elexiaco". 

En 1982 saeu O Tempo no Espel/o. 
"Ali revéla e --di Tarrio- como 
un dos grandes poetas galegos de 
todos os tempos polo uso de 
múltiples rexistos, en ver o curto e 

longo, ulto e popular, erótico e 
e lexiaco, ferinte e de denuncia e 
nunca degradado en panfleto, pero, 
obre todo, pola ua voz peculiar, 

podence e orixinal, chea de 
re onáncias telúrica que, nada da 
contemplación e da comunión 
íntima coa natureza labrega e 
mariñeira da cerra natal. tornaron 
nova core na vivéncia 
amoreada na vi ión da terra 
infinda do continente americano ... 

Ramón Carredano. I abe! 
Sarmiento e Ro a Romo cantaron 
poema de de Antón Avilé . 
mu icado por Prudéncio Romo e 
acompañado polo piano de Xoán 
Varela, con oboe de Sonia Avilé . 
e o clarinete e a frauta de Lito e 
Trini. 

"Que a terra me conforte/ a terra 
fre ca onde meu pai lavraron./ e 
sinta o eu lentor e inta a aiba/ 
ubir pola raice até o corpo/ do 

grande ca tiñeiro / Só por entir 
as rula / pousar- e levemente na 
audade". • 

.~~·······!··················· .. ·······································································: : . 
Kurt Cobain, 
o primeiro mito dunha xeración 
O suicídio do cantante incrementa a venda do eu di c 
• FERNANDO CARBALLA 

Dunha certa xeración, debería
mos dicer, ou dunha parte dos 
mozos que hoxe teñen entre l 5 e 
30 anos. O suicídio do factotum 
do trio de rock Nirvana, que acae
ceu o pasado dia 8, puxo en mar
cha unha sorte de proceso de ado
ración colectiva, non visto desde 
a época de Jimi Hendrix, e antes 
coa morte de Marilyn Monroe. 

Nada de especial tiña como com
positor, cantante ou guitarrista 
Kurt Cobain, só a tremenda ener
xia eléctrica da distorsión como 
elemento expresivo. Os poucos 
acordes que conteñen o código 
xenético da mú sica de Nirvana 
xa están presentes nas cancións 
de Neil Young, e máis atrás en 
Hendrix. Só que as suas teñen 
quince ou vinte anos menos, e 
non se sente igual aos 27 que aos 
4 7. Por iso era estandarte dunha 
xeración e a frescura do seu disco 

Nevermind, de 1991 , cavou unha 
trincheira e liquidou a po tmo
dernez no que tiña de compra
céncia reaganita e thatcheriana. 

A mellor analoxia de Nirvana é 
unha patada de karate dada mm 
sinal de tránsito nunha madruga
da de Sábado, ben cheos de cer
vexa (quizá Nirvana só sexa para 
homes, eu nunca lle vin facer iso 
a unha muller) . E estamos falan
do dese tipo de niilismo mocoso 
que impul sa a rebelión adoles
cente, e que alimentou no rock a 
tantos grupos desde os Who aos 
Stooges, aos MC5, aos Ramo
nes, The Clash, Red Hot Chili 
Peppers . Ou a Siniestro Total. 
Ou a Robert John son. Non da
queloutro de ca bezas rapadas 
fasc istoides que escachan a cris
ma do s imigrantes ou qu e ali
menta o ódio nos estád ios (aq ui 
Celtarras e Riazor Blues cantan a 
Siniestro e os Diplomáticos, por 
fortuna). 

Poi o Kurt Cobain pegouse un 
tiro . E que. Tiña e e direito. Se 
era un romántico ou un e qui zo 
alá e l. Agora os comentari ta da 
rádio (ouvinllo a dous di tinto ) 
din que era un mús ico xeni al e 
mais un imbécil. Non vaia a ser 
que agora lle dea ao mozo por 
se nos matar. Tamén contan que 
as vendas dos seus di scos me
dran como termómetro en Agos
to. Que bon negóc io apesar do 
sangue. Paga o favor, dea benefi
cios pero non sexa irresponsábel , 
e non salpique, se pode. Encau
cemos o niili smo e teremos un 
filón. A indústria, sen mi sericór
dia, encheunos o mundo ociden
tal de conxuntos de rock de gara
xe e xa todo s soan idénti cos, 
imitativos. A veta es tá cegada. 

Os Nirvana daban un concerto 
en Londres o Domingo pasado. 
As entradas estaban todas vendi
das con moíta anticip ac ión . E 
ninguén devolveu nengunh a.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Un policial 
con humor 
Miss Ourense, 
de Bieito Iglesias 
Hai tres anos deuse a coñecer co
mo narrador B iei to Iglesias con 
Aventura en Nassau, un intento de 
narrativa erótica que, ao meu pare
cer, non callou de ºtodo. Publicou 
logo unha novela, Vento de seda 
( 1992), e agora tira do prelo uh li
bro Miss OurenseC 1l, composto por 
catro relatos de tipo policial prota
gonizados por un inspector de po
licía, Gumersindo Nespereira, que 
non é, preci amente, un afásico. 

As catro narracións ("Luanda", 
que fora premiada nun Modesto 
R. Figueiredo, "Miss Ouren e", 
"A cruz de prata" e "O que enga
nan a iguana ") de envólvense 
na década do 60, nun Ourense en 
plena explo ión migratória e que 
coñece un certo crecirnento eco
nómico. B ieito Igle ia , en se re
ferir con dado concretos a estes 
feíto , faillos presenres, por insi
nuacións aqui e acolá, ao leitor. A 
atmo fera, o ambiente, a ocieda
de daquele ano , on elementos 
que están moi ben captado polo 
autor, botando man de canción 
populare daquel tempo ou de di
to obre feito que acontecían da
quela. (Sinalemo que se comete 
algun erro menor· Palito Ortega 
por exemplo , non cantaba " La 
Banda Borracha" éxito de Luí 
Aguilé e Alberto Cortez). 

O relato parten todo dun me mo 
ponto, xa tópico ne ta cla e de lite
ratura: coñecimento do delito, in
ve tigación do me mo -unha in
ve tigación sui ge11eris a cargo do 
in pecror e pereira- e re olu
ción. Quer dicer. o clá ico, ainda 
que o pre ente volume non e in -
crebe dentro da literatura policial 
de enigma. Mais a partir de ta sin
xela e trutura, Bieito Igle ia non 

Bieito Iglesias 

centra o relato na investigación po
licíaca. Non se interesa polo proce
dimento policiaco (de feíto, incorre 
en certo erro por seguir de cerca 
cerro tópicos da novela, e do cine
ma, policial. "O suxeito trasteado 
no monte aforráranlle a marimba, a 
cambio recibira un torbón de balas 
6,35. E pírano completamente, de 
modo que a identificación se facía 
difícil. Empezamos coa rutina de 
revisar o arquivos á procura de 
pegada dactilare . Non aparecía 
no ficheiro ", p. 13 7, cando no 
E tado e pañol todo cidadán ten 
rexi tradas as sua pegadas dactila·· 
re polo imples feito de ter DNI; 
non é nece ário que e texa fichado, 
coma noutro paí e ). Tampouco 
se preocupa moito o autor pota tra
ma, ainda que e texan ben levadas 

. GALIOA 

Francisco 

Fernández del Riego 

e ben acabada$. Nen é ornáis inte
resante dos contos .. ó saber quen é o. 
asasino ou culpábel e se van ou· 
non ser castigados: o· inspector 
Nespereira cumpre co seu debe.r de 
averiguar queo 
é, o demais é 

.. da sua "in
cumbénc ia", 
ainda que, co
mo di o lape
lista, "iarnpou-

·co vai deixar 
que ninguéh o 
tome por par
vo". Tampou
co interesa 
moito nos re
latos, ben que 
apareza con 
claridade, a 
corrupción da
q u el es anos, 
en todos os 
arn bien tes (a 
parte na que se 
descrebe u.n 

Bieito 
Iglesias 
conduciu o 
relato 
policial por 
un camiño ' 
difícil: 
o do humor, 
o da paródia. 
Pero 
conseguiu 
sair 
triunfador 

translado de emigrantes a Suíza 
non ten desperdício ). Que interesa, 
xa que logo, nestes catro relato_s? 

O sentido do humor, a ironia, o 
manexo dos diálogos , a fuxida da 
sobrecarga de consideracións polí
ticas nas que se podia calr moi fa
ci!mente. O domínio da paródia. 
O terror, por parte do autor, a en
cher as suas histórias de liberda
des alleas á trama do que se está a 

narrar; o dístanciamento, as situa
cións, irnposíbeis d~ resumir. · 

E o deseño dos personaxes e do 
mundo <lestes. Bieito IgJesias, con 
carro liñas, situa ªº leitor no mun
do dos seus protagonistas, no Ou
rense dos anos 60. Deseña os seus 
personaxes con.humor e distancia- -.· 
mento, seri tomar _partido. Pero o· 
que máis salienta é o h_umor. Un 
.humor .que ihza tanto os diálogos 
como ~s reflexións· d"o narrador, do 
inspector Nespereirª, x:a que os ré~ . 
latos están narrados en rprimeira 
persoa. Diálogos é reflexións que é · 
onde !Tiáis brillan estes relatos. Nos 
diálogos; o _-sen"tido do humor acada· 
cotas.paródicas. ·Páródia dos diálo
gos das nove}as ·negras., dé duros,~ 
norte-americanas, onde os pfotag·ó..: :_ 
nis tas falan, . e actuan! _sesgacfam~n- · 
te. Iglesiiis· leva a irorua e o humor 
a t_ales extremos, que:{ ás. veces- o-

. leitor pode pensar que quen Jala é 
. Groucho Marx. Tamén son diverti

das certas· situatións _-=-por _irreais", · 
que non inverosímeis-, pero o hu
mor está, roáis que nada; no. plano 
lingüístico, para o que o autor usa 
dunha língua, duri léxico vi.vo, con 
cenos castellanismos vivos na fala, 
fuxindo, iso .si, de castrapismos e. 

· de sal grosa. 

Miss Ourense son catro relatos po
liciais moi divertidos, con algo de 
crónica dun tempo podre, con in~ 
tentos de recriaGión dunha cidade 
vivida, cunha miga de denúncia: 
Pero todos estés elementos están 
ben doseficados , de tal xeito que ó 
primeiro que se percebe é un hu
mor forte, que inza case todo o tex
to, un domínio éxcelente dos diálo~ 
gos, unha criación de personaxes 
secundários e sobretodo dun perso
naxe principal que pode dar moito 
de si (que xa dá nestes relatos). · 

Bieito Iglesias conduciu o relato 
policial por un camiño difícil: o 
do humor, o -d~ paródia. Pero con
seguiu sair triunfador e, entregar 
un s relatos que se len dun tirón , 
con agrado e sen tirar o sorriso 
dos lábios. Agora· só cabe esperar 
máis, novas, investigacións <leste 

A Galicia dun dos personaxes 
fundamentais do galeguismo, unha 
Galicia, a de Don Paco del Riego que, 
como dixo Otero Pedrayo, "é unha 
ricaz fantasía de brétemas atlánticas". 

XERAIS 

~~ 
~~ 
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A Trabe ·de Ouro . 
.Novo número da: publicación.di.rixi<;la 
por Méndez Ferrin. Inclue rraballos de 
Rudolf Gutwirth (Psicanálise · ~ 
existencial e estblisnme1Ú); Luís· 
Beltrán -(Relativisn1o.e dogmatiSmo -9 
tema da noso tempv-~ Migue1 Cáncio 
(A arma c:ultural do poder"): Xavier.· 
Rodríguez Baixeras (Qcupacion· e 

· dei"r-ocamento .(al?, u ns, exemplos ru1s 
fi(eraturas galega e catálana)); ·. 

• Maximino Cacheiro (O carpo e os 
medos na era do capitalismo); Xosé 
Estévez (Casteiao no Galeuzca); 
Antoni Mari (Werther: a intimida.de 
epistolar) e Xoán Babarro (Antolin S. 
Mediar¡te F_errariá : un poeta de 
Galicia de Asturiás). • · 

Un novo Merlin 
Con ilustracións de Maite Ochoa, ven 
de sair A luva máxica de Xavier Frías 
Conde na colección Merl.in de 
li teratura infantil (Xerais). Na"s_íntese 
do argumento fálase dos habitantes de _ 
Prasinacora "que .coa forza da sua 
mente, fan que o seli país se manteña 
no aire vivindo en perfecta hannonia 
coa natureza, que só se verá rota coa 
chegada dun fume procedente dunha 
factoría de produción de anuas. A 
salvación de Parinacora está na !uva 
máxica dos sete dedos· que ten Diana.• 

Estudos comarcais 
Baixo a coordenación de Xesus .. de 
Juana, a editoñal Ir Indo encertou 
nestes meses un proxecto a tres anos 
vista para editar unha colección de 
rnonografias , Galicia en conwrcas, 
que incluiría estudos históricos, arte 
xeografia, cultura, estudo económicos 
e povoacional de cada un dos 
concellos integrados nas bisba¡-ras. Os 
tres prirneiros títulos son adicados á 
Alta Limia (A terra que medrou 
vencellada a unha Lagoa), O 
Arenteiro (A peculiaridade.nas 
feiras e balneários) e O Ribeiro (A 
terra que regou o viño). Cun volume 
de 180 páxinas todos os libros levan 
cadanseu apéndice fotográfico.• 
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Xosé Villaverde, 'de pé no centro, e ~n grupo dé cenetistas co xornal El Desper
tar Marítimo, voceiro da Federación' Regional Marítif!1a da CNT. Vigo, 1926 

inspector que rnove o seu corpo que rezuma equilíbrio e -ª~redita 
por Ourense e província, en Daup- _ un longo traballo d~· anal1s.e das 
hine ou Larnbretta prestad.a. Que fontes e do_s protagonistas. 
investiga roubos, asasinatos ou 
tráfico de emigrantes. Que, nunha 
derradeira instáncia, apresenta un
ha irnaxe (deformada 1,1n pouco en 
espello cóncavo) duns anos deter- . 
minados dunha cidade determina
da duri país determinado.+ · 

(1) Narrativa W 117. Editorial Gala" 
xia. V.igo, 1994. 168 páx-. no9-.pta 

Unha 
' . . ./ . exper1enc1a 

fundamental 
A CNT na GaJicia 
1922-1936, de 
Dionisia Pereira 
Os movementos rnáis vivos da so
ciedade galega do 1900 ao 1936 
son o agrarismo e o movernento 
obreiro. Un e outro son obxecto 
do interés dos historiadores xo
vens; son vários os que teñen de
dicado algun tempo a rnonografias 
tanto do agrarismo como do obrei
rismo. Destacan pola madurez e 
amplitude do campo de estúdio os 
historiadores Dionísio Pereira e G. 
Probados. D. Pereira é o especia
lista da CNT, Probados da UGT e 
do socialismo político. 

A CNT na Galicia, 1922-1936<1i, é 
a última obra de D. Pereira. Unha 
obra madura; unha monografia 

A qbra segue a ordé cronolóxica: 
crise da Restauración, Ditadura de 
Primo de Rivera, bienio 1931-1-932; 
1933 e Revo-
lución · de Ou-
tubro; prepara
ción e tri"unfo 
da Fronte Po
pular. Numeri
c amente a 
CRG. (Confe
deración- Re- . 

Quen teña 
nos miolos ·. 
unha idea 
monolítica 
do 

xiona1 Galega anarquismo 
da CNT) me- necesita 
dra desde 
25.52fr rnem
bros en 1922 a 
33.389 no 36. 

O autor debeu 
sentir necesi-

.urxente
mente ler 
esta obra 

dade de voltar sobre certos aspec
tos da CNG galaica e incide con 
páxinas aparte sobre as relacións 
entre a CNT e o nacionalismo ga
lego, o agrarismo da CNT, o anar
cosindicalismo mariñeiro, o sindi
calismo nas vilas e o protagonismo 
obreiro nos derradeiros anos da 
República. 

Quen teña nos miolos unha idea 
monolítica do anarquismo e con
cretamente da Confederación 
Nacional de Traballadores nece
sita urxentemente ler esta obra 
de D. Pereira. Ao longo dos anos 
historiados están sempre bulindo 
as tres tendéncias do anarquismo 
histórico: a anarquista, a anarco
sindicalista e a sindicalista. Cada 
unha xera organizacións que 
pugnan dentro ou fora da CNT e, 
en concreto, da CRG. Esta ten 
faciana própia dentro da Penín-

sula e mantén unha moderaéión 
como liña normal, pero non isen
ta dos embates das ~endéncias. 
máis radicais. 

O sindicalismo ·oehetista· é unha 
páxina históri~á que non poo~mos 
ignorar: pol.:;t sua criaüvidade, pó-. 
la sua mo.bilj.dade, pola sua inma
durez.~ Pá;xina con brillos e con 
sombras, eqp paralelis-):no_s co_a ac- -
tuaiidaae surprendentes e. con di_-.. :· 
feréncias fondas.~ Sérfa suicida iR:. 
-norar · a· e·xpe.rjéncla · dos .anos_ 
1922.-1936 non s·ó para: os sindiq1-
t~ s -actuais .de Galiza corno a 
lJXJ:¡ <;C.00, e ~oi e·speéialmen
té a cm:· senón' ram~~\ para cal-
q uer ·a11al ista s-o~i'a:L . 

: ,- ·... . 

AsL u'nha das .preg~ntas que ·se 
fanos arialista.s do ·1931 _: 1936 _ 
sób~e .-os .:atagti~s a t~~plos e ré
sidéncia·s relixio·sas, teñen na · 
obra de :D. -Pereira imha con fe- · 
sión s imple e sinxda: sectores do · 
anatquis·mo lan z_aron eses at~
ques incendiários no 1931 e no 
1936 baixo a sua responsabilida
de. (ver'pp. 100 e 127) 

Igual confesión fai D. Pereira so
bre as relacións dos cenetistas e o 
nacionalismo galego. Por influén
cia de Catalunya e pola própia 
menta1idade de "cosmopolitismo 
esperantistas" os nosos cenetistas 
non mantiveron un diálogo sufi
ciente cos nacionalistas máis afins 
corno A. Villar Ponte, Alonso 
Rios etc. Pero a grande maioria 
dos cenetistas votaron pala es
querda sobre todo no 36 e defen
deron a1guns aspectos do diferen
cia 1 ismo galego contra o comun 
sentir cosmopolita dos seus confe
derados ~ispanos. 

Anarquismo galego ou anarquis
mo en Galicia? pregúntase D. Pe
reira e resposta: 

"No trascu'rso da nosa viaxe, pen
so que é visíbel o esforzo de boa 
parte da organización en seguir 
as recomendacións de Mella para 
axeitar programa e propaganda ás 
condicións sociais específicas do 
noso país. E tarnén son recha
mantes as tensións que algunhas 
destas tentativas, concretamente 
na intervención agrária, provocan 
no interior da Confederación" 
(páx. 210). + 

FRANCISCO CARBALLO 

(1) Pereira, Dioníso, A CNT na Galí
cia, 1922-1936, Ed. Laiovento, Santia
go, 1994, pp. 237. 

LAIOVENTO 
NOVIDADE 

S. M. RISCO NA CULTURA GALEGA 
XOSÉ RAMÓN FRElXEIRO MATO 

Percorrido, rigorosamente 
documentado, pola vida e a obra 
dunha das personalidades máis 
importantes do galeguismo. 
Unha figura clave da nosa historia 
recente. 

Estudo histórico e político do 
anarco-sindicalismo no noso país. 

A incidencia da CNT no mundo 
mruiñeiro, nos pequenos 

propietmios agrarios e no 
proletariado vilego. 

NOVIDADE 

A CNT NA GALICIA 1922-1936 
DIONISIO PEREIRA 

Recll. per~r 
a.palábr;i 
das sen yoz 

. : As publioacións históricas que te
, ñen como obxectivo facer que fa
. le~ esa parte da humanidade silen

ciada secularm~n-te qne son a 
mulleres; non ó son nece ária , 
senón imprescindíbeis para facer 
da história unha rama científica 

·· veraz, de cali.dade, corno precisa 
c~lquer outra ciéncia. 

Nesa andaina debemos situar o li
bro de Xosé Vicenzo Freire Les
tón: "Lembranzas dun mundo es
quecido", recentemente sacado do 
prelo pola editorial Laiovento. 

Se adernais con rigor científico e 
amenidade ilumina un eido; o da 
política na Galiza de 1900 a 1936, 
onde xa de por si, as poucas mu
lleres que nel estiveron, ocultas e 
soterradas son 
descoñecidas, 
a sua contri
bución e do
brernente ne
cesária e meri
tória. 

Non vou ana
lisar o desgra
n amento dos 
contidos para 
non desvear a 
riqueza inte
rior, simples
mente dicer 
que para todos 
os homes e 

Para os que 
queiran 
a pro:ximarse 
aoque foi a 
Galiza 
deses anos 
en feminino, 
este libro 
garda un 
teso uro 

mulleres que queiran saber e co
ñecer o que as mullere galega 
viveron e fixeron e e ano ; eco
mo desde a imprensa, o púlpitos 
e os discursos políticos tentaban 
de exorta1as ou adoutrinalas. Para 
os que queiran aproximarse ao 
que foi Galiza deses ano en femi
nino, este libro garda un tesouro 
que só é poslbel abrir coa sua lei
tura detida e minuciosa.• 
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Estancamento 
Ara Salís, 
de Luar na Lubre 
Quen escoite detidamente o ter
ceiro disco do grupo Luar na Lu
hre, "Ara Solis", notará que se 
faltasen dous músicos da banda, o 
son seguiría a ser o mesmo, xa 
que a ~ua aportación é pratica
mente nula no desenvolvimento 
dos temas. Esta é (! pexa máis im
portan te dunha formación qu·e 
prometia nos seus comezos e que 
agora se atopa un perigo o estan
ca mento , ao 
non er supe-
rior esta obra 
á anterior e 
repetir fórmu
la con di cu
tíbel acerto. 

O grupo coru
ne empre ti
vo bon gosto 
á hora de e -
coller a me
lodia , cha
mativas e con 
ritmo, porén o 
seu tratamen
to nos arran
xos é sinxelo 
e repetitivo 

O grupo 
empre tivo 

bongo to á 
hora de 
escolleras 
m lodia 
por"'n u 
tratamento 
no 
arranxo é 
sinxelo e 
repetiti o 

ao longo da ua andaina. Non to
do é cuestión de oferecer bra a, 
tamén hai que saber facelo con 
sabedoria e evitando cair en fór
mulas desgastadas polo u o. Este 
é un momento importante para a 
vida musical desta formación, que 
ve como en Galiza outras bandas 
que veñen de editar o seLLprimei
ro traballo, chegan con moita for
za e ideas ao panoramafolk, upe
rando amplamente o que fora 
opera prima ("O Son do Ar") do · 
herculino . 

A deci ión de prescindir ca e to
talmente da peza cantada unha 
no total de once integrante · do 
disco, se cadra non se a unha de
ci ión moi afortunada dado o re-
ultado acadado no anterior tra

bal lo onde un tércio e compuña 
de temas con voz. 

O máis atinado qu fixo o grupo 
foi incorporar a un bon músico co
mo Cri Gándara (baixo e harpa) , 
que amai axuda na faceta comp -
sitora, aporrando dua peza da sua 
autoría. Unha dela , "Albarada", é 
sen dúbida do mellor do á lbum, 
cun son moi compacto e unha fer
mosa melodia. Cando agroma a 
harpa o on do grupo é moito mái 
lírico e delicado, sen que por i o 
teña que perder nen unha miga de 
forza e intensidade. Grande parte 
do futuro da banda pode recair so
bre o rnaxin compositor deste mú
sico que debe aportar cousas fres
cas e novas ao son da banda. 

Este traballo que nos ocupa non es
tá mal , só ten unha peza mediocre, 
mais tampouco consegue momen
tos de altura quitando nun par de 
ocasións. Convértese en conxunto 
nunha xeira de cancións agradábeis 
ao ouvido ás que lle falta madurez 
e intelixéncia artística para dar un
ha maior medida musical. 

Para dar un paso adiante é necesá
ria a reconversión, con ese par de 
despidos xa comentados, adaptán
dose a un meno~ número de mem
bros na forrnaci 61 ou incoporan
do, o que seria rn<H interesante, un 
par de instrumentistas que real
mente aporten algo ao conxunto e 
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non se agachen entre os demais 
instrumentos, temerosos de que se 
lles escoite a sua frouxedade en 
primeiro plano. 

Tocar coa actual formación é fa
celo eivado, rendo a solución a 
man, e mirarse a cotio o embig'o 
no aspecto musical non permite 
evo luir con soltura.• 

ÓSCAR LOSADA 

canta de discos 

Catro 
independentes 
En plena era de agonia do vinilo, e de 
extennínio do single (e do 
fumadore ), un impluso romántico 
faime botar unha ollada a este tipo de 
material. Praticamente lim itado o eu 
eido ao. elo independientes, ímonos 
ocupar de traballo de Subte1fuge e 
Macaco Records , compañia 
indepcndcntes radicadas en Madrid e 
Barcelona, re pectivamente. 

Trátase, en rea,lidade, de singles de 
duración es tendida ou Ep 's, fonnato 
que sacrifica un pouco de calidade do 
onido a cámbio dunha maior duración 

que permite meter un par de temas en 
cada cara. 

O tre primeiro son o Ep's que 
acompañan a cadanscu di co de longa 
duración, contendo temas inéditos, e 
que re umen o mellor botado á rua no 
prazo dun ano por Subterfuge. 

A Psilicon Flesh tivémolos 
recentemente tocando polo país 
amosando a sua vibrante mi tura de 
rap.funk e rock, 

re tratada a 
bal n parado ncsLc plá. ti o que recolle 
temas en di recto e o mái · destacado do 
c rrc pondente Lp, Something 10 

h/eed.fbr. 

My Criminal Psycholover ("Cry for 
yesterday") son os único que quedan 
con un único tema por cara, 
misturando rock pesado e pop. 

Australian Blonde ("Chup Chup") 
tal vez sexan o mái uxerente do 
lote. Mái persoais, en especial pola 
voz, apcsar de servir a un conceito 
máis antigo, que pode lembrar por 
momentos ao poda \le!Fet ou á 
chuleria de l ggy Pop. 

Os Brioles ("En medio de la jungla") 
pola sua banda, seguen na brecha do 
psychorockabifly, un híbrido de rock 
do 50 con ritmos trepidantes e 
psicóticos. Semente traen de novo 
neste single as novas cancións. Un 
grupo que segue fiel ao seu son e á sua 
idea de música divertida. Déixano ás 
claras en directo, e tamén nos discos.+ 

XURXOVAZ 

Julia Roberts 

Denúncia 
inexistente 
O Informe 
Pelícano 
Diplomouse en teatro por Yale, 
foi axudante de debuxos animados 
para a Warner financiou cinco 
películas de Robert Mulligan co 
que fundou unha produtora e tra
ba11ou en Broadway montando 
' Antígona ' de Anouilh, entre 
otras obras de dramaturgos con
temporáneos . En 1969 , aos 41 
anos, dirixia Alan J. Pakula a sua 
primeira longametraxe, 'The Ste
rile Cuckoo' que era, obretodo 
unha plataforma de lanzamento 
para Liza Minnelli. A consagra
ción definitiva chegáballe dous 
ano de poi con "Klute' que sig
nificaba o primeiro O car para Ja
ne Fonda e que, ademai sinalaba 
a caracterí tica máis evidentes 
da ua técnica (é dema iado califi
ca! de e tilo): repetición con tan
te de e pazo , dramatúrxia do de
corado e atinada dirección de ac
Lore , empre e te dou aspecto 
con iderado de de a premi a da 
ua formación como home de tea

tro. ' O derradeiro te tigo" e "To
do o home do Presidente" fala
ban da ua inquedanza intelec
tuai de tran fondo político, de 
crítica ao poder e de metáforas o
bre este. a primeira evocaba o 
a a inato de Kennedy e na egun
da exploraba o e cándalo Water
gate desde unha crónica ca e que 
xornalística. "A decisión de Sop
hie" ( 1982) era un melodrama p i
colóxico coa panta ma do nazi -
mo aflorando empre para luci
mento de Merryl Streep. Sempre 
tivo Pakula un certo matiz de ho
me liberal (desde a óptica USA) e 
o seu cinema, de esca a filmogra
fia, sempre agachou unha certa re
flexión sobre a sociedade do seu 
paí . O informe pelícano chega 
ao espectador etiquetada con esa 
montaxe. Din que é unha película 
de denúncia e crítica que fustiga 
ao poder amasando as artérias da 
corrupción. Porén, vista de perto, 
a película de Pakula desínflase es
trepitosamente. 

O guión de Pakula que se basea na 
novela homónima de John Gris
harn, escritor que se dedica a es
creber novelas para que o cinema 

as faga millonárias ("A tapadei
ra") é ridículo desde o seu arran
que. Que unha estudante de direi
to (má de solenidade Julia Ro.: 
berts) decida descobrir os asasina
tos de dou s xuíces do Tribunal 
Supremo dos Estados Unidos co
mo se de un 
exercício es-
colar se trata-
se, sentada 
nun ordena
dor, revisando 
arquivos, en 
duas ou tres 
semanas, non 
é que resulte 
inverosímil ou 
ridículo, é que 
é para esmen
drel 1 arse coa 
risa. Des ta 
premisa parte 
o filme e a sua 

Din que é 
unha 
película de 
denúncia 
que fustiga 
ao poder, 
porén vista 
de perta, o 
filme de 
Pakula 
desínflase 

peripécia cara estrepitosa
ª nada: mal mente 
empeza e mal 
acaba e o que 
hai polo meio 
non modifica 
unha chi ca o 
re ultado fi-
nal. O actores están todos mal di
ri idos mal movidos e mal situa
do no e pazo; Sam Shepard erá 
un autor teatral de talento pero 
como actor é negado; da Roberts 
xa se falou (sen dubida gañará un 
Osear dentro dun anos!) ; o Ro
bert Culp está impre entábel e o 
Denzel Washington, actor seguro 
e dotado, é aqui, quizá por respon-
abilidade de Pakula unha ombra 

de si mesmo. O guión esta mal es
crito, mal resolto en imaxes e con 
erro de escolar de poucas luces. 

A pretendida ten ión inspirada na 
dinámica do "thriller" non se aca
da nunca por faltarlle pulso e vér
tigo a unha história inverosímil 
onde a torpeza da Roberts e a au
séncia do efeito identificador pro
vocado pola febleza do traballo de 
actores, impeden o ritmo inerente 
a unha hi tória desas característi
ca : as surpresas non son tales por
que se cheiran antes de se producir 
e os saltos de rexisto, atribuídos , 
sen dúbida, tanto á in')peráncia de 
Pakula como á lagoas fondas do 
guión, contribuen a desentender ao 
espectador do que está a ollar. 

Queda por falar do elemento da 
crítica, o território da denúncia. 
Pero, denúncia de que? Da CIA, 
do FBI, da guerra suxa de ambos 

aparatos de Estado, da Presidén
ci<)., do Tribunal Supremo? Non, 
nen a Central, nen o Bureau, saen 
demasiado mal parados na anédota 
da fita; talvez ese Presidente, do
mador de cans no despacho oval, 
produza sorrisos de irania por bor
dear a paródia. Pero o Estado, o 
poder concreto <leste e a corrup
ción inerente a el, quedará final
mente libre de toda sospeita. Aqui 
o mao, o que .xera e provoca a co
rrupción é un particular, un suxei
to concreto, multimillonário, sem
pre invisÍbel, de .nome Matti-sse 
que, áinda por dba~ aluga asasinos 
árabes: terroristas, naturalmente 
(t<;ida a peripéda deste personaxe · 
como argumento é dispari;ttada. E.ñ · . 
suma, Pakula exon~ra ao Estado, 
olla con benevoléncia aos seus ins
trumentos de control (CIA e FBI), 
monstra, como non , a iniportánc_i:a 
do "cuarto poder" como salvagar
da das liberdades e da democrácia 
e atribue a encamación do mal/co
rrupción a indivíduos que están fo
rado Estado e que levan a corrup
ción ao séü interior.+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Non máis 
que regular 
Que lle pasou 
ao meu johnny? 
Que lle pasou ao meu Johnny é a 
quinta curtametraxe de Alber Pon
te e sen ser grande cousa, supera 
abertamente a outros dos seus tra
ba 11 os anteriores, a horrorosa 
"Cielito Lindo" e a insatüfatória 
"Atlántico Express", na que desa
proveita á actriz Uxia Blanco. Xa 
que estamos no capítulo das inter
pretacións no filme que nos ocupa 
non pasan de regular para estar a 
ton co conxunto. Dous intérpretes, 
o próprio Ponte e Isabel Linma, 
que se moven entre os momentos 
críbeis e os falsos. Estes últimos 
tiran ao espectador da sinxela his
tória, baseada nun relato do reali
zador, que, vistos os resultados , 
debeu apostar por outro acto e 
permanecer só detrás da cámara . 
Se xa falabamos na crítica de "En
trevi ta" das dificuldades de facer 
un filme con só duas personaxes e 
unha casa como únicos elementos, 
ternos que dicer que Ponte solu
cionouno máis habilmente que o 
eu colega, dotando dun certo rit

mo á trama. Co que se debe ter 
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coidado é coas portas que se dei
xan claramente abertas, a do co
che do protagonista, · e reaparecen 
pechadas como por arte de máxia. 

O mellor do filme é a axeitada 
eleición da banda sonora, que re
c a i u no bon 
guitarrista do 
grupo Los Se-
cretos, Ra- Das 
món Arroyo, primeiras 
que se inspi- curtametra-
rou nos acor
des construí
dos por Ry· 
Cooder para 
"Paris, Te.
xa's'". Alber 
Ponte dixo 
que pretendia 
realizar dez 
curtametraxes 
antes de 
afrontar o te
rreo da longa
metraxe, para 
ir aprendendo 
o ofício. Das 

xes até esta, 
a rrielloria 
é palpábel, 
e o usa 
tampouco 
moi difícil 
dada a 
ínfima 
calidade 
daquelas 

primeiras curtametraxes xa men
cionadas até esta, a melloria é pal-

Uxia Blanco. 

pábel, cousa tampouco moi difícil 
dada a ínfima calidade daquelas, 
polo que ficamos á espera do que 
nos poda deparar no seu sexto 
proxecto. 

O que si é inegábel é a valia como 
produtor do director, posto que to
dos os seus filmes foron feitos sen 
subvención, co mérito que iso com
porta. Dadas as enormes dificulda
des para recabar financiación para 
realizacións cinematográficas, non 
é de desprezar a facilidade coa que 
Sierra Madre Produccións conse
gue pór en pé proxectos de curta
metraxes, nun bon traballo que non 
se está a ver recompensado polos 
resultados das realizacións. • 

ÓSCAR LOSADA 

111ed11sa 
-----

1/fl/1'{//Íl'U 

Señor das 
moscas 
ú!tflfá/lf 1tJlclt~ 

. tlnha novela tráxica 
e provocadora escrita 

. dun xeito fermoso. 

E. M. Forster 

a 

Señordas,,.oscas 
Williarn Goláing 

3otC!lo blanco 
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OLIADAS Á EMIGRACIÓN 

A emigración a Europa fíxose masiva nos anos 50 e. 60. A crónica dos regresos abonda na epopeia do exilio económico. 

Tbe Independent .r~colle~ _ a história da emigrante galega 
'C . . arme, .. _ 
a llliña muller da Hm-peza en Londres' 
• XOSE M2 DE' CASTRO ERROTETA 

Na última das múltiples movidas 
de casa que n_estes dous anos vfo:
me abrigado a facer en contra da 
miña natural tendencia ó sedenta
rismo e no inevitable remexer de 
papeis que estas tarefas ce>nleva11, 
atopei baixo o nome que dá_ título 
a este artigo un recorte do periódi
co inglés "The lndependent'' que 
haberá xa uns tres. anos gardara e 
tiña esquecido. · 

O ai:tigo en cuestión chamara da
quela a miña atencLón por dous 
motivos: primeiro por se referir a 
Galicia (cousa· case que excepcio
nal na prensa británica) e segundo 

.. porqué a asinante, Angela Cam
bert, é unha das mais serias articu- . 
listas de opinión da prensa i~gle_sa.' 

A nova da .publicación na Arxenti
na do libro qe chistes sobr.e gale
gós empurroume definitivamente a 
me poñer di~nte do orde.nador para 
tentar amasar outro xeito de ollar 
ós emigrantes galegas, desta vez 
dende o.punto de vista dunha per
soa sensib_le, culta e intelixente. 

Nalgunha outra vegada hein6s fa
lar dos tópicos que do emigrante 
rodan de boca en boca así coma do 
intento qe desnaturización que a 
máquina ideolóxica do PSOE tenta 
facer do tráxico fenómeno socioe
conómiéocultura.1 que é a emigra-· 
ción. Mais hoxe irnos comentar o 
devandÜo artigo pola atinada vi
sión que dunha emigrante -pode
rían ser milleiros deles- hai tras 
os lentes dunha xornalista inglesa. 

Na súa introducción Angela Cam
bert amais de.nos presentar a Car
me con agarimo e sincera afectivi
dade, racha un dos tópicos defini
torios dos galegas polo mundo 
adiante , ise que ós que tivemo s 
que vivir moitos anos fora da terra 
tennos petado máis dunha vez nos 
ouvidos e que se podería resumir 

na sentencia "gallego pata sucia". 
Velaí o parágrafo: 

"Carmé, a miña muller da limpe
za nos últimos catro anos, voltou 
para España. É, para ela, a cul
minación dun soño .de dezase'is 
anos mais a niin déixame desva-

~ lida. Ninguén terá a forza _da ~úa 
man coa lexía, ninguén plancha
rá as camisas nin tan rápido -nin 
con- tanta perfección ou revisará 
todo o piso para se asegurar que 
nada queda sen )impar para o fin 
de semana. Separámonos con sa
Jaios e bagoas e a prome.sa de 
que eu . lr:ía a visftala a Santiago 
de Compostela. O seu é unha. fá
bula do sécufo XX,. de carraxe, ' 
dureza e recoriipensa final. Po
dería ser parella á do fillo do po
bre leñador que co seu machado,. 
o seu gato: e a forza dos seus bra-

. zos atopou fama e fortuna. 

Carme .chegou buscando traballo a 
~nglaterra co seu marido, Emilio, 
no 1976. El.a tiña dezaoito anos, el 
vinte. Medraran na ·mesma peqtiena 
aldea no norte d~ España. '~A rii'iña 
familia era pobre", contaba sempre 
Carme con o_rgullo ,. "pero a riosa 
casa era· amáis timpa da aldea". Eu 
aposto porque o era. A limpeza no 
seu ·caso .non só se aproxima ó· ce
lestial, vai un paso por <liante". 

Mais adiante fai unha instaQtánea,. 
caseque de postal , da parella emi: 
grante nos anos 60/70 en Europa, 

"Casaran cando ela tiña 15 e el 
16 e o seu primeiro fillo naceu 
un ano· máis tarde. Os xóvenes 
país, pouco máis que sabendo ler 
e escribir, viñero~ a este país 

· buscandó traballo e deixando o 
rapaz ó c~idado da nai. de Cár
me. O enderezo dun parente era 
a única ancoraxe que eles tiñan 
nunha te1rn totalmente allea". 

Os primeiros anos da brutal vida 
desta parella e o seu teimudo es-

forza por saír adiante quedan ben 
reflectidos nestas liñas: 

"Durante doce anos traballaron 
día e noite sete días á semana. 
Aforrando, sempre .aforrando. 

Carme lim.pába .oficinas.de 5 a 7 
da mañá, despois traballaba co
ma carnareira de habitacións nun 
hotel ata o mediodía. Palas tar

_ des límpaba casas particulares, 
despois tiña un par de horas para 
os seus propios labores e facer a 
compra. Pola noite fregaba ou 
servía ás mesas no restaurante 
onde traballaba Ó seu home. 

El "foise graduando" de frega
platO$ a cainareiros, despois co
ciñeiro e, máis tarde, "manager". 

Se tiñan sorte, iban para casa a 
medi(}noite. Carme, como todos 
os días da semana, tíñase que er
guer cedo: Cañdo o seu segundo 
fillo nacéu , cinco anos máis tar
de, Carme levouno coa súa nai. 
Cada s.emana mandaba diñeiro 
piá a ·mantenza· e os gastos dos 
·nenas. O restó aforrábase. 

Co tempo alugáron a súa propia 
·casa de dúas habitacións, pegada 
a un · importante cruee de estra
das nas aforas de Londres. S~is 
carrís de tráfico rodado pasando 
día e noite. Carme acostumó.use 
ó ruído, díx,ome ela; pero non ós 
fumes que lle manchaban todo -
de .PO gris aceitas.o e ofendía ós, 
seus inmaculados .estándares de 
hixiene, mais a casa era barata". 

O que ven de seguro que Hes ba so
ar ós familiares de moitos emigran
tes, mais tamén ha de lles clarexar 
as ideas· a algúns daq.ueles veciños 
que confundiron no seu momento o 
amor ós seus e a necesidade de au
toafinnación do emigrante coa pre
sunción e a ostentación. 

"Cos anos, aforraron cartas da-

bando para mercar unha casa fa
ra da súa aldea, despois a terra 
do redor, despois a traída da au
ga: Mercaron os mobles e, para 
rematar, un coche. Carme come
zou a pasar un m~s eñ España 
cada vran, o seu home non. Ela 
tiña que mercar os regalos para 
cada un dos membros dunha lon
ga familia: exqui sitas ropas de 
bebé para os que ían chegando, 
lindos vestidos para as sobriñas e 
zapatillas de espartes das máis 
caras para os seus sobriños". 

No longo parágrafo que ven de se
guido, a autora non pode por menos 
de loubar a sabiduria de Carme, 
máis aínda cando en Inglaterra ata 
resultaría chocante que unha persoa 

_ da . "working class" (erase traba1la
dora) amosara tal interese po1a edu
cación dos seus fillos, especialmen
te si ternos en canta o ambiente de 
traballo que Carme tiña. 

"Co tempo trouxo os dous ne
n'os a Inglaterra. O rapaz tiña 
nove anos e a rapaza quince. "A 

Casaran cando 
ela tiña 15 e el 
16 e o _seu 

·: .primeiro fill o •. naceu un ano 
máistarde 

' viñeron 
buscando 
traballo ·~ 
deixando o 
rapaz ó coidado 
da nai de Carme 

miña filla empeza a ser unha 
muller. Ela necesita da súa nai". 

A inteli xehte Mil Carme non se 
lle permití u casar nova. A súa nai 
aparcou os potenciais noivos pa
ra lle dará filla tempo a pasar os 
exames, ir ó "college" e graduar
se. Canne a egurouse de que os 
dous rapaces fa laran un inglés 
decente. "Nos meus traballos -
explicoume ela cun acento que 
me custou meses descifrar- eu 
só traballo con xente estranxeira, 
¿como vou aprender inglés?" 
Mais ela aprendeuno, de feito era 
capaz de blasfemar con total obs
cenidade e fluidez o cal dábame 
a min unha boa idea do tipo de 
xente coa cal traballaba''. 

O contento do Em il io habería que 
o entender dentro do eu contexto 
temporal dos ano 91/92 cando 
neste país a xenre inxela non vía 
máis que o ouropel no que viña 
disfrazada a be ta da cri e na que 
nos e taba a meter o de goberno 
do PSOE. Senón, ó mellor, Carme 
e mais o eus teríano pen ado un 
pouquiño mái antes de voltar. 

"Hai un par de me es Emilio vol
tou a Santiago, mirando por un 
restaurante que puidera mercar e 
poñer a traballar. Antes dunha 
semana atopara o sitio ideal. 
"Costa tres millóns de pesetas e 
hai que pagar o al uguer a maio
res, pero hemos traballar ben, e 
aforraremos, e pronto todo ha er 
noso". Entrámbolos dous deben 
ter aforrados dez millóns de pe
setas en dezaseis anos. 

Antes de ela marchar eu pregun
teille por que viñeran trabal1ar a 
Inglaterra. "Ou víñamos ou mo
rriamos de fame, en España da
quela non había traballo". 

Remata Angela Cambert o seu arti
go facendo por medio de Carme 
primeiro e dela mesma despois, un
ha reflexión non moi aJonxada da 
amargura sobre os seu propio 
compatriotas e o comportamento 
coa súa amiga galega na despedida. 

"-¿Que pensa agora da xenre 
inglesa?" 

"-Os mais son bos, educado e 
amables pero algúns ... " 

O seu xesto foi explicativo de 
abando. 

Nos últimos anos ela ten Umpa
do para cinco ou seis casas dúas 
veces á semana. Eu e tou segu
ra que ela deixou esa. casas tan 
inmaculadas coma invariable
mente deixaba a miña, mais tres 
dos seus empregadores arranxa
ron as causa para estar fora no 
seu derradeiro día e non ter que 
lle dicir adeus ou lles dar urr re
galo de despedida". 

Estou totalmente seguro de que os 
lectores terán xa un fondo senti
mento de simpatía por ésta parella 
de paisanos nasos e de seguro que, 
c:oma min, estarán desexando que 
o se~1 restaurante marche vento en 
popa porque. merecer, ~erecenno . 

Non estaría nada mal que a histo
ria de Carme chegara ás mans dos 
parvos e badocos autores do chiste 
,fácil e raci sta para que miraran 
éomo na súa máis que. probable
mente idol~trada Inglaterra, al
guén sen complexqs e, por supos
to, moito máis xentil e con mellar 
estilo literario, admira e ama a ise 
sorprendente, no seu conxunto, 
grupo humano que é a emigración 
galega no mundo enteiro. + 
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cupación de coñecer ben unha rea
lidade histórica, social e cultural 
do povo se se quer aplicar un de
terminado esquema político. 

'En Mo\=ambique o_ portugués perde terreo frente ao inglés' Sábese máis de Angola 

Aqui coñécese máis a problemá
tica de Angola que a da sua na
ción. A que ere que é debi~o? 

• ÓSCAR LOSADA 

"O 75% da povoación 
mo~ambicana fala 
fíngu as africanas, 
actuando o inglés como 
língua de relación 
comun", explica o 
escritor do Mopmbique 
Louren~o Rosário que 
recentemente deu unha 
charla na Faculdade de 
Humanidade da 
Coruña. Ro ário explica 
a dificuldades de 
de envolvimento dunha 
literatura própria en 
relación ao graves 
probl ma da economía 
do seu paí . 

Cal é, actualmente, a situación 
da literatura moc;ambicana? 

Para falar da literatura, ante debe
mo facelo da ituación social. 
Mo9ambique no último 17 ano 
e tivo nunha ituación de guerra 
permanente. Desde o ponto de vi -
ta ócio-económico, o paí degra
dou e de forma extrema. O de en
volvimento da literatura do meu 
país pasa pola posibilidade de po
der editar e os autores máis coñe
cido xa e tán endo publicado en 
Portugal. A no a literatura non 
quedou parada, mai converteu e 
nunha literatura emigrante o que 
ten o eus cu to , ao non dirixir e 
ao mercado interno e pen ar mái 
no público portugué . A tradición 
literária de Mo~ambique ven e en
cialmente da poe ia, e ne te eido a 
ituación é má, po to que é mái 

difíci 1 vendela fóra e non exi te 
praticamente mercado interno. 

que público e dirixen en Por
tugal? 

O primeiro é o univer itário que a 
ten que e tudar de poi o intelec
tual que e tá vencellado ao pro
blema da colónia e e tá atento 
ao fenómeno literário novos. 
Tampouco e desbota ao público 
en xeral. Ne te momento , Mia 
Couto é o e critor que con titue o 

fenómeno de moda, porque trai 
novas fórmulas dentro da língua 
portuguesa que suscitan curiosida
de por parte dos leitores. 

É difícil ler libros e xornais? 

No eido da prensa penso que esta
rna ba tante ben. Temo unha -
grande tradición de xomais, mes
mo o escritores máis importantes, 
como non hai tradición editorial , 
foron publicado no xornai . Na 
época alta da revolución, na que 
habia unha certa censura, houbo 
empre un xeito de tradición xor

nalf tica que permitiu un ar novo, e 
ultimamente xurdiron un emaná
rio e un diário privados que consti
tuen un espazo de opinión e debate 
nece ário , ao non er exclusiva
mente voceiro das opinión do go
verno como outros meios. 

En canto á leitura, debo dicer que o 

país ten perto· de un 80% de analfa
betos, polo tanto é moi difícil di
vulgar unha mensaxe escrita, ao 
que lle hai que engadir o problema 
económico, mais o pouco público 
que le, faino bastante. O problema 
non son os poucos leitores que 
existen, senón a incapacidade eco
nómica e a falta de edición. 

O país 
máis pobre do mundo -
Que situación social atravesa o 
seu país? · 

Mo~ambique está clasificado co
mo o país máis pobre do mundo. 
A guerra rematou hai dous anos , o 
que non significa que os mecanis
mos de ·paz estexan montados. A 
economía ficou paralisada, a sen
sación é que o país está completa
mente parado, que o estado non 
funciona. Te~os un proble!fla gra-

vísimo: Mo9am bique estivo 1 O 
anos para se ceibar do sistema co
lonial e despois entrou nunha gue
rra civil de rnáis de 17 anos. Hai 
toda unha xeración de persoas que 
viveron sempre co arma na man, e 
están acostumados a exercer o po
der a través da forza. A cuestión 
fundamental para a estabilización 
social seda o desarmamento. É 
problemático o que se vai facer 
con esa xeración (arredor de 
120.000 persoas) criada nas armas 
que, supostarnente, van ser dasar
mados e terán que se adicar ao 
cultivo no c~mpo, aspecto no que 
non teñen experiéncia nengunha. 

Hai toda unha 
xeración que 
viveu ~empre 
coa arma 
na man. 
O fundamental 
para a 
estabilización 
social seria o 
desarmamento 

En Outubro <leste ano terernos elei
cións ao estilo ocidental (un home, 
un voto). Aqui hai un segundo pro
blema grave. Un indivíduo, para 
que o seu voto nas eleicións teña 
"expresión", debe ter~digñidade co
rno cidadán. A meira-nde parte do 
povo de Mo~ambique vive abaixo 
do limiar da pobreza, até que ponto 
eses votos poden lexitimar a un po
der? O cidadán precisa, ante todo, 
ter un mínimo para gañar uriha dig
nidade. Outro aspecto importante é 
que o país non ten condicións eco
nómicas para organizar unhas elei
cións, porque van aparecer sempre 
factores de presión. Eu teño moitas 
dúbidas das condicións nas· que se 
van desenrolar as vindeiras elei -· 
cións. Espero que non aconteza o -
que está a suceder en Angola. 

O sistema democrático ocidental · 
é, di_gamos, _unha filosofía _urbana. 
Na Africa·a maior parte_ da povoa
ción é la~rega e ten unha filosofía_ 
dife,rente. Debía haber unha preo-

Penso que isto pasa por Portugal, 
que sempre estivo máis vencellada 
a Angola. Mo9ambique achegouse 
máis á Índia. A própria vida social 
de Mo9ambique está máis vencella
da aos países viciños, nomeadamen
te Áfricq do Sul. As cuestións non 
pasan por Portugal. O país europeu 
que ten máis lazos con nós, nestes 
momentos, é Itália. O proceso de 
paz non decorreu en Lisboa,_ senón 
en Roma. Hoxe as relacións de 
Mo9ambique son cos países nórdi
cos e Itália. Os cadros de dirixentes 
non son fonnados en Portugal como 
os angolanes, senón nos EEUU, In
glaterra e África do Sul. Isa arréda
nos un chisco de Portugal, e por iso 
a información donoso país non de
be ser moi coñecida en Galiza. 

Até 1976 habia relacións priv.ilexia
das coa Unión Soviética e os países 
do Le~te. Nesa época eran a RDA e 
Cuba as que formaban aos cadros 
dirixentes. Na prensa portuguesa 
teñen comentado que Mo9ainbique, 
a cada máis, estase integrando na 
área da língua inglesa. Xa se pediu 
a entrada na Common,walth, nestes 
intres estamos como observadores, 
para formar parte dela. 

A língua inglesa está penetrando 
bastante na sua nación, pero cal é 
a situación das línguas africanas 
existentes no território? 

Hai línguas de orixe'bantu que fala 
a rne\rande parte da povoación e 
non son estudadas nas escalas. A 
universidade ensinou duas das lín
guas africanas, das rnáis de trinta 
que se falan, as maioritárias. Hai _ 
unha certa preocupación cara a es
tas línguas como património histó
rico, porén non existen condicións 
para facer delas línguas educativas. 
Hai 14 anos fíxose un censo que in
dicaba que o 25% da povoac;ión fa
laba portugués, polo tanto o 75% 
restante tiña como línguas maternas 
as mo9ambicanas. Dado que as lín
guas africanas son moitas, o portu
gués ten a función de unificar. As 
persoas fálano para s_e entender. O 
portugués é a língua oficial, men-
tres o inglés dá ptestíxio sociaf. To
da a clase ·tiirixente falá este idio-
ma,-daí o perigo que achan os por
tugues~s de que Mo9ambique, nun 
futuro, ·deixe de ter o portugués co--
11}0 língua oficial, ainda que eu creo 
qu~isto non vai suceder.• 

UN MOI MERECIDO PRÉMIO 
MANUEL MARIA GAÑOU O PEDRÓN DE-OUR0·1994 

' -. 

la sernJo moita hora de que os que conceden 
prémios neste noso país se lembrasen de 
Manuel Maria, o escritor galega vivo que 
ten amáis ampla e rica obra literária e que é 
xa, ainda no solpor da mocidade, Patriarca 
das Letras Galegas. Manuel María merece o 
Pedrón de Ouro que lle acaban de outorgar 
e merece tamén ese outro grande prémio 
que leva o nome do señor de Trasalba. Se 
hai algun autor que entronca coa personali
dade e coa obra de don Ramón Otero Pedra
yo, ese autor é Manuel María. Ninguén, ho
xe e aqui, ten máis méritos que Manuel Ma
ría para receber o.Prémio "Otem Pedrayo". 

Recoñecer o imenso labor que este home fi
xo ao longo de tantos anos pola cultura ga
lega e por Galiza, sempre e un ha fidel idade e 
cunha entrega exemplar ao país, non é outra 

· ~L loPEZ Foxo 

cousa máis que_un acto de elemen~al xusti-
-· za. E iso é o que acaban de facer as persoas · 

que lle concederon o Pedrón de Ouro: xusti
za. Manuel María tiña ben · gañado ese pré
m io . . El, co seu "Muiñeiro de brétemas", foi · 
o primeiro escritor mozo que participou no 
albor da literatura galega da post-guerra. E 
desde aquela até hoxe, a sua pluma non pa
rou de escreber. Poesia, narración, teatro , 
ensaio, xornalismo ... , un rio de palabras 
caudaloso como o Miño. 

Manuel María, doflÓ c;iunha ex-tra:ordinária · 
capacidade para escreber., foi expresando de 

- mil formas verbais .a sua máis fonda emo
ción e o seu firme compromiso coa sua Te
rra e coa sua xente. Naturalmente, unhas ve
ces con máis fortuna literária e outras con 
menos, pero no xardin que el criou e traba-

llou tan amorosamente hai rosas e rosas pa
ra m_ara-villar e emocionar a calquera. Moi~ _ 
tas veces o leitQr perdeuse entre o buxo do ; 
xardin do pazo e non veu o máis belo e o ...... , .... •-• ....... . 

Se hai algµp aut_or 
, que -entronca coa 

pers.onalioade e coa 
_obra de don Ramón -
Otero Pedrayo, ese 

autor é Manuel María 

máis delicado da criación · Jiterária de Ma
m~el María. Mais aí están, no meio dos labi
rintos de buxo, poemas belísimos como flo
-res de camélios ou como anxos de granito. 

Este seria un bon momento precisame'nte 
para unha edición exquisita dos seus mello
res poemas, µnha edición ben coidada e ben 
feita. Creo que algunha editorial galega ten 
que facer isto de imediato, xa. Manuel Ma
ría, a literatura galega e os leit-ores merecen 
ese Libro de Ouro que recolla o mellar do 
.grande poeta chairego. Ler os seus mellares 
poemas nunha edición feita coa mesma deli
cadeza coa que fan os dóces as monxas de 
clausura é un gozo e un direito que reclama
mos desde hai tempo os que admiramos a 
este noso poeta, que é grande coma un car
ballo e señor da Te'rra Chá. + 
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Convocatórias 

Certame de poesia 
Domingo António 
de Andrade 
A asociación cultural Domingo An
tónio de Andrade, de Cee (A Coru
ña), convoca a novena edición do seu 
certame de poesia ao que poderán 
concorrer poetas de calquer naciona
lidade con textos en galego . Haberá 
duas categorias, para maiores e para 
menores de 18. Os poemas terán li
berdade de normativa, tema, rima, 
métrica, pero cada texto apresentado 
non ooderá exceder os cen versos. Pa
ra participar hai que remesar os orixi
nai por triplicado, antes do primeiro 
de Maio , cun sobre adxunto que con
teña unha fotocópia do DNI , o ende
rezo e o telefone, á: A.C. Domingo de 
Andrade. Apartado de Correos 62. 
15270 Cee. A Coruña. Outorgaranse 
un prémio ao mellar traballo de cada 
categoria, 20.000 pta. para o apartado 
de maiores de 18 anos e 10.000 pta . 
para o de menores de 18. 

Certame Ourense 
de Banda Deseñada 
A Casa da Xuventude de Ourense 
convoca o IV Certame Ourense de 
Banda Deseñada aberto a todas as 
persoas entre 14 e 30 anos que apre
senten as suas obras en galego ou por
tugués, branco e preto ou cor. Os ori
xinais han de vir en formato DIN A4 
ou proporcional, cunha extensión entre 

Actividades 

Festa dos Caraveis 
O Sábado 23, ás 11 da · noite, o Café Li
ceum do Porriño, celebra a véspera do 
25 de Abril cunha Festa dos Caraveis. 
Unha homenaxe e un acto de recoñece
mento ás xentes que, ant~s de que a re
volución do cravo saise as ruas, xa a ti
ñan anunciado coas suas cancións e os 
seus poemas. A festa ambientarase con 
cancións de resisténcia e liberdade , 
amais dunha exposición de discos e li
bros de Portugal. A entrada será gratuíta. 

Tres homes sos 
A sala Galán de Compostela celebra o 
seu primeiro aniversário co espectáculo 
3 homes sos, no que reune tres artistas 
de distintas disciplinas e culturas . Os 
homes sos serán: Etelvino Vázquez 
(Astúries), actor e director de Teatro del 
Norte; Cese Gelabert (Catalunya), bai
larin e coreógrafo da compañia Gela
hert Az:opardi; e Xoan Brión (Galiza), 
artista interdisciplinar: artes plásticas, 
audiovisuais, etc. 3 homes sos estará en 
eme! os dias 23 e 24 de Abril, en se
siJns ás 1 O da noite. Tamén na sala Ga
lán os dias 25 e 26, ás 9 da noite, Cese 
Gelabert porá en cena o espectáculo de 
danza Solos. Maior información nos te
léfonos: (981) 58 51 66 e 58 51 21. 

A arte na escala 
A Escola de Maxistérío de Ourense or
ganiza un ciclo de conferéncias baixo o 

Música 

Sinfónica da Galiza 
A Orquestra Sinfónica da Galiza actua 
o Xoves 21 e o Venres 22, ás 8,30 do 
serán, no Pazo de Congresos da Coru
ña, dirixida por Maximino Zumalave 
e co solista Guillermo González no 
piano, para interpretar pezas de García 
Abril, Brahms e Dvorak . Volta actuar 
o Xoves 28, ás 8,30 do serán, no Pazo 
de Congresos e o Venres 29, á mesma 
hora, no Centro Cultural Caixavigo. 
Desta vez interpretarán obra de Faure, 
Hindemoith e Beethoven, baixo a di
rección de Edmon Colomer e co so
lista David Quiggle na viola. 

Orquestra do 
Mozarteum 
de Salzburgo 
O Sábado 23, ás 8,30 do serán, no 
Pazo de Congresos da Coruña, co 
pianista Paul Badura-Skoda e diri
xida por Jorge Uliarte. Interpretarán 
obra de Mozart: As Bodas de Fígaro 
(Obertura); Concerto ng 22 para pía-

. no e orquestra (Kv 482); e a Sinfonia 

as 2 e 6 páxinas. Para a entrega hai 
que se dirixir, antes do 1 O de Xuño, a 
Oficina de Información Xuvenil do 
Concello. (Arcedianos, 9. 32005 Ou
rense). Ou á Casa da Xuventude. 
(Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ou
rense). Para a identificación dos auto
res xuntaranse nun sobre pechado 
aparte os dados do autor, enderezo, te
léfono, e fotocópia do DNI. No exte
rior do sobre figurará o título da obra 
ou das obras. Fican estabelecidos un 
primeiro prérhio de 100.000 pta. , e ca
tro accesits de 25.000 pta. 

Axudas á investigación 
do património cultural 
Convocadas polo Concello de Rianxo 
para todas as persoas que residan na 
Galiza e centros de ensino ou grupos 
de xoves de Rianxo, que desexen 
apresentar Traballos de investigación 
e esrudo do património cultural rian
xeiro. O número e cuantía das axudas 
dependen do interese e orzamento dos 
proxectos apresentados. As solicitu
des faranse, antes do 29 de Abril, nun 
modelo oficial que se facilitará no 
Concello e irán acompañadas de me
mória e orzamento. 

Safaris Fotográficos 
Organizados polo colectivo de criación 
audiovisual Ollo -de Vidro da Asocia
ción Cultural Alexandre Bóveda, te
ñen como obxectivo conxugar explica
cións das técnicas básicas de biofotogra-

título A arte na escota. As charlas, que 
serán ás 20, 15 h., no Liceo Recreo Ou
rensán, contan coa presenza do escul
tor Jorge Barbi o Xoves 21, o pintor 
Xosé Freixanes o Luns 25, e o crítico 
de arte Xosé Antón Castro, o Xoves 
28. Completa o ciclo unha exposición 
aberta até o 30 de Abril, de 19 a 21,30 
h., na Casa da Xuventude de Ourense. 

A imposición 
do modelo occidental 
A antropóloga da Universidade de 
Barcelona, Verena Stolke, pecha a 
cuarta edición das Xornadas Entre
pobos, coa conferéncia A imposición 
do modelo occidental. A diversidade 
cultural en perigo, o Venres 22, ás 8 
do serán, na Casa das Artes de Vigo. 

Xornadas Libertárias 
A CNT organiza as 11 Xornadas Liher
tárias en Santiago cos seguintes actos. 
O xoves 21, ás 8 do serán, na Facultade 
de Xomalismo, Luís Gonc;alez Blasco 
"Foz", Vicepresidente da AGAL; Hen
rique Monteagudo, do ILGA, e o ensi
nante Alberte de Esteban "Roxo", 
participarán na charla Normalizar Lín
guas. Normalizar Países?. O Venres 
22, ás 19,30 h .. no local da CNT (Repú
blica do Salvador, 12-baixo), Xesús 
García Jove da CNT da Coruña, inter
virá coa conferéncia Visión crítica da 
prensa libertária galega: desde "O 

axenda 
fia co coñecemento dos lugares de inte
rese ecolóxico do país. O prezo, que in
clue viaxe e monitores é de 500 pta. para 
sócios e de 700 pta. para non sóc ios. Os 
vindeiros safmis a realizar: Na beira do 
Anllons (Balarés, Ponteceso, Dombate), 
o Domingo 24 de Abril; Ao pé do Bar
banza (Baroña, Xuño , Corrubedo), o 
Domingo 29 de Maio; Os Cabos do 
Narre (Estaca de Vares, Ortega!), o Do
mingo 23 de Outubro; e O Olimpo celta 
(Monte do Pindo, Fervenza do Xallas), o 
Domingo 20 de Novembro. Información 
e inscricións na Asociación: Emília Par
do Bazán, 25-2º. A Coruña. Teléfono: 
(981)244355,de 17a21 h. 

Concurso Fotográfico 
Rompam-Filas 
Rompam-Filas en colaboura có Vice
reitorado de Estudantes da Universidade 
de Santiago. Poden participar todas 
aquelas persoas que o desexen con tra
ballos arredor das temáticas Sen•izo Mi
litar, Obxección de Conciéncia e lnsub
misión. As obras deberán ser en branco e 
preto, cun máximo de tres por partici
pante e de tamaños entre os l 8x24 cm. e 
os 30x40 cm. Hai que mandar as obras 
antes do 30 de Abril, baixo un lema que 
tamén figurará no envelope cos dados 
persoais do participante, perfectamente 
embaladas e sen paspartus a: I Concurso 
Fotográfico Rompam-Filas. Apartado de 
Correios 962. 15700 Compostela. Os 
prémios: 1º de 25.000 pta., e 2º de 
15.000 pta; amais de dous accesits.+ 

Corsario" até o Fanzine. O Luns 25, 
ás 19,30 h., no local da CNT, José Luís 
Velasco da CNT de Madrid, exporá a 
charla Comités de empresa ou sec
cións sindicais? . O Martes 26, á mesma 
hora no mesmo local, o ensinante Euse
bio Onega falará sobre corrupción po
lítica e parlamentarismo. O Mércores 
27, ás 8 do serán, na Galería Sargadelos 
terá lugar un recital de poesia da man de 
Jorge Cuña CasaSbellas. 

As mulleres galegas 
conversan en Barcelona 
O Grupo de mulleres do BNG organiza 
as conferéncias A Muller na publicida
de da publicista René Otero Ramallal 
(Xoves 21 ), Problemas sicolóxicos do 
desarraigo do Doutor en Siquiatría, 
Alberte Araúxo (Xoves 28). Todas as 
conversas terán lugar ás 8 do serán, na 
rua Viladomat, 1-1 (Barcelona), e con
tarán con servizo de guarderia. Maior 
información no (93) 441 46 52. 

Homoxeneización vs 
Pluralidade 
Organizadas polos CAF as xornadas 
Que Europa? rematan o Xoves 21, ás 
19-,30, no .Salón de Grados de Direito de 
Santiago; co debate Hamo Europeus: 
Homoxeneización vs Pluralidade, con 
M. Gondar Portasany, X.L. Pintos, S .. 
de Toro e A. R. Reixa. • 

O trinque 

Üiscos 
Rafael Rabelo á guitarra 
e Paulo Maura ao 
clarinete bordan 
interpretacións de 
cancións populares do 

Anúncios de balde 

• Compro fotocopiadora pequena. 
(986) 43 94 44. 

• Vendo chalet de 2 plantas con 2.500 
m2 de terreo en Asados (Rianxo. A 
Coruña). (923) 26 76 57, Salamanca. 

• Véndese muiño pequeno (20 m1
), 

restaurado como refúxio, en Paraños 
(Cotobade). 600.000 pta. Interesados 
chamar ao teléfono (986) 52 41 82. 

• A asociación "Francisco Villamil" 
distribue: Nº l 3 da revista Sodepaz, 
Chiapas Insurxente, sobre o EZLN e a 
situación de Chiapa e México (500 
pta.); N2 5 do periódico Sahara. Inde
pendencia y libertad, de apoio á cam
paña por un Referendo Libre e informa
ción sobre a RASD, a guerra, anigos de 
opinión, iniciativas de solidaridade, etc .. 
(100 pta.); boletins Cuba Va da Coor
denadora Estatal de Solidaridade con 
Cuba (200 pta.). Ademais libros de dife
rentes editoriais (Cuba Va, Txalaparta, 
Talasa, Guazapa, Gakoa), e material pa
ra a solidaridade: boletins de subscrición 
ao Granma Internacional, chisqueiros, 

. pegatas, camisetas, postais, cartaces, 
panfletos, catálogos de exposicións fo
tográficas, fitas de música cubana, ... Pe
didos por contrarembolso a: Rua do Vi
lar, 29-1 2 B. Compostela. 

• Alúgase estúdio en Vigo, con cale
fación, auga quente, soleado, céntrico, 
ideal para estudante. 36.000 pta. (986) 
49 06 88. 

• Modista fai arranxos de todo tipo 
para home e muller. (986) 22 28 41. 

• Grandes ofertas en discos e 
casetes. E. Baños. (988) 21 05 85. 

• Véndese piso en Ourense. Rua Er
vedelo. De 3 a 5 no (988) 21 05 85. 

• Busco o livro El Maquis en Espa
ña. Autor: Aguado Sánchez. Editorial 
San Martin. 1975. Se alguém o tivesse 
ou soubesse como consegui-lo agrade
cería que contactasse comigo. Antom 
García Matos. Preventivos Picassent 
III. Apartado 1.002. 46225 Valéncia . 

• Profesora titulada en EXB impar
te clases ou coida nenos na Coruña 
ou arredores. (981) 22 00 61. 

• Fanse gravacións musicais, moito 
Soul e tamén R&B, Pop , Rock, Jazz 
Clásico ... Máis de 300 referéncías. 550 

· pta. cinta 90'. Alberto López. Habana, 

nacional de Músi
ca da Fundación 
Caixagalicia. O 
dia 21 en Lugo, o 
22 no Ferro!, e o 
23 en Pontevedra. 

Emilio 
Ro balo 
Quartet 

O Ballet e Orquestra do Teatro Nacional de Brno no Auditorio da Galiza o 28 e 29 de Abril 

O programa dos 
Circuitos de Jazz 
da Fundación 
Caja Madrid, 
comprende o con

nº 36, en Do maior (Kv 425). 

Ball~t e Orquestra do 
Teatro Nacional de 
Brno 
O Xoves 28, ás 9 da noite, no Auditó
rio da Ga l iza, o Ballet e Orquestra do 
Teatro Nacional de Bnzo pon en cena 
O Lago dos Cisnes de P.I. Tchai
kovski. Director do Ballet: Zdenek 

Prokes. Director da Orquestra: Tibor 
Varga. O Ballet e maila Orquestra 
voltan actuar no Auditório o Venres 
29, á mesma hora, con O Baile dos 
Cadetes de J. Strauss, e unha escol
ma de As Danzas Eslavas de A. 
Dvorak. 

Colegium Musicum 
Bankia de Sofia 
Concerto encadrado noVll Ciclo lnter-

certo do Emilio Roba/o Quartet para o 
dia 29 no Clavicémbalo de Lugo. 

Iggy Pop 
Actua na sala Ene de Vigo o 3 de 
Maio. Entrada á venda en Elepé. 

La Marabunta 
O dia 28, ás 1 O da noite, no Playa 
Club da Coruña; e o dia 30, ás 11 da 
noite, na sala La Clave de Santiago. 

Brasil 0 obim ... ) no seu 
di co Dais írmaos. 
Virtuosismo ao ervizo 
da música. Un corazón 
tropical coberto de neve . 

19-32 Esquerda. 32003 Ourense. Telé
fono (988) 37 06 57, de 14 a 16 h. 

• Traduccións Atlánticas. Traducimos 
do finés e máis do alemán. Perguntar 
por Núria, teléfono (986) 43 68 32. 

• Violonchelista arménio doctorado 
no Conservatório Tchaikovski de 
Moscova, oferécese para concertos, 
orquestras e clase de chelo. (986) 22 
44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h. 

• Aulas particulares: Jíngua e litera
tura galega e castellana. Latín, fran
cés, portugués e história, por licen
ciado. (981) 20 23 51 en horário de 
oficina e (981) 20 1 1 70 ao mediodía. 

• A Treu a reví ta das Jumas Galei:as 
pala Amnistia informa pontualmente 
da pressas e pressos independenti stas 
galegas assim como das actividades 
anti-repressivas da organizar;om . Ao 
mesmo tempo distribue material para 
a solidaridade. Solicita inforrnar;om 
no Apartado 875 de Compo tela. 

• Véndense ordenadores (2) Olivetti 
e Inves con disco duro e boca para 
disco de 5 funcionando perfectamente 
e repletos de programa a prezo intere
sante. Información no (986) 73 17 55. 

• Home de 40 anos, preséncia agrada
ble, solicita traballo sério e responsá
bel como empregado, chófer, ecretário 
e maxasista (diplomado), a persoa ou in
dustrial solvente e formal. Podo viaxar 
periodicamente, e oferezo absoluta hon
radez persoal e profesional. Apartado de 
Correos 521. 15080 A Coruña. 

• Alúgase piso . Zona da Praza de Es
paña (Vigo). Tres cuarto . Dirixir e ao 
(986) 47 34 90. 

• Diplomado en Maxistério busca 
traballo en calquer parte da Galiza. 
Telf. (91) 365 61 45 

•Véndese Vespino XL, en bon e ta
do. 45.000 pta. Interesados chamar ao 
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga. 

• Dao-se explica~óes de portugués na 
Corunha. Telf. 28 13 03, perguntar por 
Miguel. 

• Familia catalá interesada en coñecer 
a Gal iza alugaria unha casa rural pa
ra o verán. Telf. (93) 2 1 O 71 53, per

·guntar por Carlos. Mellor pola noites , 
contestador automático.• 

Australian Blande 
En concerto o dia 28, ás 1 O da noite, 
no Número K de Santiago e o Vcnres 
29, ás 10,30 da noite, no Planta Bai
xa de Vigo. 

Medley Band e Black 
Hearts 
Noite soul o dia 22, ás 12 da noite, no 
Playa Club da Coruña. 

Dan Zanes 
O Venres 29, ás 12 da noite na Iguana 
Club de Vigo. Entrada 1.200 pta. ante
cipada; e 1.500 pta. en taquilla. 

Natald Pride 
En concerto o Sábado 23 de Abril na 
sala Ave Turuta de Carbal lo. 

Planta Baixa 
Dous concertos nesta fin de semana no 
Planta Baixa de Vigo: Flipe González, 
o Sábado 23, ás 10,30 da noite, e Kale
an, o Domingo 24, á mesma hora.+ 
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Cinema 

Cine clube Lumiere 
Artella unha proxección especial o 
Venres 22, ás 8,30 do serán, no auditó
rio do Concello de Vigo, co filme Sal
vador (EUA 1986) de Oliver Stone. 
Dentro da programación habitual, o 
Mércores 27, á mesma hora e na mes
ma sala, pasan Manhattan (EUA 
1979) de Woody All en. Prezo por se
sión 300 pta. Cota mensual 100 pta. 

Semana de J acques 
Rivette no CGAI 
A semana adicada a Jacques Rivette 
polo CGAI (Durán Loriga, 1 O. A Co
ruña) remata co título A bela menti
reira ( 1990), que se pasa en versión 
orixinal sub-titulada en castellano os 
dias 21 e 22, ás 19,30 h. Entrada 150 
pta., l 00 pta. con Carné Xove. 

Marc R cha 
O Luns 25 e o Martes 26, ás 19,30 h., o 
CGAl ofcrccc duas sesións de curtos do 
director Marc Recha: O Zelador ( 1989), 
La Por D' Abocar-se ( 1990), La Magla-
11a ( 1991) e El Cielo Sube ( 1992). En
trada 150 pta., 100 pta. con Carné Xove. 

Palmar~ do concurso 
d víd o d avarra 93 
O GAI proxecta o ' vídeo mái desta
cados do concurso de vídeo de avarra 
1993. O Mércores 27: Carniceros del 
aire e Yo 110 quiero es/a 1•ida de Enri
que rdanoz, amai de El reformatorio 
(Fa! os gemelos) de Franci.co Ruiz de 
Infante. O Xove 28, Vis a Vis de Anto
nio Cano, El idioma espwiol de Manu 
Horrillo, Teatro Museu Dalí (Teatro de 
la memoria) de Joan Mallarach, e Uo
mo Blue de Cario Gil Riog. Toda a 
sesións comezan ás 19 ,30 h., en Durán 
Loriga, 1 O. A Coruña. Entrada 150 pta., 
100 pta. con Carné Xove. • 

Teatro 

A fie tra valdeira 
O Centro Dramático Galego interpre
ta a obra de Rafael Dieste, A fies1ra 
1·aldeira, o dia 21 e 22, á 8,30 do 
erán, no Teatro Colón da Coruña. 

Mariposas negra 
Manuel Can eco dinxe a Manuel Ga
llardo, Charo Soriano, Miguel Molina 
e Silvia Torto a, para repre entar Ma
riposas negras. o dia 22, ás 1 O da noi
te, e o 23, á 11 da noite, no Teatro 
Principal de Santiago. 

Maquina Total 
Tra os éxitos de Rio Bra1•0 e Big 
Ba11g. hévere Teatro estrea Máq11i-
11a Total. Do Xove 2 1 ao Domingo 
24, e do Mércore 27 a Ven re , 29, ás 
10 da noite, á JO da noite na NASA 
de Santiago. Prezo 800 pta., agá o 
Mércore 27, diado e pectador no que 
a entrada vai a 600 pta. 

Cornmedia 
Ollomoltranvia repre enta Comme
dia. un xo¡:uete para Goldo11i , do 22 
ao 24 de abril, no C.C. Caixavigo. 

As boda de Fígaro 
Teatro do Noroeste pon en cena a 
ver ión de Eduardo alon o e Candido 
Pazó da obra de Beaumarchais As bo
das de Fígaro, do 11 ao 30 de Abril 
na Aula de Cultura Caixa Galicia (Ca
rreira do Conde, 18. Santiago). Horá
rio: de Luns a Xoves, ás 8 do serán; 
Venres e Sábados ás 9 da noite e Do
mingo pechado.• 

Festas 

Arbomostra 94 
O Concello de Arbo celebrará a tercei
ra edición da Arbomostra, xunto coa 
XXXIV Festa da Lamprea, os días 23 
e 24 de Abri l no próprio Concello. • 

Tevisión 

Atraco perfecto 
O Sábado en Butaca Especial da TVG. 
EUA 1956. Director: Stanley Kubrick. 
Intérpre tes : Sterling Hayden, Collen 
Gray, Vince Edwards e Jay C. Flippen. • 
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Exposicións 

Calros Silvar expón na Galeria Sargadelos do Ferrol 

Selva amazónica 
A asociación xuvenil Estantiga e máis 
o grupo ecoloxista A venco, coa colabo
ración da Comisión Galega Pro-Ama
zónia, organizan unha monstra sobre a 
Selva amazónica. Aberta até o 30 de 
Abril no Salón Parroquial de Mondariz, 
comprende paneis fotográficos, pezas 
de artesanía, libros, revistas, etc. 

Anacos 
Obra pictórica de Calros Silvar na 
Galería Sargadelos do Ferro!. Aberra 
até o 27 de abril, de 1 l a 2 na mañá, 
de 5 a 1 O ás tardes, e de 12,30 a 2,30 
os Domingos. 

Soñar en Deuses 

Provinienza Ignota 
Pinturas de Berta Caccamo, até o 8 
de Maio, de Luns a Venres de 12 a 14 
e 17 ,30 a 21,30 h., na Galería Trinta 
de Santiago. 

A misión fotográfica 
en Bruxelas 
Até o 30 de Abril no Museu do Povo 
Galego. A asociación Contratype en
cargou o traballo dos fotógrafos Marc 
Deneyer, Daniel Desmedt, Gilbert 
Fastenaekens, Christian Meynen, e 
Jacques Vilet, que tenta dar unha vi
sión dos cámbios urbanísticos dos últi
mos 150 anos na capital europea. 

Redescubrir 
América Latina 
Até o 25 de abril no Círculo Me¡:cantil 
de Vigo. Cuba, último bastión 

Até meados de Maio na pizzeria A Ga
leria, na Alameda de Vigo. O fotógrafo 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Fotografias de Toni Catany na mons
tra Soñar en Deuses. Ex posta na Casa 
das Artes de Vigo até o 26 de Abril, 
de Luns a Venres de 11 a 1 4 e de 17 
a 22 h., Sábados de 17 a 22 h., e festi
vos de 1 1 a 14 h. Equipo Crónica, 

obra gráfica Arte na escala 
Delmi Alvarez, traballa en Cuba du
rante un ano o que lle vale en Barcelo
na o prémio Fotopress'93 coa exposi
ción Cuba. último bastión. Un total de 
36 fotos en branca e preto, en homena
xe á loita do povo cubano. Exposta en 
Vigo coa colaboración da Asociación 
de Amizade Galego Cubana Franci co 
Villamil. Calquer interesado en concer
tar a monstra para a sua exposición po
de chamar ao (986) 22 65 86. 

A Escola Universitária de Maxistério 
de Ourense artella a monstra sobre ar
te na escola que ficará aberta até o 30 
de Abril , de 19 a 21,30 h., na Casa da 
Xuventude de Ourense. 

Nicolás González Aller 
Expón as pinturas e debuxos no Mu
seu Municipal de Lalin até o 30 de 
Abril. Aberto de Luns a Venres de 
JO a 13 e de 19 a 21 h. , Sábados de 
11 a 13 h. 

Até o dia 23 na Galeria Sargadelos de 
Santiago, de 10,30 a 14 e de 16,30 a 
20,30 h. Os valencianos Manuel Val
dés , Rafael Solbes e Juan A. Tole
do fundan o Equipo Crónica en 1965. 
Juan A. Toledo sepárase un ano des
pois e os outros dous componentes 
encetan un traballo de presupostos 
ideolóxicos críticos co rexime fran
quista. A Galería Sargadelos expón a 
sua obra gráfica. 

Manolo Ruibal A deriva 

Santi López 

A sala de Caja Madrid en Pontevedra 
(Avenida de Santa Maria, s/n) , abre 
Venres 22 a monstra de debuxos de 
Manolo Ruibal. 

Xavier Fernández amosa as suas pin
turas baixo o título A deriva, até o 2 de 
Maio, na Galería Sargadelos (Doutor 
Cadaval, 24) de Vigo. 

Fotografía de Santi López na Biblio
t~ca Pública Provincial de Lugo. 
Aberta até o 28 de Abril, de Luns a 
Venre , de 1 O da mañá a 8 da tarde. 

Nicolás G. Aller no Museo de Lalin Xavier Pausa Marta Sozzi Vilaboa e 
Manuel Ayaso Dios 

Suso Valiente 
O Café Liceum do Porriño expón unha 
érie de pinturas de Suso Valiente até 

finais de Abril. 

Vigo, e pazo e tempo 
A Fundación Provigo artella a monstra 
Vigo, espa:o e tempo que ficará ex
po ta na Ca a da Artes até o 5 de Xu
ño. A exposición tenta representar aos 
ectore produtivos amais das institu

cións máis coñecidas da cidade. 

Mar do Morrazo 
Unha expo ición de fotografía anti
gas de Marin, Bueu Cangas, Moaña e 
Vilaboa. Do 28 de Abril ao 5 de Maio 
no Ateneo Santa Cecília de Marin. 

Lisboa/94 

Cinema 
Desde o 1 de Marzo e tá a 
decorrer o ciclo 100 días 100 
filmes, por iniciativa da Cine
mateca Portuguesa. Os filme 
pá anse ás 9,30 da noite , no 
Tivoli ou na Cinemateca. Os 
tíiulos mái s próximo : Um
berto-D de Vittorio de Sica 
(dia 22 no Tivoli); As vaca
cións do Sr. Hulot de Jac
que Tati (día 23 no Tivoli); 
Amarcord de Federico Felli
ni (dia 24 no Tivoli) ; O Aco
razado Potemkin de S.M. 
Eisenstein (dia 26 na Cine
mateca); Cinzas e Diaman
tes de Andrzej Wajda (dia 27 
na Cinemateca); A Viaxe dos 
Actores de Theo Angelopou
los (dia 28 na Cinemateca); 
Oito e Meio de Federico Fe-
11 ini (o dia 29 no Tivoli); O 
Anxo Azul de Josef von 
Stemberg (dia 30 no Tivoli); 
French Canean de Jean Re-

noir (o 1 de Maio no Tivoli); 
A Miña Noite en Casa de 
Maud de Eric Rohmer ( dia 3 
na Cinemateca). Maior infor
mación na Cinemateca (07-1) 
343 16 60 ou no Cinema Ti
voli (07-1) 352 17 34. 

Ex osicións 

Lisboa Subterráne~. até fi
nais de ano no Museu Nacio
nal de Arqueologia. Escultu
ra Angolana, até o 15 de Xu
ño no Museu Nacional .de Et- _ 
nologia. Um Século .de Art~ 
de Fogo 1890-1990, até o 30 
de Xuño no Museu Nacional 
do Azulejo. Querubim, 
Obra Ceramica, até o 30 de 
Xuño no Museu Nacional do 
Azulejo. Arte Francesa con
temporanea, até o 7 de Maio 
no Centro Cultural de Belém. 
Trajes Míticos da Cultura 
Regional Portuguesa, até o 
31 de Decembro no Museu 
Nacional do Traje. O Grande 

Monstra antolóxica do pintor Xavier 
Pousa no C.C. Caixavigo, até o 15 de 
Maio, de 7 a 1 O da noite de Luns a Sá
bados, e de 12 a 2 os festivos. 

Duas mon~tras de pintura, .até o 2 de 
Maio~a Casa da Galiza en Madrid. 
De 10 a 14 e de 16 a 20 h., festivos só 
de mañá. 

Veiga Roel: 
fotografías 1954-1964 

Xavier Magalhaes 
Expón do 8 ao 29 de Abril, de 10 a 
13,30 h. e de 17 a 21,30 h. , de Luns a 
Venres, na sala Saira (María Berdia
les, 23. Vigo). 

O Museu de Pontevedra acolle a 
monstra de fotografias de Veiga Roel , 
artellada polo Centro Galego de Artes 
da Imaxe. 

Palabras malladas 
A Carpa da Ciéncia 
O museu itinerante adtcado á ciéncia 
no Porto de Bouzas (Vigo), até o 24 de 
Abril. Pódense concertar visitas para 
centros de ensino no (986) 81 01 70. 

Unha instalación de Fernando Blan
co e Gonzalo Dacosta na NASA de 
Santiago. 

Menchu Malo Gerardo Porto 
Até o 26 de Abril, pinturas de Menchu 
Malo no Ateneo Santa Cecilia de Marin. 

Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña, 
até o 24 de Abril.• 

Teatro do Mundo ou os 
Clássicos em Lisboa, até o 
30 de Setembro no Museu 
Nacional do Teatro. A Cor 
da Revolu~ao , do 25 de Abril 
ao 30 de Xuño no Ministério 
das Finan\:as. 

Teatro 
O 1 Milagre de Jesus e Ou
tras Histórias de Dario Fo, 
escenificación a cargo de Ines 
Camara Pestana (21, 23 , 27, 
28, 30 de Abril, 2, 5, 7 e 9 de 
Maio, ás 9,30 da noite; e 22, 
24, 25, 29 de A bril, 6 e 8 de 
Maio, ás 15 h. na Sede da 
Caixa Geral de Depósitos (07-
1) 795 30 00). Clitennestra 
ou o Crime de Marguerite 
Yourcenar, dirixida por Joao 
Ricardo (23, 25 e 30 de Abril, 
ás 1 O da noite, no Teatro de 
Carnide (07-1) 716 19 81). 
Esta Noite Improvisa-se, de 
Luigi Pirandello, (até Xuño 
no Teatro Ibérico, 07-1-85 8 
25 31 ). Maldita Cocaína · de 
Filipe La Féria e Fernando · 
Heitor (no Teatro Politeama 
(07-1) 343 '03 28). O Conto 
de Inverno de Shakespeare, 

· dírixida por Luís Miguel Cin
tra (até o 15 de Maio, Martes 

José Afonso fotografado por Luís Paulo Moura. 

e Sábados "ás 9 da noite, Do- no) e Howard Mody (piano), 
mingos ás 4 do serán, no Tea- o 26 de Abril no Grande Audi-
tro da Comucópia (07-1) 342 tório Gulbenkian. Marjana 
32 00). Antígona de Jean Lipovcek (meio soprano) e 
Anouilh, polo Grupo de Tea- Charles Spencer (piano), o 27 
tro da Escola Alemá de Lis- de Abril no Centro Cultural 
boa (28, 29 e 30 de Abril , ás Belém. Opera: Médée (Char-
20 h. , na Escola' Alemá de pentier) pola co-produción 

. Lisboa (07-1) 75.7 56 41). Opera comique{fhéatre de Ca

Danza _ 
Danc;ar Zeca Afonso pola 
Companhia Contemporanea 
de Dan\:a de Setúbal, tres co
reog rafías sobre música de 
Zeca Afonso. Dias 24 e 25 de 
abril no Teatro S. Luís. 

Música 
Orquestra Filarmónica de 
Munich o 23 de Abril no Co-
11 iseu. Lynn Dawson (sopra-

en/Opera du Rhin, o 30 de 
Abril no centro Cultural Be
lém. Lisboa'94 apoia a edición 
dun duplo CD en homenaxe a 
José Afonso, interpretado por 
diversos grupos portugueses. 
O disco será lanzado o 25 de 
Abril, e o 30 de Abril no Coli-
eu terá lugar un concerto con 

os intérpretes do disco.• 

Información xeral dos 
actos de Lisboa/94 no 
(07-1) 346 06 50/41. 

• 

• 
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Gardas civis retirando un retrato de Franco cando o incendio do Pazo de Meirás. 

O historiador Paul Prestan publica a biografia definitiva do ditador 

Franco, a estratéxia do terror 
• G.L.T. 

T error de Estado, censura e co
rrupción. Sobre eses tres pea

res aguantou Franco no governo duran
te corenta anos. Prestan, profesor da 
London School of Economics e historia
dor, repasou durante case unha década 
a bibliografia do ditador para sintetizala 
nas 1002 páxinas de Franco, a bio
graphy, editada por Harper/Collins en 
De.cembro pasado. Neste dias, anún
cianse a saida das versións portuguesa 
e española. 

Paul Prestan ofrécenos catro libros: un 
retrato psicolóxico e íntimo de Franco, no 
mundo familiar, na camaradaxe cuartelá
ria , na correspondéncia privada e nas 
suas afeccións; unha crónica detallada 
do seu pensamento e práctica como mili
tar; a história do exercício do poder fas
cista, paso a paso, desde o golpe de Es
tado do 36, pasando pala consolidación 
da Ditadura até a decadéncia e un estu
do en extenso da comunicación dos go
vernos de Burgos e El Pardo co resto do 
mundo. 

Das catro aportacións, que forman na re
alidade un só relato, a máis anovadora é 
a última. Sobre a densísima bibliografia 
da Guerra, o traballo do historiador de Li
verpool impón a nova evidéncia docu
mental dos arquivos por fin abertos e 
confrontados de alemáns, ingleses, italia
nos , franceses e norteamericanos. Por 
este camiño , a reconstrucción de feítos 
coma o bombardeo xenocida sobre Ger
nika, convértense en versión defin itiva. 
Vintetrés avións Junker 52, catro novas 
HE 11 , dez Heinkel 51 ", tres Savoia Mar
chetti 581 Pipistrelli, un Dornier, doce 

Fíat CR32 12 e seis Messerchmit BF109 
esmagaron a capital histórica dos bascas 
en dia de feira. Gernika non contaba con 
defensa aérea. 

O gabinete de prensa dos golpistas, ne
gou primeiro o bombardeo e despois su
xeriu que a decisión do ataque fara de 
Von Richtofen, o comandante da Lexión 
Cóndor. Franco chegou a declarar que 
nunca lle pasara pala cabeza "facer a 
guerra ao seu pavo". Prestan case non 
perde tempo nas diferentes versións, (ás 
que tanto espazo adica, por exemplo, o 
conservador Hugh Thomas) e proba que 
a decisión desta como doutras matanzas 
correspondeu a Franco. 

Franco confiaba en Hitler 

Outra elaborada mentira da propaganda 
franquista pasa grácias a Prestan á histó
ria universal da infámia: a afirmación de 
que Franco resistira con habilidade as 
presións de Hitler, Mussolini e Petain pa
ra entrar na Guerra. Os protocolos revi
sados polo autor da biografia non deixan 
lugar a dúbida de que Franco resolveu 
inequívocamente participar na campaña, 
do afervoamento do dictador palas ideas 
de Hitler, e da confianza (as cartas do mi
litar sublevado non deixari espazo para 
outra versión) cega na victoria do 111 
Reich. Se o exército de Franco non deu 
entrado finalmente na guerra foi exclusi
vamente polo estado de prostración ter
minal en que se atopaba. 

Paul Prestan confirma outro desmentido 
que se ven reafirmando desde os anos 
50: o do pretendido equilíbrio de arma
mento entre fascistas e republicanos. O 
autor demostra que a superioridade tácti
qa do exército de Franco foi inapelábel 

desde o momento en que os nazis deci
diron prestarlle o seu apoio. A República 
defendeuse heroicamente, pero , sen 
aviación, a sua sorte estaba escrita. 

Por amoreamento de probas, a biografia 
demostra que Franco preferiu unha gue
rra demorada a unha vitória rápida, á que 
podía aspirar coa axuda decisiva do exér
cito alemán. O trazado desta campaña, 
na que Franco adiaba expresamente as 
caídas das frontes, buscaba a consolida
ción política por desaparición física do 
contrário e a instauración dun réxime de 
terror no que o virus do liberalismo non 
se puidese reproducir. 

O máis pobre do traballo de Prestan son 
as relacións de Franco coas nacionalida
des do Estado. Na construcción da figura 
do Centinela de Occidente, o historiador 
pinta unha Galiza grisalla, na que so
brancea o provincianismo e a mediocri
dade. Pala nómina dos seus asesores 
pódese albiscar que mal podía acceder á 
comprensión dün problema profundo de 
roubo da identidade nacional. As cadras 
culturais da infáncia de Franco só abro
llan na pena de Prestan para pintar luga
res comuns coma o da raposeria galega 
(native cunning, páxina 480 e outras) ou 
contar que non se sabia se baixaba ou 
subía a escaleira. 

Precisamente, Prestan conforma no seu 
traballo o retrato dun tirano ao que non 
lle tremeu a man para eliminar aos seus 
adversários , ainda que maioria deles 
eran pobres e descalzos. Durante coren
ta anos Franco foi probabelmente o úni
co individuo que nestas latitudes sabia 
se subía ou baixaba a maldita escaleira. 
Os demáis, defendiase do terror como 
podían.+ 
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e adro 1. Dous amigo~ pescan 
ao pé dunha ponte. E noite e 

non os acompaña máis que o cachón 
do rio a bater nos peares de granito. 
Nestas, un caixón de ferro esfraga á 
beira do posta de pesca. Alguén des
de a barda da ponte quixo librarse 
dunha neveira vella. Ainda co susto 
no carpo os dous pescadores remon
tan sen folgos a ponte e atopan un ve
ciño que esculca na noite o ángulo de 
tiro. "Ti , non as pensas?". O home pe.
cha en silenzo a porta da furgalla. "E 
que merquei unha nova con catro cai
xón s e non me dou amañado con 
duas na casa". 

Cadro 2. Un home turra dunha égoa 
cargada cunha lavadora. Cando falta 
só unha carreira para o cúmio, a1opa 
un cazador. "Pero onde queres levar 
ese ferro vello?". A besta abafa co es
tarzo e o home das rendas dá canta 
do seu problema: "Con vinte anos 
que lle queres? Tiña que cambiala". 

Cadro 3. Un televexo montado nu,
carreta avanza entre amaras cara 
centro dunha fraga. O mozo que te 
ma na Primeira Sesión, xura contra 
unha silva que lle tranca o paso. Men
tres recolle mostras da praga dos car
ballos, un botánico per unta ao trans
portista en que vai consist\r experi- 1 

mento de comunicación . 'E que mer 
caron un do trinque. O camión r o li~" 
non chega até martes e estamos a 
Venres. E na casa non mo queren". 

Uns amigos de Noia cóntanme os tres 
casos que sumo á miña lista particular 
de neveiras extramuradas e forestali 
zadas. Eles están por interpretalo co
ma unha intención de agachar o exce
dente; coma un pudor de parecermos 
ricos. 

De súpeto todos sentimos vergoña de 
que esta repovoación de ferralla non 
nos dea vergoña a todos. • 

VOLVER AO REGO 

P or moito que digan os gran
des corrompedores , tratando 

de atapar acobillo na xeralidade, nes
ta sociedade non todo o mundo rou
ba. É certo que alguns traballadores 
cobran o desemprego, ao tempo que 
fan "chapuzas". Pero actitudes desas 
dimensións non poden ser calificadas 
de corruptas . O obreiro obten, ás ve
ces irregularmente, o mínimo de· so
brevivéncia que a sociedade lle debe
ría conceder legalmente. Defrauda 
máis un rico nun mes que todos os 
asalariados do Estado no ano enteiro. 

As clases humildes son, historica
mente, as paganas, as que corren 
para pagar os recibos. Por duas ra
zóns, porque se sinten indefensas no 
caso de cometer unha ilegalidade e 
porque teñen medo a non ter ea oS
se deixan pasar alguns ¡ d'a . ~ di" 
o refraneiro popular: O qUJ e:. lgo está 
a deber, non darme com c{aer. • 




